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»اگر کانال ها بالفاصله پر شوند که مشکل به وجود می آید. 
ما یک سری خاک و مخلوط از داخل کانال ها برداشته ایم 
این  بخواهیم سریع  اگر  ایجاد شده،  حفره ها  و یک سری 
کانال ها را پر کنیم با اولین بارندگی سریع فروکش می کند. 
باید روی حساب و کتاب غلتک بخورد و یک مدت بگذرد 

تا خوب این خاک کوبیده شود و بعد آسفالت شود.« 
این دلیل همواره گفته شده تا بهسازی دیرهنگام کوچه ها 
و خیابان هایی که طرح فاضالب سیرجان از آن گذر کرده 
فرونشست  شاهد  هم  باز  وجود  این  با  اما  کند.  توجیه  را 
ماه ها  حفاری  کار  که  هستیم  نقاطی  از  بسیاری  در  زمین 
پیش به اتمام رسیده، خاکریزی انجام شده و آسفالت هم 

شده است! 
چرا؟ شاید برای اینکه شن و ماسه و خاکی که کانال ها را 

با آن  پرمی کنند، به خوبی فشرده سازی نمی شود!
همشهریان ساکن در خیابان ابریشم این عکس ها را در پی 
بارندگی اخیر فرستاده اند با ذکر این نکته که زمان زیادی 

از آسفالت کانال حفر شده نمی گذشته است!

در  عمرانی  پروژه های  اجرای  مفقوده  حلقه  سنجی  زمان 
سیرجان

باشد،  داشته  وجود  مدرسه  چند  خیابان  یک  در  وقتی 
طبیعی است که تابستان یا تعطیالت نوروزی زمان بهتری 
برای اجرای عملیات جدول کشی و آسفالت در آن باشد. 
این فقط یک مثال است. مثال های دیگر زیادی می شود 
زد. مثال در آستانه ی نوروز قرار داریم. خریدهای شب عید 
و ازدحام مردم در خیابان های مرکزی شهر برای خرید به 

زودی آغاز می شود. 
در چنین شرایطی تعویض جدول های خیابانی مثل تختی 
کمی به دور از تامل به نظر می رسد. به هرحال بار ترافیکی 
بر دوش خیابان های مجاورش مثل شریعتی  این خیابان 
و دکتر صادقی و نصیری می افتد و می تواند شلوغی شب 

عید این خیابان ها را دو برابر کند.
 مگر اینکه تا اوایل اسفند کار خیابان تختی تمام شود که 
با توجه به سابقه ی نوع سرعت الک پشتی عملیات  البته 
مشابه در خیابان های دیگر سیرجان بعید است تا 10 روز 
تعویض  قصد  فقط  فعال  شهرداری  اینکه  مگر  شود.  جمع 
عملیات  و  زیرسازی  اجرای  و  باشد  داشته  را  ها  جدول 

آسفالت تختی را به بعد از عید موکول کند.

همین انتقاد برای محاسبه غلط زمان را می توان به اجرای 
طرح فاضالب در کوچه دکتر ادیب پور گرفت که در خیابان 
بازار در حال اجراست. آن هم درست زمانی که اسفندماه 
نزدیک است و تب خرید شب عید و رجوع به خیابان بازار 
محتمل. آن هم کوچه ای مثل این کوچه که پر از مطب 

پزشک و آزمایشگاه است.

شناسایی و رفع نقاط مستعد آبگرفتگی
سیرجان شهر کویری ئی است و معموال این توجیه را که 
به خاطر چند روز باران در سال نباید زیر بار هزینه های 
گزاف شیب بندی خیابان و کانال کشی رفت، همه شنیده 
از  بارانی  از کوچکترین  بعد  نقاط سیرجان  اما برخی  ایم. 
نظر آبگرفتگی شرایط بسیار بدی برای عبور و مرور پیدا 
می کرد. ولی در بارندگی چند روز پیش بسیاری از نقاط 
سیرجان که سابق بر این دچار آبگرفتگی شدید می شد، 

شرایط عادی و نرمالی داشتند. دلیلش خیلی ساده بود.
کرده  شناسایی  خوبی  به  را  نقاط  این  کنونی  شهردار   
است.  برداشته  گام  نظر  مورد  معابر  عمرانی  اصالح  در  و 

آبگرفتگی  کوچکش  نمونه  یک 
با  همیشه  که  بود  وحشتانکی 
کوچکترین بارندگی در بلوار امام 
ایجاد  روگذر  جلوی  درست  رضا 
می شد و خودروهای عبوری را با 
پدیده ای  کرد.  می  روبرو  مشکل 
ورودی   این  به  بدی  چهره  که 

