کارت کنکور
 ۱۴۰۱از پنج تیرماه
توزیع میشود

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش با اشاره به اینکه آزمون سراسری سال  1401در
روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه و شنبه  10 ،9 ،8و  11تیر ماه برگزار میشود ،گفت :کار 
ت
ورود به جلسه به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه مورخ  5تیر لغایت روز سهشنبه
 7تیر  1401برای مشاهده و چاپ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد».
علیرضا کریمیان افزود« :الزم است داوطلبان به سایت سازمان سنجش به نشانی www.
 sanjesh.orgمراجعه و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبتنام ( 12رقمی)،کارت
شرکت در آزمون را چاپ کنند».

باز هم ناشیگری در راهسازی شهرستان؛

شهر

3

قرارداد مستاجران به طور خودکار تمدید میشود

خبــر

وزیر راه و شهرسازی گفت« :بر اساس مصوبات ،قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و
سقف نرخ افزایش در تهران و کالنشهرها  ۲۵درصد و در سایر شهرها  ۲۰درصد خواهد بود»رستم قاسمی تاکید کرد:
«هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد».وی ادامه داد« :البته
استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است ،مث ً
ال اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد
مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختالف این مسائل رفع خواهد شد».

شماره 698
 1تیر 1401

رسره مرگ!
جاد ه نگو ،بگو ُس ُ

گروه شهر

به قول عالمه دهخدا " :گفت نخور ،عسل و
خربزه با هم نمیسازند ،نشنید و خورد ،یک
ساعت دیگر یارو را دید مثل مار بخودش
میپیچید ،گفت نگفتم نخور این دوتا با هم
نمیسازند؟ گفت :حاال که این دو تا خوب با هم
ساختهاند که من یکی را از میان بردارند"
بی تدبیری مسوولین در جاده سازی

هنوز خون کشتگان جاده سیرجان-بلورد خشک
نشده که خبر لیز خوردن خودروها و افتادنشان
پایین جاده در ابتدای جادهی سیرجان-شیراز به
گوش رسید!
این حجم از بیتدبیری و رعایت نکردن اصول
اولیه جادهسازی و مرمت جاده در حالی دارد
اتفاق میافتد که چندین و چند نهاد و اداره و
شرکت و ...در سیرجان و بلکه استان برای این
امر خطیر دخیل هستند!
مصداق ضربالمثل آفتابه ولگن هفت دست و
شام و نهار (بخوانید جادهسازی) هیچی!
ادارات و شرکتهای فراوانی که متولی این امر
جاده هستند زیادند .از اداره راه و شهرسازی
بگیرید که متولی احداث جاده است تا اداره
حمل و نقل بین جادهای که مسوول تایید و
تحویل خطوط مواصالتی تا شرکت ساخت
و متخصصان حوزه ترافیک و اداره راهداری و
پلیس راه و و...
تا جایی که نمیدانی در هرکدام از این
ناکارآمدیها به کدام یک رجوع کنی و اگر وجود
این همه اداره و رییس و بزرگتر برای جادهها
موازیکاری نیست ،پس حوزهی مسوولیت
هریک دقیقاً کدام است و برای مثال برای
گذاشتن کیسه شن در میان اتوبان قلم نقد را
سمت چه ادارهای باید بگیری و برای قیرپاشی از
کدام اداره دادخواهی کنی؟

دغدغههای فرماندار نو رسیده نیز شده است
مصداق "خانه از پایبست ویران است و خواجه
در فکر نقش ایوان است" زیرا از دل برخی
سخنان سرپرست فرمانداری این طور برداشت
میشود که وی به جای رسیدگی به چنین
موضوعات مهمی که با جان آدمیان سر و کار
دارد ،دغدغههای دیگری دارد!

به همین بهانه به سراغ علیرضا رضاییپور
رییس اداره حمل و نقل جادهای رفتیم تا کوتاه
و تلفنی شرح کارهای شده و نشده را به مردم
بدهد .رضاییپور که به نظر خودش دل پر دردی
در این باره دارد.
در جریان انتقادهای مردمی پیرامون
قیرپاشی هستید؟

هر جادهای دچار تخریب میشود و نیاز به
نگهداری و لکهگیری و قیرپاشی دارد .االن چه
کار کنیم؟ لکهگیری نکنیم و این موضوع نیز
خودش باعث یه سانحه بشود ،باز مردم انتقاد
نمیکنند؟

حریـم جـاده رعایـت نشـده .دو
بانـد از هـم جـدا بشـوند بـاز هـم
حادثـه خیـز اسـت .یـک تراکتـور
از باغهـای اطـراف در قطبیـه
شـبهنگام یکبـاره بیـرون بزنـد و
بیایـد روی جـاده ،تصادفهـای بـد
اتفـاق میافتـد .پـس بـا گذاشـتن
نیوجرسـی هم فقط شـکل و ماهیت
تصـادف تغییـر میکنـد.
قطعا منظور مردم این نیست که چرا قیرپاشی
شده و منظور اعالم کردن این موضوع و تجهیز
جاده به نشانههای هشدار دهنده یا مشخص

جناب آاقی
عی
مهندس اسما ل صفورایی

( شهردار پرتالش نجف شهر )

کردن مسیر جایگزین است.

