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اقتصاد

پيامك300099004806 :

 زهرا خواجویینژاد
«من فوق لیسانس حقوق هستم و بیکار ،آزمونهایی هم که
شرکت کردم یا تو مصاحبه رد شدم یا قبول نشدم .برای قضاوت
هم که از هفت فیلتر باید عبور کنی و حتی یک بار هم ریشت
رو نزده باشی ،آخه اگه قرار به این محدودیتهای استخدامی
بود چرا ما رو تو دانشگاهها پذیرفتن؟ بعد از شش سال تحصیل
تو دانشگاه ،دو سال رفتم خدمت به امید اینکه با مدرک و پایان
خدمت بتونم برم سرکار اما حاال دو سال هم از پایان خدمتم
میگذره و هنوز یک هزار تومنی از راه تحصیالتم نتونستم در
بیارم .ای کاش توی چنین شهر پرکاری نبودم دردم به دلم بود.
توی معدن گلگهر به این بزرگی برای بچههای این شهر بدون
پارتیکارگیرنمیادچونهمهچیشدهپارتیبازیهاماازشهرهای
دیگرمیاناینجاوحقوقهاینجومیمیگیرنولیمنسیرجونی
که پارتی ندارم درآمد دو میلیونی شده آرزوم» این متن پیامی
است که یکی از همشهریان به صفحهی «کیدزآو سیرجان»
در اینستاگرام فرستاده است .زیر این پست کامنتهای زیادی
گذاشت هاند .از جمله« :از این موارد زیاده»« ،همدردیم داداش
تو تنها نیستی»« ،چرا یکی به فکر ما نیست هرکجا میرویم
میگویند سابقه کار .باید از یه جایی شروع کرد»« ،آقا پارتی پیدا
کنید اما درس نخونید»« ،دقیقا توی معدن شده غیربومیها از
شمال کشور تا جنوب کشور و  »..از این نمونه پیامها بارها به
ستون خوانندگان نشریات هم فرستاده شده است« .بیکاری»،
«استفادهازنیروهایغیربومی»«،استفادهازبازنشستهها»مواردی
است که سیرجانیها به آنها اعتراض دارند.
 تا  5سال آینده نرخ بیکاری در سیرجان
بایدصفرشود
شهباز حسنپور شهریورماه امسال در جلسهای که با حضور
رییس کمیته امداد کشور تشکیل شد ،گفته بود« :ما در سیرجان
 12هزار  500تحصیلکرده بیکار داریم .برای این تعداد باید
حداقل  12هزار پرونده وام تشکیل دهیم تا مشغول به کار شوند.
تا پایان سال 2هزار نفر در گلگهر مشغول به کار میشوند ،باز10
هزار نفر باقی میمانند .از طرفی سال آینده  4هزار نفر دانشجوی
فار غالتحصیل داریم اگر فکری برای 12هزار فار غالتحصیلمان
نکنیم تعدادشان به 16هزار نفر میرسد ».او همچنین گفته بود:
«برنامهمان این است در  5سال آینده نرخ بیکاری در سیرجان
صفر شود .همین االن در بحث کارگر عمال نرخمان صفر است.
یعنی اگر امروز شما یک کارگر ساده برای پستهچینی بخواهید
خیلی از ایرانیها حاضر نیستند ».او مدعی شده بود اگر خانوادهها،
خیران ،مسئوالن ،رسانهها پای کار بیایند میتوانیم سیرجان را به
شهری تبدیل کنیم که اگر فقیر یا بیکاری پیدا شد ببریم در موزه

