
 پروژه ای که از نگاه مردم به آرامی و به کندی 
در دل کوچه و خیابان های شهر پیش می رود و 
داشته  دنبال  به  زیادی  نارضایتی های  کنون  تا 
اجرای  برای  شده  ایجاد  حفاری های  است. 
فاضالب، سرعت کم اجرا، ایجاد ترافیک به ویژه 
در معابر اصلی، کسادی کسب و کار برای کسبه 
از  و سختی تردد و گرد و خاک تنها گوشه ای 
مشکالت اجرای فاضالب در گوشه و کنار شهر 
سیرجان است. گر چه اجرای فاضالب در آینده 
منفعت عمومی دارد اما طوالنی شدن روند اجرا 

همچنان باعث نارضایتی مردم در شهر است.
اجرای طرح فاضالب شهری از نظر بهداشتی 

به نفع مردم است 
و  انتقال  شهرها  گسترش  با  در  که  آنجا  از 
تصفیه فاضالب شهری به منظور افزایش و باال 
بردن بهداشت عمومی، جلوگیری از آلوده شدن 
امکان  همچنین  و  زیرزمینی  آب  سفره های 
تصفیه  پساب  از  مجدد  استفاده  و  بازگرداندن 
با  شده از ضروریات می باشد در سیرجان نیز 
پیشرفت شهری و افزایش منازل مسکونی این 

مهم از  ضروری ترین موارد است. 
نصب انشعاب فاضالب در شهری مثل سیرجان 
قطعا از آلوده شدن آب های زیرزمینی جلوگیری 
خواهد کرد و با توجه به صنعتی بودن این شهر 
می توان از تصفیه فاضالب شهری  و پساب آن 

در بخش های مختلف صنعت استفاده کرد.
مضرات  دیگر  از  کارشناسان  برخی  گفته  به 
به  می توان  فاضالب  شبکه  به  بی توجهی 
زیرا  کرد  اشاره  ساختمان  و  زمین  فرونشست 
نم  نباشند  متصل  سیستم  این  به  که  منازلی 
و  می گذارد  اثر  ساختمان  پی  به  رطوبت  و 
خواهد  همراه  به  را  ناگواری  بسیار  مشکالت 

داشت.
پروژه  اینکه  به  توجه  با  اساس  همین  بر 

اجرای  آن  به  باید نسبت  نیز  بزرگاست مردم 
همکاری الزم را داشته باشند تا فاضالب خانگی 
این  زیرا  شود  وصل  شهری  فاضالب  شبکه  به 
اقدام قطعا مزایای بسیار بیشتری را برای خود 

شهروندان خواهد داشت.
فاضالب شهری  گامی در راستای عمل به  

مسوولیت اجتماعی گل گهر
از سال 97 بود که گام جدی شرکت معدنی 
صنعتی گل گهر در راستای انجام مسوولیت های 
فاضالب  پروژه  اجرای  با  در شهر  اجتماعی اش 

شهری اجرا شد. 
این پروژه با جدیت ادامه یافت و انتقاد به آن 
روز به روز بیشتر شد درگیر شدن همزمان چند 
خیابان اصلی و فرعی از شدیدترین انتقادهای 

همشهریان بود. 
این درحالی بود که مسوولین اجرای این پروژه 
می  آن  کشی های  کانال  بودن  کارشناسی  از 
این  ادامه داشت  انتقادها  گفتند ولی همچنان 
ادعا که به عقیده غلط برخی ها "زمین ماسه زار 
سیرجان نیاز به فاضالب ندارد"وجود داشت اما 
این پروژه همچنان پرقدرت به کار خود ادامه 
داد. تا اینکه امسال به پایان فاز اول آن رسید. 

مشکالتی که تا پایان پروژه
 وجود دارد

منفعت  دلیل  به  می شود  گفته  که  مشکالتی 
گالیه  وجود  این  با  بپذیریم  را  آن  باید  کلی 
مردم از کندی اجرای پروژه، تعلل و کوتاهی در 
آسفالت و وضعیت نامطلوب خیابان ها و چاله ها 
از اجرای فاضالب  ایجاد شده پس  برآمدگی  و 
چیزی نیست که منفعت عمومی در آن دخیل 

باشد بیشتر به ضعف در نظارت بر می گردد.
به هر حال به نظر می رسد که این حفاری ها 
و  کوچه ها  مهمان  پروژه  پایان  تا  مشکالت  و 
پروژه  این  اتمام  تا  و  است  شهر  خیابان های 
از سال ها پیش ضرورت آن  مهم و حیاتی که 
باقیمانده آن  از دو سال  احساس می شد بیش 

