
خبــر
 سواالت کنکور ۱۴۰۱ محتوایی و در چارچوب کتب درسی است 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور سال ۱۴۰۱ کمترین تغییرات را دارد، گفت: »سواالت کنکور 
محتوایی و در چارچوب کتب درسی است، تا جایی که بتوانیم هم پاالیش انجام می دهیم که سواالت غیرمرتبط نباشد و 
اگر این اتفاق رخ دهد با خطای غیرجزئی است«. عبدالرسول پورعباس با تاکید بر این که در کنکور امسال تغییرات شکلی 
داریم که آرامش و راحتی برای داوطلب ایجاد می کند و سرعت عمل داوطلب را باال برده و اشتباهات  کاهش می یابد، 
افزود: »یک دفترچۀ عمومی و ۲ دفترچۀ اختصاصی در اختیار داوطلبان کنکور امسال قرار می گیرد. آزمون عمومی ۱۰۰ 

سوال دارد که در ۷۵ دقیقه برگزار می شود«.

رییس پایگاه انتقال خون سیرجان گفت: شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه 
اندازی شده است که در روزهای زوج از ساعت ۱۷ الی ۲۲ نیز پذیرای خّیرین محترم برای 
اهدای خون است.  موسوی   گفت:  این پایگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 
۱3 و روزهای پنج شنبه از ساعت 8 الی ۱۲ پذیرای اهدا کنندگان خون می باشد. همچنین 
برای رفاه حال روزه داران عزیز تا 8 اردیبهشت ۱۴۰۱، شیفت شامگاهی راه اندازی شده که 

در روزهای زوج از ساعت ۱۷ الی ۲۲ نیز پذیرای خّیرین محترم برای اهدای خون است.

شیفت شامگاهی 
اهدای خون در 

سیرجان 
راه اندازی شد
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را همگی  بی جا«  دِر  المثل »شهر هفت  ضرب 
شنیده ایم.  طایفه مان  پیرهای  زبان  از  ما 
زیستگاهی  هر  به  خطاب  را  آن  که  جمله ای 
اگر  یا  ندارد  وجود  قانونی  آن  در  که  می گویند 
حتا  و  نیست  آن  برای  اجرایی  ضمانت  دارد 
چه  می شود،  نقض  قانون  مجریان  خود  توسط 

برسد به شهروندان عادی!
شهر  شرایط  به  که  معیار  و  متر  همین  با 
این  که  می شوید  متوجه  کنید،  نگاه  سیرجان 
به  ما  شهر  جزء  به  جزء  در  بی جایی  در  هفت 
و  است  شده  نمایان  علنی  و  نما  نخ  صورت 
زده  بیرون  که  شده  خروسی  دم  آن  حکایت 
حضرت  قسم  نتوانی  هم  بخواهی  اگر  دیگر  تا 

عباس مسووالن را باور کنی! 
یک نمونه اش بی حساب و کتاب بودن انتخاب 
در  پرخطر  مراکز  برخی  قرارگیری  محل 
جاهایی از شهر است که هر عقل سلیمی بدون 
تجربه هم می فهمد  و  دانش  و  داشتن تخصص 
ضابطه  بدون  اما  می بود  آنجا  نباید  قاعدتاً  که 
حریم  و  استاندارد  فاصله های  رعایت  بدون  و 
هر محل، این اتفاق پیش چشم مسووالن شهر 

افتاده است و کک کسی هم نگزیده!
سیرجان  در  پیش  سال  چند  بنزینی  اعتراض 
هشدار  حاشیه ی  یک  ماجرا  آن  است.  یادتان 
وقتی  اینکه  داشت.  خود  دل  در  نیز  دهنده 
شرکت  به  خرابکار  عده ای  حمله ی  احتمال 
عمدی  آتش سوزی  بیم  و  داشت  وجود  نفت 
شرکت نفت پیش آمد، به خاطر وجود شهرکی 
مسکونی دیوار به دیوار شرکت نفت، در صورت 
با  شهر  کل  بود  ممکن  نفت،  شرکت  انفجار 

خطر آتش سوزی روبرو شود!
اما آن هشدار نه تنها پس از گذشت چند سال 
فراموش شد که پس از آن تغییری در شیوه ی 