گزارش پاسارگاد از وضعیت اشتغال و بیکاری در سیرجان

شهرستان از  267هزار نفر به  324هزار نفر افزایش
نگهداریکنیم.
داشته است .جمعیت فعالمان هم به 106904
 نمیشود نرخ بیکاری را صفر کرد
نفر افزایش یافته است ».به گفته هادیان جمعیت
رییس اداره کار معتقد است اینکه گفتند 12هزار
شاغلسیرجان  94319نفر است؛ «بیمهشدگان
و  500فار غالتحصیل بیکار داریم اشتباه است ،ما کال
اصلیمان هم  63761نفر هستند که میشود گفت
 12هزار نفر نیروی بیکار داریم و چنین نرخی وجود
اینها تعداد کارگران شهرستان هستند .نزدیک400
ندارد.بهگفتهحامدهادیاناینکهگفتندبرنامهماناین
نفرهمدریافتمقررییاازهمانبیمهبیکاریاستفاده
است نرخ بیکاریمان تا 5سال آینده صفر شود ،گفت:
میکنند ».رییس اداره کار در مورد منع استفاده از
«نرخ بیکاری را میتوانیم کاهش دهیم اما اینکه صفر
نیروهای غیربومی گفت« :امسال شیوهنامهای در
کنیمهیچشهرستانیفکرنکنمدرکشوروجودداشته
بحث نیروهای بومی و خرید کاال و خدمات نوشتیم
باشدکهنرخبیکاریشصفرباشد.هرکارهمبکنیمشما
و در جلسه شورای تامین مطرح و آنجا مصوب شد
خروجی بازار کار را دارید از آن طرف فار غالتحصیالن
که شرکتها بیهیچ عنوان حق استفاده از نیروهای
دانشگاهی را دارید ،افرادی که سربازیشان تمام
غیربومی را ندارند و از ابتدای سال به تمام شرکتها
میشود ،بالخره به جمعیت بیکار اضافه میشود حاال
با امضای شورای تامین ابالغ کردیم ،هر شرکتی هم
باید تالش کنیم این نرخ بیکاری را پایین بیاوریم ».از
از این دستور تخطی کند با او برخورد میشود ،مرتب
نظراودربحثتحصیلکردههابیشترینبیکاریماندر
مدیران شرکتها را میخواهیم و میگوییم این درصد
رشتههای علو مانسانی ،و علوم پایه است؛ «اگر بحث
نیروی غیربومی دارید باید نیروهای غیربومی را بیرون
نیازسنجی آموزشی انجام شود و دورههایی توسط
وبومیجایگزینکنید.وبعضیشرکتهامثلمسکه،
فن یوحرفهای یا شرکتهای دیگر گذاشته شود،
شرکت عمران نوین صنعت و  .قراردادهایی با گلگهر
معضل بیکاری تا حدی حل میشود .االن در بعضی
بستند که گلگهر بیاید کاال و خدماتشان را از آنها
رشتهها واقعا نیاز به نیروی کار داریم مثل :جوشکاری،
تهیه کند» .او از دادن تسهیالت به افراد جویای کار
آرماتوربندی ،قالببندی ،کار در ارتفاع و . .اما نیروی کار
خبر داد و گفت« :امسال یک سری تسهیالت در
وجود ندارد و این دلیلی شده که کارفرمایان بروند از
بخش خوداشتغالی داشتیم در قالب مشاغل خانگی،
نیروی غیربومی استفاده کنند .باید حتما نیازسنجی
آموزشی انجام داد و به افراد آموزشها داده شود که
 328نفر تا االن به بانک معرفی کردیم ،سقف وامها
بتوانند وارد بازار کار شوند .هادیان به طرح کارورزی اشاره کرد و دوماه در طرح کارورزی در واحدها پذیرنده مشغول به کار شدند و در دستگاههای مختلف نظیر :کشاورزی ،صنعت ،خدمات و  .بوده  5میلیون تومان با سود 4درصد است ،همچنین در بحث تبصره