شهر می داد.
تا  گرفته  ترافیک  ایجاد  از   

گیرافتادن ماشین ها توی یک دریاچه گل آلود مصنوعی! 
در این سال ها کلی شهردار آمد و رفت و کسی این مشکل 
از  بعد  درست  شهردار  امسال  که  درحالی  نکرد  حل  را 
شناسایی  بحرانی  را  نقطه  این  پیش  هفته  چند  بارندگی 
کرد و خیلی سریع در ابتدا با پمپاژ آب مشکل را به طور 
به فاصله ی چند روز یک کانال  موقت حل کرد و سپس 
آب زیرزمینی برای آنجا ایجاد و با جدول گذاری معبر آب 

را به جوهای دو طرف بلوار متصل نمود.  
مشکل  دیگر  پیش  روز  چند  بارندگی  در  بنابراین 
سریع  خوب،  کار  نداشت.  وجود  نقطه  این  در  آبگرفتگی 

و به جایی بود. 

نیم نگاهی به اجرای عملیات شهری؛

نشست کانال فاضالب بعد از آسفالت!
      حسام الدین اسالملو

  عکس : ارسالی همشهریان  عکس ها: سید محسن فروزنده

 فارس: سعید صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز در تشریح آخرین 
وضعیت بیماری کرونا دراستان کرمان موارد بستری قطعی ابتال به کرونا را ۴01 مورد 
برشمرد.د وی عنوان کرد: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های 
استان کرمان 1۶۴ مورد است. صحبتی تعداد فوتی های قطعی به علت ابتال به کرونا  در 
۲۴ ساعت گذشته در استان را 1۷ نفر و مجموع فوتی های کرونا در استان را ۵۲۷۹ نفر 

اعالم کرد.

 فوتی های روزانه 
کرونا در 

استان کرمان
 دو رقمی شد 

استاندار  کرمان تعطیلی مدارس ابتدایی شهرهای قرمز را تمدید کرد
علی زینی وند در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد: بستری های استان به ۹00 نفر رسیده و تقریبا ۵0 درصد ظرفیت 
تخت های استان در حال تکمیل است و مراکز نظامی هم باید آمادگی داشته باشند که غافلگیر نشویم. وی ابراز داشت: در خصوص 
فعالیت کارمندان و صنوف دستورالعمل ها وجود دارد و نشست های منطقه ای کرونا نیز جمع بندی مباحث را داشته باشند. استاندار 
کرمان گفت: غیرحضوری بودن دانشگاه  ها در اختیار خودشان گذاشته شده تا مدیریت کنند، اما تعطیلی مقاطع ابتدایی، مهدکودک ها و 
پیش دبستانی ها در مناطق قرمز یک هفته دیگر تمدید می شود. زینی وند بیان کرد: سایر مقاطع تحصیلی هم در صورت مناسب نبودن 

شرایط مدرسه و شیوع گسترده می توانند به اقتضا و هماهنگی آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی غیرحضوری برگزار شوند.

خبــر

جدول هـای  تعویـض  شـرایطی  چنیـن   
خیابانـی مثـل تختـی کمـی بـه دور از تامل 
بـه نظر مـی رسـد. به هرحـال بـار ترافیکی 
ایـن خیابان بـر دوش خیابان هـای مجاورش 
مثـل شـریعتی و دکتـر صادقـی و نصیـری 
می افتـد و مـی توانـد شـلوغی شـب عیـد 
ایـن خیابـان هـا را دو برابر کند. مگـر اینکه 
تـا اوایـل اسـفند کار خیابـان تختـی تمـام 
شـود  کـه بعید اسـت تـا 10 روز جمع شـود.

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
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فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

خانم صغری روح االمینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 18 فرعی از 4422  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام صغری روح االمینی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.  1469  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/11/27
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای 
این قانون مورد تقاضای آقای عبدالعظیم  مداحی  فرزند علی  به شناسنامه 13 کد ملی 3071562659 صادره از سیرجان شش دانگ زمین محصور 
پالک 19 فرعی از 278 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 687/24  رای هیات 10112-1400/10/25 که پس از رسیدگی هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در مورخ 
1400/12/18 روز چهارشنبه عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید. لذا ظرف مدت 20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه چنانچه کسی 
به تحدید حدود معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر 
ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض 
نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر 

و تسلیم می گردد.  م الف 1468  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/11/27
                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود هیات