هم اگر همه چیز طبق روال و برنامه پیش برود 
مسووالن  که  می رود  انتظار  شرایط  این  در  و 
نظارت  آن  اجرای  روند  بر  مسووالنه تر  قدری 

داشته باشند.
در شهریور فاز اول فاضالب شهری

 افتتاح می شود
این  در  شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
این زمینه  بارها جلساتی در  بود:   رابطه گفته 
پیگیر  و شهرداری  شورا  و  است  گذاشته شده 
به  کمتر  پروژه  این  که  هستند  موضوع  این 
کارهایی  برای  و  برساند  آسیب  شهروندان 
عمرانی مخصوصا آسفالت اینگونه معابر نیاز به 

همکاری همه ارگان ها است. 
عمده ترین  و  بیش ترین  افزود:  ادامه  در  او 
شهروندان   برای  حاضر  حال  در  که  مشکالتی 
فاضالب  حفاری های   بحث  بود  شده  ایجاد 
که  جلساتی  با  مدت  این  در  و  است  شهری 
اساسی   تفاوت   گذشته   به  نسبت  برگزار شد 

ایحاد شده است.
و  گذشته  به  ادامه  در  شهر  شورای  رییس 
مشکالت این پروژه اشاره کرد و افزود: با توجه 
از آن و  ناشی  ترافیک  باز شدن  مدارس و  به 
بارش های فصلی که با آنها روبرو هستیم، نیاز 
است که بحث حفاری های معابر در شش ماهه 
شود  انجام  اصلی  قسمت های  در  سال  نخست 
که از گذشته این اتفاق نیفتاد، اما در جلساتی 
را  موضوع  این  که  مقررشد  شد  برگزار  که 
شرکت در نظر بگیرد و هر پروژه را سریع تر به 

نتیجه برساند. 
خدامی اضافه کرد: طبق قولی که خود مجریان 
طرح دادند در پایان مهرماه فاضالب مسیرهای 
اصلی انجام می شود و  در شهریور ماه فاز اول 

افتتاح خواهد شد.
کار با کیفیت خوب انجام می شود

مسئول کمیسیون حفاری شهرداری سیرجان 
این گونه می گوید: تاکنون ۳۱۰ کیلومتر از ۳۸۰ 

سطح  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر 
ضریب  که  است  شده  انجام  شهر 
 ۳۱۰ نسبت  به  فرونشست ها  این 
از  نشان  این  و  است  کم  کیلومتر، 
کار باکیفیت خوبی انجام می شود. 

اخیر  بارندگی  اینکه  به  باتوجه 
مقدار  این  بود  شدید  بسیار 
کار  اگر  و  طبیعی ست  فرونشست 
درست انجام نشده بود بی شک تمام 

مسیر ترمیم شده خراب می شد. 
وی عنوان کرد: در فرونشست های 
نیست  دخیل  شهرداری  اخیر، 
آب  اداره  به  مربوط  فاضالب  پروژه 
شرکت  توسط  و  است  فاضالب  و 
هرگونه  و   می شود  اجرا  کاریز 
زمینه  این  در  اتفاق  و  فرونشست 
و  است  کاریز  شرکت  به عهده ی 
نظارت   ترمیم ها  بر  فقط  شهرداری 
به دالیلی  دارد.  وی گفت: معموال فرونشست 
مثل: نشست منحول، شکستن لوله آب، ریزش 
اثر  در  لوله ها  پشت  در  آب  قنات، جمع شدن 

بارندگی و... ایجاد می شود.
تسریع در روند اجرای پروژه فاضالب 

دوشنبه  علنی  جلسه  در  راستا  همین  در 
اعضای  و  رییس  حضور  با  که  شهر  شورای 
کاریز  شرکت  معاونین  و  مدیرعامل  شورا، 
)مجری طرح فاضالب شهری(، مسوول حفاری 
شهرداری، معاون ترافیک پلیس راهور سیرجان 
پروژه  اجرای  روند  به  رسیدگی  و  بررسی  به 
فاضالب شهری برگزار شد، رییس شورای شهر 
گفت:   در بازدید از روند اجرای پروژه فاضالب 
انجام  معابر  از  بسیاری  در سطح شهر،  شهری 
شده و برخی مسیرها نیاز به فعالیت و پیگیری 

بیشتر دارد.
 خدامی تسریع در روند اجرای پروژه فاضالب 
سرعت  افزود:  و  دانست  ضروری  را  شهری 