است .هر دستگاهی به میزان تعهدی که داشته آمار اشتغالش را  18قانون بودجه کشور افرادی که در قالب طرحهای جدید،
اذعانداشت؛«دربحثفار غالتحصیالندانشگاهیدولتطرحیرا  95واحد پذیرنده هم ثبتنام کردند».
امسال گذاشته به نام «طرح کارورزی» که طرح بسیار خوبیست.
 5 هزار و  480نفر از ابتدای امسال مشغول ثبت کرده و سهم گلگهر  2500نفر بوده است .هنوز هم تا آخر توسعهای ،سرمایه در گردش تسهیالتی میخواهند محدودیتی
ندارد و در ازای هر  30میلیونی که دریافت میکنند باید یک نفر
سالآمارمانبیشترمیشود».
فار غالتحصیالن در واحدهای پذیرنده مشغول به کار میشوند .بهکارشدند
یک کمکهزینه هم توسط دولت به آنها پرداخت میشود حاال
 12 هزار و 585نفر بیکار در سیرجان وجود دارد حتماسرکارببرند،حداکثرتاسقف 250میلیونتومانباسود18
به گفته رییس اداره کار بر اساس آمار سامانه رصد از ابتدای
رییس اداره کار تعداد بیکاران سیرجان را  12585نفر اعالم درصد تسهیالت داده میشود .در بحث تسهیالت روستایی هم به
اگر در این  4تا  6ماه فار غالتحصیالن کارشان خوب باشد معموال سال جاری  5480نفر تا این لحظه در سیرجان مشغول به کار
شرکتهای پذیرنده بعد از دوره کارورزی ،آنها را مشغول به کار شدند؛ «تعهد اشتغالمان در سال جاری  2500نفر است که تا کرد؛ «البته براساس سرشماری سال  ،90نرخ بیکاریمان  16/6مردم مناطق محروم و شهرهای زیر 10هزار نفر با سود  6درصد
میکنند .ضمن اینکه اگر بعد از شش ماه آنجا مشغول به کار االن برای 5480نفر اشتغال ایجاد شده است یعنی بیش از دو برابر ،درصد بود که طی این 5سال با خدماتی که دولت ارایه داده است تسهیالتپرداختمیشود».
 نرخبیکاریمانباالست
نشوند یک گواهینامه آموزشی توسط فن یوحرفهای به این افراد درصدتحققمانبودهاست».هادیانتاکیدمیکند؛«ایناشتغالها نرخ بیکاریمان  5درصد کاهش داشته است با اینکه جمعیت
یک ماه پیش فرماندار
ارایهمیشودوجزوسوابقخدمتی
جمعیت بیکار در سیرجان برح سب جنس
آنها به حساب میآید .و اگر واحد نرخ بیکاری در سیرجان برحسب جنس
نرخ اشتغال در سیرجان برح سب جنس سیرجان درجلسهشورایمدیران
جنس گلگهر با انتقاد از به کارگیری
مرد مرد و زن
زن
مرد و زن جنس
مرد
زن
مرد مرد و زن جنس
پذیرنده این افراد را مشغول به کار زن
بازنشستگان گفته بود« :استفاده
کند تا دو سال سهم بیمه این افراد
1234/
3/40 /243
 1/30/ 0/0/ 3192سال 09
سال 09
//42
کامل توسط دولت به آن واحد 1241 2/43
سال  09مجدد از نیروهای بازنشسته
سال  02ظلم به قشر جوان و جویای کار
1//4/
0940 /242
 1323/ 31/3 //13سال 02
سال 02
224/
پذیرنده پرداخت میشود ».وی 041 3/42
شهرستاناست»اوهمچنینگفته
افزود« :تا االن  73نفر ظرف این

