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 سازمان سنجش آموزش کشور برنامۀ زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 
سال آینده را اعالم کرد.بر این اساس نوبت اول آزمون، ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال جاری 
و نوبت دوم، ۱۴ و ۱۵ تیر سال ۱۴۰۲ برگزار می شود. زمان ثبت نام نوبت اول آزمون 
سراسری سال آینده، در تاریخ ۸ تا ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و نوبت دوم ۱۵ تا ۲۱ فروردین 
۱۴۰۲ است.اجرای آزمون سراسری نیز نوبت اول، پنج شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ دی 

۱۴۰۱ و نوبت دوم، چهارشنبه و پنج شنبه ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۲ خواهد بود.

اولین کنکور 
دی ماه امسال 

برگزار خواهد شد

 تولید فرآورده های نفتی کاهش نیافته است 
دبیرکل انجمن  صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت گفت: »متوسط تولید روزانۀ بنزین کشور ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر و 
تولید گازوییل نیز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است«.ناصر عاشوری با بیان این که در حال حاضر تولید و مصرف بنزین 
به نقطۀ سربه سر رسیده است، افزود: »اگر روند کنونی مصرف اصالح نشود و با همین روند پیش برویم، ابتدای سال ۱۴۰۲ 
واردکنندۀ بنزین خواهیم شد«.وی با بیان این که دریافت خوراک پاالیشگاه ها کاهش نداشته است، تاکید کرد: »در سال 
۱۴۰۱ هیچ کاهش ظرفیت تولیدی ندشته ایم؛ ظرفیت پاالیشگاه های کشور هم اکنون ۲.۲ میلیون تن است و پاالیشگاه ها 

با همۀ ظرفیت کار می کنند«.

اما آن  فقط دو ماه از زمان عقدشان می گذرد 
گویی  کرده،  فروکش  اول  روز  انرژی  و  هیجان 
بیست سال است که زن و شوهرند و حاال براِی 
هم تکراری شده اند! زن می گوید شماره تماسش 
نمی خواهد  دلم  می بینم  گوشی ام  روی  که  را 
جواب بدهم. از اینکه مورد بازخواست و سوال 
می خواهد  دلم  فراری ام.  بگیرم  قرار  جواب  و 
چند ماهی نه صدایش را بشنوم و نه ببینمش... 
و  ببندم  را  چمدانم  می توانستم  کاش  اصال 
حرف  همه  این  از  سرم  تا  دور  جاِی  یک  بروم 
بین  از  را  افسانه، همسرش  و حدیث رها شود. 
چند خواستگار انتخاب کرده و می گوید او تنها 
مالک هایی  و  معیارها  همه ی  با  که  بود  کسی 
بودم  گرفته  نظر  در  آینده ام  همسر  برای  که 
می کردم  خوشبختی  احساس  داشت.  شباهت 
و  همسرم  به  مشکوک  تماس های  اینکه  تا 
چالش  و  تنش  دچار  را  ما  رابطه ی  خانواده اش 
حرف  همه شان  محتوای  که  تماس هایی  کرد. 
درباره ی  ساختگی  داستان های  و  نامربوط 
و  بوده ام  فالنی  با  اینکه  بود.  مجردی ام  دوران 
بهمان کار را کرده ام. یک مشت دروغ که شاید 
به  نسبت  بدجنسی کسی  و  در حسادت  ریشه  

ازدواج من داشته باشد.
زیاد  خواستگار  ازدواج  از  قبل  می گوید  او 
ردشان  آشنایی  کم  مدت  از  بعد  و  داشتم 
شده  تبدیل  موضوع   همین  حاال  اما  می کردم. 
به  حرف و حدیث و آن قدر این تماس ها تکرار 
معتقد  افسانه  شود.  خراب  ما  رابطه ی  تا  شد 
است: "همین که همسرم این تماس ها را جدی 
از  جواب  و  سوال  با  می کند  سعی  و  می گیرد 
عصبانی ام  کند،  پیدا  را  دروغش  و  راست  من 
جدا  کال  می خواهد  دلم  همین  برای  می کند. 

