
همین چند ماه پیش بود که شورانشینان به مردم ساده 
و زودباور سیرجان وعده ی سر خرمن می دادند که مردم 
صبور باشید که چند ماه دیگر طرح فاضالب تمام می شود 
و از این کند و کاری ها راحت می شوید. با اینکه مشخص 
بود این حرف ها جنبه ی اقناعی برای افکار عمومی دارد 
است.  آن  پشت  انگیزه ی  عمومی  کردن جو  آرام  قصد  و 
زیرا از طرفی مردم به شدت از این اوضاع زیر و رو شدن 
از  ها  دیگر خود شورایی  از طرف  و  شهر خسته شده اند 
این  به  که  می دانستند  هم  می دادند  وعده  وقتی  و  اول 

زودی ها از شر حفاری ها راحت نمی شویم. 
مسیرهای  حفاری  فقط  چون  نمی شویم؟!  راحت  چرا 
اصلی فاضالب تمام شده )تازه اگر واقعا تمام شده باشد( 
و هزاران هزار انشعاب هنوز قرار است در کوچه و خیابان 

به این مسیر اصلی متصل شوند. 
حفر  و  کندن  جز  ئی  معنی  اتصال شان  که  انشعاباتی 
کردن و خاک بیرون ریختن و گرد و غبار تولید کردن و 
را مدتی رها کردن و مشکل تراشی در عبور و  باز چاله 

مرور پیاده و سواره ندارد.

این واقعیتی بود که شورا قصد پنهان کردنش را از افکار 
میزان  از  مدت  یک  گذشت  با  شاید  تا  داشت  عمومی 
رفته  مردم  که  خیال  این  به  شود  کاسته  مردم  کالفگی 

رفته به این وضع عادت کنند. 
مگر  نمی کنند.  عادت  مردم  برعکس  دقیقا  آنکه  حال 
عبور  در  اخالل  و  معابر  شدن  مسدود  به  آدم  می شود 
که  چنان  می شوند.  کالفه تر  مردم  کند؟  عادت  مرور  و 
عید خیابان  نزدیک شدن شب  با  که  اند. حاال هم  شده 
ها و کوچه پس کوچه ها شلوغ تر و پرترددتر می شوند، بر 

میزان این کالفگی سیرجانی ها افزوده هم می شود.
طرح  اجرای  جلوی  بکند؟  می تواند  کار  چه  شورا  حاال 
و  دارد  را  قدرتش  نه  است.  نشدنی  بگیرد؟  ادامه  در  را 
هزینه  همه  این  از  قبل  می رسد.  نظر  به  درستی  کار  نه 
تراشی برای شهر و معادن، می بایست از آغاز شدن چنین 
دیر  خیلی  دیگر  االن  نشد.  که  شود  جلوگیری  طرحی 
شده. یک سری بحث های دیرهنگام که در شورای شهر 
می شود مثال اعضا از ترافیک تراشی و زیر و رو شدن شهر 
چاه  آیا حذف  می پرسند  یا  و  دارند  گالیه  این شدت  به 
های خانگی به فرونشست شهر در آینده دامن نمی زند یا 
اینکه هزینه ی وصل شدن به فاضالب با کیست، معادن یا 

مردم؟ این چیزها دیگر برای طرح شدن در شورای شهر 
شورای  در  نیست.  هم  شورا  این  تقصیر  است.  شده  دیر 

قبلی می بایست بررسی می شد که نشد. 
حاال این شورا چه کار کند؟ یک دروغ شیرین دیگر به 

مردم بگوید؟
نه.

 تنها کاری که مردم از نمایندگان خودشان در پارلمان 
محلی می خواهند، پیگیری شتاب در کمیت کار از سوی 
شرکت کاریز و تحویل گرفتن کیفی کار توسط شهرداری 

است.
یعنی االن شورا باید پیگیر کار شرکت پیمانکار حفاری 
و  فصل  انتخاب  که  دستورالعمل  این  با  باشد  فاضالب 
زمان  بهترین  مطالعه ی  بر  بنا  گذر  هر  در  حفاری  موعد 
یک  مثال  بربخورد.  کمتری  ترافیک  به  که  باشد  ممکن 
در  می تواند  هست  مدرسه  آن  در  که  کوچه  یا  خیابان 

فصل تابستان حفاری شود و..
سرعت کار از آن هم مهمتر است. اینکه هفته ها بگذرد 
مردم  برای  نرسد،  به سرانجام  انجام شده  و یک حفاری 
چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. 
به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.

به  عمومی همشهریان،  افکار  از  نمایندگی  به  باید  شورا 
پیمانکار پروژه فشار بیاورد که کار را زودتر جمع کند. 