فارغالتحصیالن بیکار

ابالغیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600474 :علیه :متعهد :عیسی حیدریافشار -متعه د له :شهناز آتشبر بدینوسیله به آقای
عیسیحیدریافشار،نامپدر:بختیار،شمارهشناسنامه،10:شمارهملی،3131420367:متولد 1345،/08/19:بهنشانی:
سیرجان روستای چاهدق که برابر گزارش  96005065مورخ  1396/10/17شناخته نگردیدهاید ،ابالغ میگردد که برابر
سند ازدواج شماره 5582مورخ 1370/03/21مبلغ 420766288ریال اصل طلب به خانم شهناز آتشبر فرزند علیداد
به شماره ملی  3071554524و به شماره شناسنامه  41صادره از سیرجان بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده ،پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد.
لذاطبقماده 18/19آییننامهاجراییمفاداسنادرسمیبهشماابالغمیگرددازتاریخانتشاراینآگهیکهتاریخابالغاجرائیه
محسوب است ،فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد .ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و
در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .مسئول واحد اجرای
اسنادرسمیسیرجان-صالحآزادی
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین رادمرد فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800853از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا
رادمرد در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :معصومه زیدآبادینژاد شملی
 3070393871تت  1322همسر متوفی  -2محمدمهدی رادمرد فرزند غالمرضا شش  10618تت  1366فرزند
متوفی  -3پروین رادمرد فرزند غالمرضا شش  383تت  1347فرزند متوفی  -4ناصر رادمرد فرزند غالمرضا شش
 48تت  1345فرزند متوفی  -5علی رادمرد فرزند غالمرضا شش  204تت  1353فرزند متوفی  -6عباس رادمرد
فرزند غالمرضا شش  14337تت  1358فرزند متوفی  -7منصور رادمرد فرزند غالمرضا شش  72تت  1342فرزند
متوفی  -8حسین رادمرد فرزند غالمرضا شش  13تت  1350فرزند متوفی  -9صادق رادمرد فرزند غالمرضا شملی
 3071152353تت  1360فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا
ک ماه به این دادگاه
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ی 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره 8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین رادمرد فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800854از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه
زیدآبادینژاددراقامتگاهدایمیخودبدرودحیاتگفتهوورثهحینالفوتآنعبارتنداز-1:محمدمهدیرادمردفرزندغالمرضا
شش 10618تت 1366فرزند متوفی -2پروین رادمرد فرزند غالمرضا شش 383تت 1347فرزند متوفی -3ناصر

رادمرد فرزند غالمرضا شش 48تت 1345فرزند متوفی -4علی رادمرد فرزند غالمرضا شش 204تت 1353فرزند
متوفی -5عباس رادمرد فرزند غالمرضا شش 14337تت 1358فرزند متوفی -6منصور رادمرد فرزند غالمرضا شش
 72تت  1342فرزند متوفی  -7حسین رادمرد فرزند غالمرضا شش  13تت  1350فرزند متوفی  -8صادق رادمرد
فرزند غالمرضا شملی 3071152353تت 1360فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره 8شهرستان سیرجان-
مدت ی 
سیمینذاکریافشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت رحمتاهلل شول فرزند هدایتاهلل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800872از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمداهلل
شول در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :رحمتاهلل شول فرزند هدایتاهلل
شش 4تت 1328پدر متوفی -2بیبیجان پورزمزرجی فرزند چراغعلی شش 61تت 1329مادر متوفی .اینک با انجام
تشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامهایازمتوفینزد
او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل
اختالفشماره 8شهرستانسیرجان-سیمینذاکریافشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد فریدونینیا فرزند بازعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800869از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بازعلی
فریدونینیا در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1:فاطمه فریدونینیا فرزند بازعلی
شش  518تت  1346فرزند متوفی  -2محمد فریدونینیا فرزند بازعلی شش  8تت  1345فرزند متوفی  -3سکینه
فریدونینیا فرزند بازعلی شش 1تت 1341فرزند متوفی -4زهرا فریدونینیا فرزند بازعلی شش 3884تت1354
فرزند متوفی -5احمد فریدونینیا فرزند بازعلی شش 107تت 1337فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامهایازمتوفینزداومیباشدازتاریخ
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره 8
نشر آگهی ظرف مدت ی 
شهرستانسیرجان-سیمینذاکریافشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد فریدونینیا فرزند بازعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800870از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم

موردینینژاد در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1:بازعلی فریدونینیا فرزند اکبر
شش 382تت 1303همسر متوفی -2فاطمه فریدونینیا فرزند بازعلی شش 518تت 1346فرزند متوفی -3محمد
فریدونینیا فرزند بازعلی شش  8تت  1345فرزند متوفی  -4سکینه فریدونینیا فرزند بازعلی شش  1تت 1341
فرزندمتوفی-5زهرافریدونینیافرزندبازعلیشش 3884تت 1354فرزندمتوفی-6احمدفریدونینیافرزندبازعلی
شش 107تت 1337فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
ک ماه به این دادگاه تقدیم
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ی 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل اختالف شماره 8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی رای هیات
در اجرای بند  2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع
میرسانددراجرایقانونفوقالذکرآقایحسیننجفآبادیپورفرزندعلیدرخواستثبتششدانگخانهواقعدرنجفشهر
را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون اخیرالذکر رای به شماره  9114مورخ  1395/12/24به مساحت
 290/80متر مربع به صدور سند ب ه نام داده است که پالک 10323فرعی از 5087اصلی بخش 36کرمان برای آنها تعیین
و بدینوسیله به اطالع عمومی میرساند ظرف مدت بیست روز از تاریخ الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای آقای حسین
نجفآبادیپور معترض است ،اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه
دادخواستاعتراضبرثبتبهمرجعصالحقضاییتسلیموگواهیمربوطهرابهادارهثبتاسنادسیرجانارایهنماید.چنانچه
ظرف مدت بیست روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به
مرجعصالحقضاییراارایهننماید،سندمالکیتبهناممتقاضیصادروتسلیممیگردد.تاریخانتشار:دوشنبه96/10/18
عباسملکی-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  950261محکوم علیه علی امیری فرزند اصغر محکوم به در حق محکوم له زهرا
امانی فرزند انوشیروان گردیده و نامبرده سهماالرث مشاع به میزان  48/522متر مربع به مبلغ  352/227/270ریال
از پالک ثبتی  1173فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان به آدرس خرمآباد -خیابان جواداالئمه -یک منزل بعد
از مخابرات(با 305متر مربع عرصه و 50متر مربع اعیان مسکونی و ا مقطوع اعیانی اسکلت فلزی نیمهکاره و دارای امتیازات
و انشعاب که توسط کارشناس رسمی جمعا 2/214/000/000ریال تعیین قیمت شده است) را به عنوان مال به این اجرا
معرفی نموده است .مال معرفی شده در روز یکشنبه تاریخ  96/11/08ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای
احکام مدنی به فروش میرسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید 10.درصد قیمت پیشنهادی قبل از برگزاری مزایده از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی
مابقی به حساب درآمدهای دولت واریزگردد .متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10درصد مبلغ

جناب آقای
مهندس
حامد هادیان

جناب آقای مهندس محسن زیدآبادی

انتخــاب شــما بــه ســمت شــهردار زیدآبــاد را تبریــک عــرض
نمــوده امیــد اســت بــا تالشهــا و پیگیریهــای شــما بــه زودی
وضعیــت مناسبســازی شــهر زیدآبادبــرای معلــوالن بهبــود
یابد.
موسسه خیریه میالد نور

جناب آقای دکتر سعید خاتم

انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنوان سرپرســت
ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآوردههــای
کشــاورزی شــهرداری ســیرجان را تبریــک گفتــه،
امیــد اســت همچــون گذشــته ســربلند و منصــور
باشــید.

خانوادههای بخشیزاده ،گیالنی

جناب آقای مهندس حامد هادیان

انتصــاب شــما بــه ســمت معــاون مدیــرکل و رییــس اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان را تبریــک
عــرض میکنــم .درپنــاه حضــرت حــق ســربلند و ســامت
باشــید.
مهندس محمودآبادی

جناب آقای دکتر رضا سروشنیا
شهردار محترم سیرجان

از حســن توجــه شــما در جهــت انتصــاب
شایســته آقــای دکتــر ســعید خاتــم بــه عنــوان
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری
و فرآوردههــای کشــاورزی قدردانــی نمــوده ،از
خداونــد منــان بــرای ایشــان و جنابعالــی و تمــام
خدمتگــزاران بــه نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی آرزوی ســربلندی و موفقیــت دارم.