شوم، چون اعتمادی وجود ندارد. "
ازدواجش  ماجرای  از  افسانه  که  حالی  در 
وکیل  یک  دفتر  در  که  دوستش  می زند.  حرف 
می کند  تایید  را  افسانه  حرف های  منشی ست 

روابط  این چنینی  تماس های  که  این  و می گوید 
در  که  تکراری ست  پر  موارد  از  بکند  خراب  را 
جالب  او  گفته ی  به  بوده.  شاهدش  دفترشان 
قرنطینه های  و  کرونا  شیوع  ابتدای  که  است 
و  افتاده  اتفاق  زیاد  قضیه  این  مدت  طوالنی 
زمان  شدند  مجبور  شوهرها  و  زن  از  بسیاری 
اتفاق  با هم بگذرانند. جر و بحث که  را  زیادی 
که  ازدواج شان  ابتدای  تماس های  از  می افتاد 
دعوا  شدت  و  می گفتند  بودند،  کرده  پنهانش 
کارشان را به دفتر وکیل می کشاند و یا مواردی 
اما یک کالغ  داشتیم که تازه عقد کرده بودند 
را  رابطه شان  تماس های مشکوک  و  چهل کالغ 

به هم زده بود و تا پای طالق رفتند. 
اینکه عده ای بعد از شنیدن خبر ازدواج دختر 
تا  و  دارند  بر  را  گوشی  آشنا  و  فامیل  پسر  یا 
ببافند،  حدیث  و  حرف  یکی شان  برای  بتوانند 
که  شده  سیرجان  در  دیرینه  سنتی  به  تبدیل 
البته  دارد.  طرفدار  هم  هنوز  می رسد  نظر  به 
این جریان در مورد عروس و خانواده ی عروس 
عروس  این  معموال  و  می افتد  اتفاق  بیشتر 
است که قربانی حرف هایی می شود که واقعیت 
با فاطمه گلپایگانی وکیل  باره  ندارند.در همین 

پایه۱ دادگستری گفت وگویی انجام دادیم.

و  زن  اختالفات  به  مربوط  پرونده های   
سیرجان  در  حدیث  و  حرف  از  ناشی  شوهری 

زیادند؟
پرونده ی  که  بوده  زیاد  موارد  این  از  بله 
دیگر  و  شد  صادر  حکم  و  تشکیل  طالق شان 

خبر ندارم دفترخانه رفته اند یا نه.

اتفاق  زن ها  مورد  در  اغلب  مساله  این  چرا   
می افتد و در بیشتر موارد هم مردها تحت تاثیر 
قرار می گیرند؟ و به نظر شما چطوری باید برای 
پیشگیری از تخریب های عامدانه در روابط تازه 

شکل گرفته، فرهنگ سازی کرد؟

مطرح  آموزش هایی  و  فرهنگ  حال  هر  به 
اینکه  نیست.  تاثیر  بی  ایرانی  جامعه  در  شده 
زن در کشور ما دارای محدودیت های بیشتری 
هست و روابط اجتماعی محدود تری دارد و به 
قول معروف دختر هرچی آفتاب مهتاب ندیده 
که  درسته  زندگی ست!!  اهل  بیشتر  باشد  تر 
سال های اخیر این محدودیت ها کمتر شده اما 

بازهم در بسیاری از خانواده ها وجود دارد.

  این به اصطالح دو به هم زنی در امر ازدواج 
اتفاق  کوچک  شهرهای  و  جوامع  در  بیشتر 

می افتد؟
یا  و  مشاوره  مراکز  از  باید  را  دقیق تر  مقایسه 
شعب دادگاه خانوده پرسید ولی به نظر بنده با 
کوچک شدن شهر و یا روستا چون آشنایی افراد 

با هم بیشتر است، امکان حادث شدن اتفاقات 
این چنینی هم به مراتب بیشتر می شود.

زمینه  این  در  می شود  چطور  که  نگفتید   
فرهنگ سازی کرد؟

مسلما آموزش هایی که در خانواده ها و مدارس 
اینکه  و  دارد  را  تاثیر  بیشترین  می شود،  داده 
هر  زندگی  اتفاقات  که  بگیرند  یاد  انسان ها 
شخص به خودش ربط دارد و در ثانی زوجین 
را  تحقیقات کامل  انتخاب همسرشان  زمان  در 
نسبت  و شناخت کامل  آگاهی  با  و  داده  انجام 
کنند  ازدواج  به  اقدام  مقابل شان  طرف  به 
یک  زندگی  در  هم  موضوعی  اگر  فرض  بر  تا 
نسبت  خود  اختیار  با  داشته  وجود  شخص 
ابتدا  همان  از  موضوع  آن  پذیرش  یا  رد  به 
بر  و  ازدواج  از  بعد  اینکه  نه  بگیرند.  تصمیم 

نبوده،  درست  هم  گاهی  که  شنیده ها  اساس 
مشترک  زندگی  پاشیدگی  هم  از  موجبات 
زندگی  ناشناس  دیگرانی  دهند  اجازه  و  بشوند 
انگیزه ها  با  را  گرفته  شکل  تازه  که  مشترکی 
شایعه تراشی خراب  و  کینه های شخصی شان  و 
کند. البته به نظرم در بسیاری از خانواده ها این 
فرهنگ سازی انجام شده و بسیاری افراد جوان 
را می بینیم که با گذشته و اتفاقات قبلی زندگی 

طرف مقابل شان کاری ندارند.