کردن  جمع  زود  فقط  است.  کار  کیفیت  دیگر  موضوع 
تر  مهم  خیلی  رسیدن  اتمام  به  کیفیت  با  نیست.  مهم 
است که دوباره نیاز نباشد طرحی که اجرا شده و جمع 

شده به منطقه ای برگردد.
 این باعث تولید یاس از شرایط عمران شهری در مردم 
با  اما  رفته  و  شده  تمام  حفاری  که  چه  یعنی  می شود. 
و  مردم  و  نشده  پر  هایش  چاله  هنوز  ها  مدت  گذشت 
مسیر  یک  در  بیفتند  باید  جا  به  جا  های شان  ماشین 

ناهموار سنگالخی و سرسام بگیرند و خسارت ببینند؟!
این که نمی شود. 

بدتر از آن اینکه بارها دیده شده که یک خیابان مرمت 
شده و روکش شده و شهرداری آن را از پیمانکار تحویل 
گرفته است اما بعد دوباره دچار فرونشست شده و کانال 

پر شده و آسفالت شده فروکش کرده است؟ 
و  شده  رد  آنجا  از  فاضالب  کانال  قبلش  که  خیابانی  یا 
بعدها شهرداری آسفالتش کرده اما باز به خاطر قصوری 
در نوع حفاری، باز خیابان زیر و رو شده و هزینه ی مالی 
و زمانی روی دست شهر انداخته که شهرداری حتما باید 

خسارت بگیرد.
به  تبدیل  را  سیرجان  مثل  شهری  ساده  چیزهای  این 

محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. 
مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه 
اما  نیست.  هم  ای  چاره  کرد.  تحمل  باید  و  باشد  داشته 
فقط هم نباید مردم را دعوت به تحمل کرد به این بهانه 

که اجرای فاضالب به نفع شهر است. 
باید از مسووالن اجرای پروژه هم خواست دست به کار 

شوند. 
مشارکت  دیگر  پیمانکار  چند  دارند،  نیرو  مشکل  اگر 
کنند. اگر مشکل در بودجه و قیمت مصوب موادی مثل 
جبران  برای  معادن  است  بهتر  چیزهاست،  این  و  قیر 
هزینه های کسری بودجه وارد گود شوند. نمی شود که 
انداخت و بعد  با ندانم کاری به چاه و چاله  یک شهر را 

مثل براداران یوسف گذاشت و رفت!
نماینده  مدعی  زمانی  که  آقایی  این  که  عجبیم  در  ما 
مجلس شدن بود و االن در راس شرکت پیمانکار حفاری 
همین  هم  نمایندگی  برای  اش  برنامه  و  طرح  آیا  است، 

طور ا... بختکی و قضا قورتکی بود؟!

 مشکالت ریز و درشت حفاری های تمام نشدنی امان مردم را بریده؛

شهر را به فاضالب کشیدید!
      گروه شهر

  عکس  ها: سید محسن فروزنده
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شهر

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نان گران نمی شود و محدودیتی هم برای خرید نان وجود 
ندارد. سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره فاز دوم طرح هوشمندسازی تخصیص 
آرد، عنوان کرد: چون مسئله دسترسی مردم و طبقات ضعیف به نان اهمیت داشت، دولت در 
این باره تدبیر متفاوتی نسبت به سایر کاالهای اساسی داشت. در فاز اول بیش از 98 درصد 
نانوایی های کشور به مکانیسم رصد توزیع هوشمند آرد در کشور متصل شدند. اجرای فاز اول 

طرح نشان داد بخشی از آرد یارانه ای از شبکه کشور خارج می شده است.         

نان گران 
نمی شود

شیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام استشیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام است
معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر 
شیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام است، اما نباید فکر کنیم که شرایط عادی است.دکتر بابک عشرتی، درباره روند 
موج هشتم کرونا در کشور، گفت: پیش از این اعالم کرده بودیم که روند افزایش موارد کرونا را در کشور خواهیم داشت که 
اتفاق افتاد. همچنین اعالم کرده بودیم که نمی توان از شدت بیماری در این موج برآوردی داشت؛ چراکه اطالعات مان در آن 
زمان زیاد نبود. در عین حال اکنون به نظر می رسد که افزایش مان مانند موج های قبلی که در مرداد یا بهمن گذشته تجربه 

کردیم، نخواهد بود. البته هنوز هم ممکن است که تعداد باال رود، اما شدت سال گذشته را نخواهد داشت.
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آقای اکرم فتحی زاده  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

115 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  اکرم 

فتحی زاده  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: 1443684 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسین زیدآبادی برابر وکالت نامه از آقای کریم سنگ پهنی  با ارائه دو 

برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیت 1390 سهم مشاع از 949670 سهم شش دانگ پالک  38 فرعی از 

5078  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای کریم سنگ پهنی )رئیسی 

فر( 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: 1444221 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید محمد نبوی یکی از ورثه سید یحیی نبوی باسفهرجانی  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0 فرعی از 1021  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام سید یحیی نبوی باسفهرجانی  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: 1444435 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صنایع ،کاهش ۳۰ درصدی انرژی را  در دستور کار قراردهند
مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در حاشیه بازدید از کارخانجات صنعتی سیرجان گفت؛ وفاق و همدلی مسئوالن 
شهرستان سیرجان و همکاری خوب مردم همیشه در صحنه این دیار برای گذر از پیک در تابستان سال جاری قابل تقدیر و مثال زدنی بود و اینک در فصل سرد سال و 