شرکت سیرجان سما

جناب آقای مهندس حامد هادیان
انتصــاب شــما بــه ســمت معــاون مدیــرکل و رییــس اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان را تبریــک
عــرض نمــوده ،امیدواریــم در ســایه ایــزد منــان و با اســتفاده از
تجربیــات و توانمندیهــای خــود بیــش از پیــش موفــق و مویــد
باشــید.

روابطعمومیشرکتپاریزپیشروصنعتتوسعه

انتصــاب شــما بــه ســمت معــاون مدیــر کل
و رییــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان ســیرجان را تبریــک عــرض نمــوده،
موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه باریتعالــی
مســئلت مینماییــم.
روابطعمومیشرکتفوالدسیرجانایرانیان

بود؛«شهرستان سیرجان باالترین میزان ایجاد اشتغال در سطح
استان را دارد اما آمار بیکاری این شهرستان با 11/8درصد در رتبه
توگوباپاسارگاد
نخستاستانقراردارد»منصورمک یآبادیدرگف 
میگوید« :در نرخ بیکاری رتبه اول را نداریم اما به هرحال وضعیت
اشتغالمانهموضعیتمناسبینیستولیتالشبسیاریدراین
مدت انجام شده است ،بر طبق آماری که مدیریت برنامهریزی و
ادارهکل کارواموراجتماعی استان داده است نرخ بیکاری ما نسبت
به  4سال پیش  4درصد کاهش داشته است .در سال  92نرخ
بیکاریمان  16/8درصد بود و االن به  11/8درصد است که باز
این رقم هم رقم باالیی است .ولی درواقع نشاندهنده کاهش نرخ
بیکاری در دولت تدبیر و امید است ».از نظر مک یآبادی مهمتر از
نیرویهایغیربومی،موضوعبازنشستگاناست؛«ماشاهدحضور
گسترده بازنشستگان در شرکتهای اقماری گلگهر هستیم،
براساسمصوبهشورایتامینشهرستانبههمهشرکتهاتکلیف
کردیمکهازگرفتنبازنشستههاخودداریکنند.اگربازنشستهای
هم شرکت دارد تسویهحساب کند .از خود گلگهر آغاز شده و
شرکتهای دیگر واقعا استقبال کردند شاید در حد تصور ما هم
نبود ».فرماندار تاکید کرد؛ «هر بازنشستهای که برود فضا برای
حداقل 5جوان جویای کار فراهم میشود ،اگر حداقل حقوق اداره
کار را حساب کنیم» .او در جواب این سئوال که چند بازنشسته
در مجموعه گلگهر مشغول به کار هستند ،اذعان داشت؛«آمار
دقیقی از حضور بازنشستهها نداریم چون اطالعاتشان هیچکجا
ثبت نمیشود ،اما درواقع آمار باالیی است شاید تعدادشان حدود
ت به سیرجان بسیار
 10درصد باشد» او معتقد است آمار مهاجر 
ت به سیرجان بسیار
زیاد است؛ «در سنوات گذشته آمار مهاجر 
باال بوده به طوری که جمعیت سیرجان نسبت به 4سال گذشته
حدود  70-60هزار نفر اضافه شده است یعنی با این جمعیت از
چهارمین شهرستان استان کرمان به دومین شهرستان استان
کرمانرسیدیم».
 تامین اجتماعی میتواند بازنشستهها را
شناساییوحقوقشانراقطعکند
رییس اداره کار معتقد است؛ «ما در بین  23شهرستان کرمان
رتبهیازدهمراداریم.اینکهفرمانداراینحرفرازدهاست.منظورشان
این بوده آمار بیکاریمان باالست» هادیان به قانون تامیناجتماعی
اشارهمیکندکهاستفادهازنیروهایبازنشستهبرخالفقانوناست؛
«افرادی که بازنشسته میشوند حق به کارگیری دوبارهشان وجود
نداردوتامیناجتماعیبایددراینزمینهبرخوردکندوخیلیراحت
میتواند حقوق بازنشستگیشان را قطع کند ،از لحاظ قانون تامین
اجتماعی فرد نباید دوتا مستمری بگیرد پس تامین اجتماعی
میتواند اینها را شناسایی و حقوقشان را قطع کند».