بخشیدن به روند اجرای پروژه فاضالب شهری 
و ترمیم آسفالت نوار حفاری از اهمیت ویژه ای 
در  است  موظف  پیمانکار  و  است  برخوردار 
حفاری  عملیات  اجرای  قصد  که  مسیرهایی 
دارد، چند روز قبل از حفاری نسبت به نصب 
بنر اطالع رسانی و تعیین مسیر جایگزین اقدام 
ماه   ۶ در  پروژه  این  اجرای  اینکه  ضمن  کند؛ 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست 

گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
آغاز مهر پایان پروژه فاضالب در معابر

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت کاریز 
)مجری طرح فاضالب شهری( گفت: در برخی 
مسیرها به دلیل عدم بهره برداری، بارندگی و از 
بین رفتن آسفالت، وجود انهار و خطوط قنات 

با مشکل مواجه هستیم.
کیلومتر شبکه  از مجموع ۳۸۰  افزود:  امانی   
اصلی پروژه فاضالب، ۳۱۰ کیلومتر انجام شده 
بلوار  مانند  مسیرهایی  در  اصلی  تمام شبکه  و 
بلوار  و  سعیدی  آیت اهلل  خیابان  صادقی،  دکتر 
سیداحمد خمینی که هسته مرکزی شهر بوده 
و از ترافیک بیشتری برخوردار هستند، تا پایان 
آبانماه و در مسیرهای فرعی نیز تا بهمن ماه به 
اتمام می رسد؛ ضمن اینکه تا قبل از آغاز مهر و 
بازگشایی مدارس، پروژه فاضالب در بسیاری از 

معابر به پایان می رسد.
وی با اشاره به فعالیت همزمان ۱۵ جبهه کاری 
در سطح شهر ادامه داد: با توجه به اجرای پروژه 
تصفیه خانه، طی برنامه زمانبندی مدون، در ۶ 
ماه آینده مردم سیرجان از فواید و عایدی پروژه 
فاضالب شهری که همان موضوع افزایش سطح 
بهداشت عمومی و کاهش بیماری های عفونی و 
است،  زیرزمینی  آب های  آلودگی  از  جلوگیری 
برخوردار می شوند؛ ضمن اینکه تاکنون ۶ هزار 
سال  پایان  تا  رقم  این  که  انجام شده  انشعاب 
موضوع  و  یافته  افزایش  انشعاب  هزار   ۲۰ به 

انشعاب نیز سال آینده به پایان می رسد.

 در جلسه علنی شورای شهر سیرجان مطرح شد:

آبان ماه، پایان فاز اول کند و کاری پروژه فاضالب

سخِن همشهریان:
سالم اینجا پیست قائم حدفاصل بلوار عباسپور تا بلوار والیت 
هست.و این رقص نور روشنایی پیست که با تضمین  بینایی 

شما رو نابود میکنه!!
پیاده روی  می خواستیم  دقیقه   ۱۰ دیروز  سرمون  خیر 
کردیم گم  هم  را  مون  خونه  راه  سرگیجه  با   کنیم.آخرش 

سخن تازه لطفا این موفقیت را هم در کارنامه درخشان اداره 
برق شهر نور ثبت کن. # پیام مردمی#

سخِن همشهریان:
 اینجا ساختمان مرکز تعویض پالک سیرجان هست 

وسیله خنک کننده یک کولر هست که جواب نمیده   داریم 
از گرما خفه میشیم

خود کارکنان هم  گرما  اذیتشون میکنه
 حداقل هرکسی ۴۵ دقیقه تا یک ساعت اینجا معطل است.

# پیام مردمی#
شماره 707
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  عکس: سید محسن فروزنده

      ساره میرحسینی
صفحه 2
فاضالب

اقای یوسف خضری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت 15 سهم  مشاع از ششدانگ پالک  1فرعی 
از 4901 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای یوسف خضری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم 
اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای غالمرضا ملک قاسمی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
193  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  15897  فرعی از 
5087   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای غالمرضا ملک قاسمی  ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1369331 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم مریم افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه چهارم سهم مشاع از 6.5 سهم ششدانگ 
پالک  0فرعی از 1516   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم مریم افصحی   
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368871 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی دکتر علی انردی نسب
) متخصص گوش، حلق ، بینی(

فرا رسیدن روز پزشک را خدمت جنابعالی تبریک عرض نموده، 

موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

سید محسن فروزنده
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آقای وحید یزدی مکی آبادی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   210 شماره 
ششدانگ پالک  0  فرعی از 2669 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
وحید یزدی مکی آبادی   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 

 شناسه آگهی: 1368874 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه روح االمینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 175 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  20161 فرعی از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام خانم  سمیه روح االمینی   ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد 
شناسه آگهی: 1368879 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 