لکه گیری غیراصولی را هرکسی که تشخیص
نمیدهد .کار تخصصی نیاز به نظر کارشناسی
دارد .ایراد گرفتن از جادهسازی کار من است که
سی سال تجربه دارم.
جاده بلورد و ماجرای تفیکیک دو باند اتوبان
با گونی خاک و شن چه؟ آنجا هم انتقاد وارد
نبود؟!

متولی آن اداره راه و شهرسازی بود.

این حوزهها چگونه تفکیک شدهاند که
حیطه مسوولیتها مشخص نیست و هربار
مدیران بار مسوولیت را بین هم پاسکاری
میکنند؟

راه و شهرسازی متولی احداث جادههاست.
کارشناس شرکت ساخت هم باید بیایند تحویل
ما بدهند.
کی قرار است تحویل بگیرید؟

امروز (سهشنبه) .االن قرار است جاده شیراز
را اداره ما از آنها تحویل بگیرد .اگر ببینیم
استاندارد نیست ،تحویل نمیگیریم.
تقسیم حیطه مسوولیتها کمی گیج کننده
نیست!؟

مثل اداره برق منطقهای است که ربطی به
شرکت توریع برق ندارد و دو اداره جدا هستند.
ما فقط نواقص جاده را میگیریم .در جاده بلورد
نیاز به نصب نیوجرسی بود .اما کافی نیست.
آزادسازی حریم هم مهم است .حریم این جاده
رعایت نشده .دو باند از هم جدا بشوند باز هم
حادثه خیز است .یک تراکتور از باغهای اطراف
در قطبیه شبهنگام یکباره بیرون بزند و بیاید
روی جاده ،تصادفهای بد اتفاق میافتد .پس
میبینید که با گذاشتن نیوجرسی هم فقط شکل

و ماهیت تصادف تغییر میکند .تصادف رودر رو
دیگر نمیشود اما ورود یکباره خودروها و ...از
باغ های پسته چسبیده به جاده به مسیر چی؟
این نقصها را شما اعالم کرده بودید و جاده
افتتاح شد؟!

بله ما نقص را اعالم میکنیم و مسوولیتش را

شرکت تولیـد المپ کم مصـرف
متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

0933 999 9128

برخود الزم دانستیــم در خصوص توجه به درخواست ساکنــان

از خودروهای ذیل جهت سرویس رفت و برگشت کارکنان خود از
سیرجان به معدن تخت گنبد و بالعکس (کیلومتر  40جاده چهارگنبد)
دعوت به عمل می آورد؛

خیابان شهید کمال آبادی بابت رنگ آمیزی جداول و نظافت معبر
عمومی در اسرع وقت ،کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم.

نوع خودرو

امیدواریم با درایت و مدیریت شما ،دیگر مشکالت این خیابان
که بنام شهیدی واالمقام نیز نامگذاری گردیده ،مرتفع گردد.

ساکنان خیابان شهید امکل آبادی نجف شهر

جوشکـاری سیــار

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

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -0 9 1 3 2 7 9 4 3 7 2

لولـه کشی زیرکار

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

از  1387به باال

همراه با راننده با مدارک کامل
یا بدون راننده (تحویل سوئیچ)

مینی بوس

از  1387به باال

همراه با راننده با مدارک کامل

متقاضیان فقط از ساعت  8:00الی  18:00با شماره
 0913 945 4043تماس حاصل نمایند.
فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

قد
و
ا
ق
س

اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربازی

اط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

اتوبوس

مدل

شرایط

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربــازی)

به شماره  5001005674000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
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  1401/03/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز شنبـه تاریخ 1401/04/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/04/14
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز چهارشنبــه تاریخ 1401/04/15

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،حوزه معاونت خدمات شهر
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
دمرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4233 8102 :

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
ن

در مورد جاده سیرجان-شیراز چه؟

شما بروید بپرسید گلگهر با این حجم ترددش
نقشش چیست؟ االن دارد منطقه گردشگری
هم ایجاد میکند .پس فردا جمعیت گردشگر

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد

واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.

نمیپذیرم .برخی فشارها هست که باعث کفایت
کردن به ایمنی نسبی میشود.

تداخل کنند با شیفتهای ورودی و خروجی
نیروی معادن و سانحه ایجاد شود ،مقصر کیست؟
با راه افتادن پارک گردشگری گلگهر یک باند
سوم به این مسیر حتما باید اضافه بشود.
من همه این نظرات کارشناسیام را به پلیس راه
استان راهداری گفتهام .خودشان نظرات من رو
شنیدند و هم اشراف دارند و هم دغدغه.