پیشنهادی حداکثر تا قبل از موعد مزایده از طریق پست سفارشی یا حضورا به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط
بهمزایدهمورخه 96/11/08میباشد.مزایدهدرصورتعدمحضورشرکتکنندهتجدیدمیگردد.دفتراجرایاحکاممدنی
دادگستریسیرجان-عابدی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده شماره 961500اجرای احکام شوراهای حل اختالف محکومعلیه علیرضا هندیزیپور فرزند
اصغر محکوم به پرداخت به مبلغ سی میلیون ریال نقدا و الباقی ماهیانه  6/000/000ریال از کل مبلغ 70/000/000
ریال در حق محکوم له فاطمه دستوری محکوم گردیده ،محکوم له سرویس مبل هفت نفره رویه چرمی ،استودیو سیدیدار5
دیسکقدیمی،میزاداری،فایلسهکشو،صندلیگردانمعرفیکهتوسطکارشناسمبلغ 31/500/000ریالتعیینقیمت
شده ،مال معرفی شده در روز دوشنبه به تاریخ 1396/11/02ساعت 11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی
بهفروشمیرسد.برندهمزایدهکسیاستکهباالترینقیمتراپیشنهادنماید 10.درصدقیمتپیشنهادیفیالمجلساز
برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد .متقاضیان
میتوانند پس از بازدید پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی(که باید شماره حساب سپرده
دادگستری 2171293825007نزد بانک ملی واریز گردد) داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از
طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده
روزدوشنبهمورخه 1396/11/02میباشد.درصورتبرندهشدنوانصراف 10درصدواریزیبهنفعدولتضبطمیشود.
عباسلو-مدیراجرایاحکامشوراهادادگستریسیرجان
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نصراهلل عیسیپورلری فرزند حمداهلل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983485800867از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمداهلل
عیسیپورلری در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :گوهر امانیلری فرزند زیاد
شش  1تت  1323همسر متوفی  -2آذر عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش  633تت  1357فرزند متوفی -3
نصراهلل عیسیپورلر ی فرزند حمداهلل شش  18تت  1355فرزند متوفی  -4حوا عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش
 4تت  1347فرزند متوفی  -5رخساره عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش  537تت  1350فرزند متوفی  -6طاهره
عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش  536تت  1348فرزند متوفی  -7سهیال عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش 531
تت  1352فرزند متوفی  -8زهرا عیسیپورلری فرزند حمداهلل شش  2035تت  1360فرزند متوفی .اینک با انجام
تشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامهایازمتوفینزد
ک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .رییس شورای حل
او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ی 
اختالفشماره 8شهرستانسیرجان-سیمینذاکریافشار

جناب آقای

مهندس
حامد هادیان

انتصــاب شــما بــه ســمت معــاون مدیــرکل
و رییــس اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان ســیرجان را تبریک عــرض میکنم.
توفیقــات روزافــزون شــما را از درگاه خداونــد
متعــال خواهانیــم.
مهندس حسن زیدآبادی ،مهندس علی عزیزی

سانس آقایان :از  11/5الی
 3بعدازظهر  5تا  11شب هر روز
09178206090
سانس بانوان 8 :تا 11/5
و  3تا  5بعدازظهر هر روز

 09137692148خانم آزادی

تخفیف
به مناسبت
افتتاحیه

آدرس :چهارراه برق ،خیابان شهید رجایی ،فیتنس ،ایروبیک ،پیالتسTRX ،