چنین  برای  قانونی  و  حقوقی  منظر  از   
آیا  گرفته؟  صورت  بینی   پیش  چه  اتفاقاتی 
همین که مرد بر اساِس حرف و حدیث یا تلفنی 
می تواند  کند،  شک  همسرش  به  مشکوک 

بهانه ای برای طالق باشد؟

به  نیاز  حتا  طالق  برای  مرد  ایران  قانون  در 
بهانه  آن  اینکه  به  برسد  چه  ندارد!!  هم  بهانه 
قانون  طبق  یعنی   . باشد  موجه  غیر  یا  موجه 
زن  مالی  حقوق  پرداخت  با  می تواند  شرع  و 
را  واقعیت  باید  خب  ولی  کند.  طالق  به  اقدام 
موجب  حدیث  و  حرف  وجود  بگیریم .  نظر  در 
می شود.  زناشویی  روابط  در  سردی  ایجاد 
بر صحت  مبنی  هم  قرائنی  اگر  الخصوص  علی 
در  باشد.  داشته  وجود  اطرافیان هم  حرف های 
موجبی  از هرچیز  قبل  این چنینی  مسائل  واقع 
برای طالق عاطفی زوجین می شود )و چه بسا 
در  ولیکن  باشد(  موجه  هم  عرف  دید  از  این 
نیست.  طالق  برای  دلیلی  مسائل  این  قانون 
به  الزامی  مرد  شد،  گفته  که  همان طور  یعنی 

ارائه دلیل جهت انجام امر طالق ندارد.

 در مورد زن چطور؟ یعنی اگر همین حرف و 
حدیث درباره شوهر گفته شود، آیا زن می تواند 

به عنوان دلیل در دادگاه مطرح کند؟
چنینی  این  ادعایی  بخواهد  اگر  هم  زن   
پذیرفته  دهد،  ارائه  طالق  برای  موجبی  را 
موجب  و  موارد خاص  در  اینکه  مگر  نمی شود. 
و  حرف  آن  صحت  زن  ابتدائا  دادگاه  حکم 
حکم  به  مستند  بعدا  و  کند  اثبات  را  حدیث 

صادر شده خواسته طالق را مطرح نماید.

این  صحت  اثبات  بار  قانونی  نظر  از  پس   
حرف ها بر عهده زن است؟ سخت نیست اثبات 

موارِد این چنینی؟ 
اوقات  گاهی  و  دشواری ست  بسیار  کار  دقیقا 
غیر ممکن. عرض کردم اینکه حرف ها در چه 
مواردی باشد فرق میکنه و در موضوعاتی مثل 
این  از  مواردی  و  اعتیاد  مثال  یا  اخالق  سوء 
به  را  موصوع  آن  صحت  ابتدا  باید  زن  دست، 
به  مستند  سپس  و  اثبات  دادگاه  حکم  موجب 

حکم اخذ شده تقاضای طالق کند.

نگاهی حقوقی به فرهنگ نامتعارف دوبه هم زنی   بعد از عقد؛

تماِسناشناِسحرفوحدیثساز
      سمیرا سرچمی

خبــر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
عقد کنان

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 : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد ۱ 
0 ۹ ۱ 3 ۱ ۴ ۱ 0 ۱ ۲ ۹   - 3 ۲ 6 5 8 3 ۱ 6 تلفــن: 

رپرتاژ شورا

آقای محمود ایزد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  192 فرعی از 3647   اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محمود ایزد آبادی  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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 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: 1364257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم گل نساء قاسمی نژاد رائینی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  
9298 فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم  گل نساء قاسمی 
نژاد رائینی    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی 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: 1364258 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مرید خان آقایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  9298 
فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای مرید خان آقایی    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: 1364259 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6۲۱6 66۹ 0۹۱3- رضایی

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

09135320842-09132794372

آگهــی  فراخوان مناقصــه عمومـی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به 

پروژه حصارکشی مرکز بهداشتی درمانـی هماشهر سیرجان 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 

واگـذاری امور مربوط به پــروژه حصارکشــی مرکــز بهداشتـی درمانـی هماشهــر سیرجــان  
به شماره ۲00۱0۹۲۹6۲0000۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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 :  روز چهارشنبه ۱۴0۱/05/۲6  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴:00 روز سه شنبه تاریخ ۱۴0۱/06/0۱ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:30 روز یکشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱3                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز دوشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱۴ 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/06/07

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : ۴۲3۴06۲5 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹3۴ )0۲۱(
 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 85۱۹3768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