البته مدبر! شهر ایجاد نشد.  کار مسووالِن 

و  بی مسوولیتی  سر  صدقه  از  می توان  حاال 
و  هم  با  دولتی  مختلف  اداره های  ناهماهنگی 
بسیار  هشدار  نقاط  نوع  این  از  شهرداری،  با 
را  اتهام  انگشت  و  کرد  پیدا  سیرجان  در  زیاد 
عالی ترین  عنوان  به  فرمانداری  سمت  به  برد 
مقام دولتی و فرمانداران رفته و آمده به عنوان 
چرا  که  برد  شهرستان  تامین  شورای  روسای 
شهر،  آینده ی  خاطر  به  ندیده اند  ضرورتی 
ادارات  روسای  پاسکاری  و  ناهماهنگی  جلوی 

بگیرند؟! را 
با  مکان ها  برخی  که  می آید  پیش  گاهی 
کاربری هایی مثل دامداری یا مراکز صنعتی پر 
آالینده و پر سر و صدا، سابق بر این بیرون از 
شهرسازی  و  شهر  گسترش  با  و  بوده اند  شهر 
بعد از گذشت سال ها در محاصره ی مسکونی ها 
انگشت شمار،  این مواقِع  قرار گرفته اند. که در 
شرایط  و  می شود  داده  جایی  به  جا  به  حکم 
یا حقوقی  برای مالک حقیقی  به جایی هم  جا 

می شود.  تسهیل 
سالیان شاهدیم  این  در طول  ما  اینکه  آیا  اما 
یا  تعمیرکاران  شهرک  مثل  شهرک هایی  در 
ویژه  منطقه  خود  در  یا  صنعتی  شهرک های 
ساخت  مجوز  مسکونی  کاربری های  اقتصادی؛ 
و ساز و سکونت گرفته اند، یعنی کار شهرسازی 

ما از ریشه خراب بوده است.
تاسیس مان  تازه  نیروگاه  و  برق  شهرک   
شرب  و  زیرزمینی  آب  منابع  و  آب  زون  روی 
به  را  تقصیرش  اداره ای  هیچ  و  است  شهری 
چی؟  شهر  شرب  آب  منابع  نمی گیرد!  گردن 
پر  نیروگاه  و  برق  شهرک  وقتی  منابع  این 

ایجاد می شد نبود؟ آالینده 
پیدا  راه  زیرزمینی مان  آبی  منابع  به  آلودگی 
کدام  و  اشخاص  کدام  با  مسوولیتش  کند، 
دولتی  توی  در  تو  و  موازی  نهادهای  و  ادارات 
است؟ وزارت نیرو و اداره آب منطقه   ای یا اداره 
محیط زیست یا فالن نماینده و بهمان وزیر یا 

یا معزول؟ آن استاندار مستعفی 
به  چسبیده  سی ان جی مان  جایگاه های   
خانه های  دیوار  به  دیوار  یا  محیاشهر  بازار 
و  هستند  ابن سینا  خیابان  انتهای  در  مسکونی 
هر  رییس  و  نیست  مقصر  انگار  هم  کسی 

اداره ای خطا را متوجه دیگری میداند! 
بعد  و  بوده  سوخت  جایگاه  اول  گیریم  حاال 

چه  میان  این  شده؟  سبز  دلش  بیخ  مسکونی 
فرقی می کند اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ مهم 
گوش  بیخ  سیرجان  در  که  است  خطرهایی 

مردم ماست.
آپارتمانی  واحدهای  این  ساخت  مجوز  چرا 
داده شده است بدون آنکه یک فاصله ی حداقل 
با  مسکونی ها  و  تجاری  اماکن  میان  متری   ۵۰

این جایگاه های پرخطر پمپ گاز رعایت شود؟! 
و  است  بحث  یک  صدای شان  سرو  و  آلودگی 
اهالی  برای  بودن شان  تهدید  و  انفجار  خطر 

اطراف بحث جدی دیگر.
چه فرقی می کند که تقصیر نهایی گردن اداره 
و  مسکن  یا  شهرداری  یا  باشد   زیست  محیط 
است  حقی  مهم  نفت؟  شرکت  یا  شهرسازی 
و  خطر  و  شده  ضایع  سیرجان  مردم  از  که 
احساس  و  دارد  وجود  همیشه  که  مزاحمتی 

می شود.
شهر  عنوان  به  سیرجان  از  نوشته  این  ابتدای 
هم  باز  بخواهم  کردم.  یاد  ها  حریم  به  تجاوز 
ایجاد پمپ  مثال و نمونه بزنم زیاد است. مثل 
بنزین بیخ دل و چسبیده به کمربندی تا جایی 
می روی  آنجا  به  سوختگیری  برای  وقتی  که 
جاده  از  تریلر  یک  مبادا  می دارد  برت  ترس 
منحرف شود و بیاید به سمت جایگاه سوخت! 
 مثال دیگر رعایت نشدن حریم قلعه سنگ 
اطراف است.  باغ ها و زمین های صنعتی  توسط 

اهمیت  با  قلعه ی  این  تاریخی  حریم  سال ها 
مورد  سهوی  یا  تعمدی  صورت  به  باستانی 
دلش  مسوولی  هیچ  و  گرفته  قرار  تعرض 

نسوخته و داد مخالفت سر نداده است!
دوقلوی  یخدان های  حریم  به  که  اخیرا   
نظر  از  تعرض شده.  از چندجانب  سیرجان هم 
به  تجاوز  تا  بگیرید  آسمان  حریم  و  بصری 

بنا. استحکامی  حریم 
زنده ای  موجود  حیاتی  و  تنفسی  فضای   
مثل سرو کهن و چندصدساله ی امامزاده احمد 
تحت  بتن  و  میلگرد  با  اوقاف  اداره  که  هم  را 

فشار قرار داده است.
این  از  نمونه ای  اگر  شما مخاطبان گرامی هم 
کنید  ذکر  دارید  ذهن  در  حریم ها  به  تجاوز 
رعایت  تاکنون  که  شود  ثابت  بیشتر  هرچه  تا 
فاصله ها و حریم ها در سیرجان برای مسووالن 
شهر ما یک شوخی به حساب می آمده است تا 

باد چنین مبادا.

     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

جانمایی های اشتباهی که ُحسن همجواری را ناممکن می کند؛  

سیـرجان، شهر تعرض به حریم ها 

  چـه فرقـی می کنـد کـه تقصیـر نهایـی گـردن اداره محیط زیسـت باشـد  
یـا شـهرداری یـا مسـکن و شهرسـازی یا شـرکت نفـت؟ مهم حقی اسـت که 
از مـردم سـیرجان ضایـع شـده و خطـر و مزاحمتی که همیشـه وجـود دارد و 
احسـاس می شـود.ابتدای ایـن نوشـته از سـیرجان بـه عنوان شـهر تجـاوز به 
حریـم هـا یـاد کـردم. بخواهـم باز هـم مثـال و نمونـه بزنم زیـاد اسـت. مثل 
ایجـاد پمـپ بنزیـن بیخ دل و چسـبیده بـه کمربندی تـا جایی که وقتـی برای 
سـوختگیری بـه آنجـا مـی روی ترس بـرت مـی دارد مبادا یـک تریلـر از جاده 

منحـرف شـود و بیایـد به سـمت جایگاه سـوخت! 

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  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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

09135320842-09132794372

جناب آاقی مهندس رمتضی آرذنگ

               انتصاب شایستــــه و بجای جنابعالـــی به عنوان
 مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی

 شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهــر 
که نشان از لیاقت و کاردانی شما دارد را صمیمانه تبریک 

عرض نموده، موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

نشرهی سخن اتزه

آقای محمد مهدی محسنی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی از 2334  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام آقای محمد مهدی 
محسنی 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.  41  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1401/01/31
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/01/31 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: تا ساعت 18:00 روز پنج شنبــــــه تاریخ 1401/02/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روزسه شنبه  تاریخ 1401/02/27 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 034

عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 02141943 

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجانWWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

تجدید مزایده 10 دستگاه اتوبوس خط واحدسازمان
 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

دستگاه  مختصر:10  )شرح  خدمات  عمومی  تجدیدمزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

اتوبوس خط واحدسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان شهر( به شماره 

1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 0 0 9 1 2 8 7 0 0 0 0 0 1