برای عبور از زمستانی آرام و گرم ، باز نیازمند صرفه جویی و بهینه مصرف نمودن برق توسط شهروندان محترم و فهیم می باشیم.
وی همچنین اذعان داشت : این موضوع مهم در کنار تالش شبانه روزی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق، به ویژه پرسنل پر تالش مدیریت برق سیرجان تجربه 
ایی موفق و بی نظیر را در تابستان رقم زد و اینک با توجه به سرمای  هوا در فصل زمستان و روند افزایشی مصرف سوخت در کشور که موجب ایجاد محدودیت برای تولید 

برق در نیروگاهها شده است، همراهی همه جانبه مردم به ویژه مشترکین صنعتی و کارخانجات را می طلبد تا از خاموشی احتمالی و ناخواسته پیشگیری شود.
او در ادامه صحبت هایش گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان ، انشاهلل زمستان را بدون خاموشی پشت سر خواهیم 
گذاشت و این مهم محقق نمی شود مگر با همراهی و حمایت مردم غیور سیرجان به ویژه صاحبان صنایع و کارخانجات،البته  ماموریت شرکت توزیع برق ، تامین برق 
پایدار و مطمئن به عنوان نیاز ضروری مردم است.در پایان  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به اتفاق مدیر روابط عمومی شرکت 
از کارخانجات شکر و فوالد بازدید به عمل آورد و همکاری صاحبان صنایع و کارخانجات را خوب و در حد قابل قبول ارزیابی نموده و تاکید کرد: صنایع می بایست کاهش 

30 درصدی انرژی مصرفی را بصورت روزانه در دستور کار خود قراردهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان طی بازدیدی از کارخانجات صنعتی سیرجان عنوان کرد؛

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 2۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ 9 1 ۳   2 4 7   1 4 1 2

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

کربالیی مختار اریان ژناد
بدینوسیله ضایعه درگذشت پــدر گرانقدرتــان

          ) ابا شهید شـادروان حاج غالمحسیـن ایران نـژاد ( 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

با تقدیم احترام؛ حاج منصور اسدی - مصطفی کهن شهری

بلـوک زنی اعتمــادسرور گرانقدر، برادر ارجمند و مداح اهل بیت
تولیدبلوک لیکا)تیغه ای(باپوکه اناربصورت قفل شونده 
درابعاد۱۰در۵۰ و ۱۵در۵۰ - بلوک ته بسته بزرگ

تحویل در محل کار شما 
کیفیت خوب - قیمت مناسب

۰ 9 ۳ ۸ ۰ 1 2 2 ۳ 7 4 -۰ 9 1 ۳ ۶ ۶ 9 ۶ 2 1 ۶

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 شیشه بُران و فروشندگان شیشه و آینه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر 
بازرس علی البدل روز چهار شنبه مورخ 14۰1/11/2۶ ساعت 1۰:۰۰ در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات 
اتاق اصناف، طبقه دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب 
معتبر( درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 

ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.
اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:

1- میثم الهی نسب  2- حسین  امیدوار  ۳- محمد هادی  ُاورندی  4- سیدعرفان  پور احمدی  5- حجت توکلی زاده ۶- حسین جانی  پور

7- احسان زیدآبادی  ۸- مجتبی زیدآبادی  9- محسن زیدآبادی  1۰- سیدمهدی سیدحسینی   11- عبدالعلی شاهدادی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  تکاور 2- اسمعیل زیدآبادی ۳- حسن ساالری

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 خدمات رایانـــــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف خدمات رایانه شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز سه شنبه مورخ 14۰1/11/25 ساعت 1۰:۰۰ در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سیدمهدی  آتشی پور  2- امین  پورامینایی  ۳- امیر حاتمی  4- منصوره خواجو نژاد  5- سعید زیدآبادی ۶- حسین شول

7- منصور قربان زاده  ۸- مجید محمدی  9- سجاد هاشمی  1۰- امیر همایون روز

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- فرزانه زیدآبادی 2- الله زیوری ۳- سیدحامد  علوی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
آلومینیوم کاران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آلومینیوم کاران شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز دوشنبه مورخ 14۰1/11/24 ساعت 1۰:۰۰ در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه دوم 
بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمدرضا ابراهیم نیا  2- غالمرضا  اسدی  ۳- مرتضی   امانی  4- محمدرضا خان آقایی  5- هوشنگ رشیدی ۶- علیرضا ستوده  

7- عادل فضلی پور  ۸- علیرضا مریدی  9- رسول نادری  1۰- حمیدرضا  یاوری   

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- شهاب  خراسانی 2- محمدعلی خوشبخت ۳- جواد  صادقی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان


