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توگوی پاسارگاد با دکتر مهدی ابنا رییس بیمارستان غرضی سیرجان
گف 

هیچگونه مماشاتی نداریم

 از سال  93تا  98فقط دو مورد مرگ مادران در بیمارستان اتفاق افتاده است      از ابتدای امسال تا االن سه مورد مرگ نوزاد داشتیم که به دلیل بیماریهای مادرزادی بوده است       بیشترین شکایات مردمی از اورژانس و درمانگاه است
 زهرا خواجویینژاد
«ساعت  4صبح روز  19اسفند خانمم را برای زایمان به
بیمارستان غرضی بردم ».این شروع داستان غمانگیز یک
خانواده است که با هزاران امید و آرزو در انتظار تولد بچه
دومشان بودند .هفته گذشته مرد جوانی به همراه پسربچهای
چهار -پنج ساله به دفتر نشریه آمدند و خواستار رسیدگی به
وضعیتشان شدند .مرد جوان بسیار سراسیمه بود .و زمان
تعریف دستهایش میلرزید«.زمانی خانمم را به بیمارستان
بردم ،تا ساعت  7صبح پذیرشش نکردند .یکبار میگفتند اتاق
مربوط به زایمان پر است ،بار دیگر میگفتند داریم تعمیرات
میکنیم و به هر دلیلی تا ساعت  7صبح پذیرش نکردند .بعد
از اینکه بچه من ساعت  11صبح به دنیا میآید زمانی بچه را
در بغل همسرم میگذارند خانمم میگوید دست و پای بچهی
من خیلی سرد است ،اما ماما با حالت طلبکارانه میگوید بچهات
هیچ مشکلی ندارد و حتی وزن بچهات هم از همه بچههایی
که امروز دنیا آمدند سنگینتر بوده و نوزاد شرایط طبیعی دارد
و مشکلی ندارد ».او سپس ادامه داد« :در این چند روز هیچ
پزشکی بچه من را معاینه نکرد ،تا اینکه روز دوم که خودم
هم همان جا بودم پزشک متخصص نوزادان آمد د ِر بخش و
بدون اینکه داخل بیاید و نوزادان را معاینه کند به پرستار گفت
کارت ویزیتهایش را بین مادران پخش کند و بگوید همهشان
مرخص هستند و عصر ساعت  5بیایند مطب تا ویزیتشان
کنم .من که دیدم پزشک این کار را کرد کارتویزیتاش را پاره
کردم و مطبش هم نرفتم ».او مدام در حین گفتگو میگوید
پزشک مذکور کوتاهی کرده است؛ «بعد از آن به تعطیالت
عید خوردیم ،حال عمومی بچهام بد نبود ولی دست و پایش
همچنان سرد بود ،یعنی شکم دمای طبیعی داشت اما دست،
پا و سر کامال سرد بود .تا اینکه یک شب خانه پدرم بودیم پدرم
گفت بچه خیلی سرد است و حتما او را پیش یک دکتر ببرید،
روز بعد بچه را پیش متخصص کودکان بردیم و گفتیم دست و
پای بچهی ما خیلی سرد است او سریع یک نامه نوشت گفت
بچه را به کرمان ببرید ،در کرمان از بچه نوار قلب و اکوگرفتند و
گفتند قلب بچه بیش از حد بزرگ شده است ،گفتند خیلی بچه
را دیر آوردید و از دست پزشکان کرمانی کاری بر نمیآید ،یک
نامه نوشتند ما را اورژانسی به بیمارستان دی در تهران معرفی
کردند ،آنجا هم پس از اکو و نوارقلب گفتند اینجا هم کاری از
دست ما بر نمیآید بچه را خیلی دیر آوردید و میبایست پس
از زایمان مستقیم از بیمارستان بچه را به تهران میآوردید و
گفتند ما بچه را عمل میکنیم اما هیچ تضمینی نمیکنیم که

کارتویزیتاشراپخشمیکردهواز بیمارانمیخواهد
نوزادانشان را پس از ترخیص به مطبش جهت معاینه
بیاورند.متاسفانه این نوزاددچار بیماری قلبیبوده است
کهعلیرغمپیگیریدرماندرتهرانبهدلیلدیرمتوجه
شدن فوت میکند   .
این مورد را همان موقع پیگیری کردم مثل اینکه نوزاد که
به دنیا آمده بود مشکل مادرزادی قلبی داشت و این آقا شرایط
خوبی نداشت .البته حق هم داشت؛ پدر بود و بچه ناقص به دنیا
آمده بود و یک مقدار از نظر عاطفی و احساسی آزرده بود .اینکه
ایشان معتقد هستند پزشک مربوطه نوزاد را معاینه نکرده است
من همان موقع با آقای دکتر[ ]...تماس گرفتم و دکتر گفت من
آمدم و نوزاد را معاینه کردم .از بخش هم پرسیدم ،گفتند دکتر
آمده و نوزاد را معاینه کرده است اما چون بیماری مادرزادی بود
و امکان انجام جراحی در بیمارستان به دلیل عدم امکانات نبوده
است آقای دکتر به خانواده نوزاد توضیح داده که در اینجا برای

بچهتان زنده بماند .در بیمارستان یک بچه دو روزه را پس از
ویزیت و تشخیص بیماری عمل کرده بودند و مرخص شده بود.
پس از آن به بیمارستان غرضی پیش رییس بیمارستان رفتم
و دکتر ابنا گفت شما حق دارید شکایت کنید ،گفتم اگر الزم
باشد خانه زندگیم را میفروشم وکیل میگیرم و حقم را از این
دکتر میگیرم .من رفتم شکایت دکتر را کردم و پروندهاش هم
یدانم تا چه مرحلهای رسید ،پس از آن حال بچه من روز به
نم 
روز بدتر میشد و دو ماه و ده روز در آیسییو در بیمارستان
تهران بستری بودو حدود  22میلیون تومان هزینهام شد که
البته هزینه برایم مهم نبود ،من فقط نجات بچهام برایم مهم
بود .تا اینکه اول مرداد بچه فوت کرد ».او به اینجا که میرسد
یدارد و عکسهای بچهاش را نشانم میدهد
گوشیاش را برم 
و میگوید ،پسر بزرگم هنوز خبر ندارد برادرش فوت کرده
است ،خانمم پس از فوت بچه پایش را داخل خانه نگذاشته
است«:پس از فوت به دلیل شکایت من از پزشک میخواستند
شکایتت
بچه را کالبدشکافی کنند که اجازه ندادم و گفتند باید
 نیم نگاه
را پس بگیری تا کودک را کالبدشکافی نکنیم .و من برای اینکه
   در بین پزشکانمان و پرستارانمان
تحملنداشتمبچهامراکالبدشکافیکنندشکایتمراپسگرفتم
یکسری افراد داریم که متاسفانه برخوردشان
اما امروز اینجا آمدم تا از این طریق حقم را بگیرم ،من حرفم تند است .چند پزشک شاکیهای زیادی دارند
این است شاید حتی اگر آقای دکتر[ ]...بالفاصله پس از زایمان و چون ما در بعضی تخصصها پزشک کم داریم،
بچهام را معاینه کرده بود و متوجه بیماری شده بود و ما نیز
مجبوریم تحمل کنیم
سریع بچه را عمل کرده بودیم حتی اگر عملش هم موفقیتآمیز
نوزاد نمیتوان کاری انجام داد و خانواده را راهنمایی میکند که
نبوداینقدرزجرنمیکشیدیم».
پس از شنیدن این داستان به سراغ رییس بیمارستان نوزاد را به مرکز فوقتخصصی در کرمان یا سایر مراکز استان
توگو با  45دقیقه تاخیر آغاز شد ،منتقل کنند .آقای دکتر معتقد بودند که هم نوزاد را ویزیت
دکتر غرضی رفتیم .گف 
دکتر مهدی ابنا پس از عذرخواهی معتقد بود منشی دفترش کردهاند و هم اینکه خانواده را راهنمایی کرده است که به کدام
به او وقت قطعی مصاحبه را خبر نداده است .یک پوشه قرمز شهر منتقل شود .منتهی به نظر میرسید که پدر بچه با توجه
جلویش هست و میگوید تمام شکایات مردمی از بیمارستان با به شرایطی که آن روزها بر احساساتشان حاکم بود ،ناراحت
شماره تماس هر روز در این پوشه برای او گذاشته میشود و بودند .البته من با ایشان صحبت کردم و قانع شد وگفت من
شخصا به این شکایات رسیدگی میکند .او معتقد است درهر انتظار داشتم که پزشک نوزاد را بیشتر در بیمارستان نگه دارد و
ماه « 60-50مورد شکایت از بیمارستان دارند ».او بسیار مودب وضعیت را پیگیری کند .گفتم دکتر به خودتان هم توضیح داده
و دقیق است و صادقانه تا جایی که امکان دارد شکایات مردمی که بیماری به شکلی است که از عهده امکانات اینجا خارج است
و باید بچه را به شهر دیگری که دارای امکانات فوقتخصصی
را پیگیری و رسیدگی میکند.
این گفتوگو پیرامون این موضوع و برخی موضوعات مورد هستندببرید.
 اما ایشان مدعی هستند پزشک اصال نوزادشان
بحث در بیمارستان غرضی است.
 آقایی به دفتر نشریه مراجعه کرده و مدعی بود را ویزیت نکرده و به پخش کارت ویزیتاش اکتفا کرده
در  19اسفند خانمش در بیمارستان غرضی وضعحمل است،چه مستندی برای اثبات حرفتان دارید آیا
میکند و پس از آن نوزاد توسط پزشک متخصص اطفال پزشک بصورت کتبی این توضیحات را به خانواده داده
معاینهنمیشود و پزشک اطفال فقطبامراجعه بهبخش ،است یا شفاهی؟

بصورت شفاهی به خانواده توضیح داده است ،البته پدر نوزاد
هم بعد از این قضیه دیگر به من مراجعه نکردند ،و خودشان
دیگر نیامدند و شکایتی هم نداشتند.
 پس از فوت نوزاد در تهران به دلیل شکایت
خانواده از پزشک قصد کالبدشکافی نوزاد را داشتند
که پدر برای جلوگیری از این کار از شکایتش صرفنظر
کرده است؟
دیگر پس از آن خانواده به بیمارستان مراجعه نکردند
و موضوع را پیگیری نکردند .شاید صحبت و شکایتی که
داشتند با جای دیگر بوده است .زمانی که بیماران از پزشکی
شاکی هستند ،در یک مرحله اگر کوتاهیها مربوط به امور
بیمارستان باشد ،بیمارستان پیگیری میکند اما وقتی شرایط
یک مقدار پیچیدهتر میشود و جنبهی فنی پیدا میکند افراد به
نظامپزشکیمراجعهمیکنند.احتماالدیگرازآنطریقپیگیری
کردهاند که هیچ مراجعهای به ما نداشتهاند.
 طبق قانون بیمارستان ،آیا پزشک متخصص
نوزادان باید پس از تولد نوزادان را معاینه کند ،یعنی
معاینهکردنالزامیاست؟
ک متخصص باید معاینه کند اما نه همه نوزادان را.
بله ،پزش 
ما دو گروه نوزاد داریم :نوزادان پرخطر و نوزادان عادی .نوزادان
عادی را اصال لزومی ندارد پزشک نوزادان همان لحظه پس از
زایمان معاینه کند ولی ظرف  24ساعت که مادر در بیمارستان
است ،پزشک کودکان و نوزادان باید همه نوزادان را معاینهکند
و سپس مرخصشوند .اما نوزاد پرخطر نوزادی است که پزشک
متخصص زنان تشخیص دهد و زنگ میزند به پزشک اطفالی
که آنکال است ،میآید و باید همزمان با زایمان ،پزشک اطفال
حضور داشته باشد و نوزاد را معاینه کند.
 توزیع کارت ویزیت پزشکان در بخش قانونی
است؟
قانونی است و مشکلی ندارد .به خاطر اینکه بیماران که
مرخص میشوند بدانند بعدا پیگیری مریضشان را در کجا
انجام دهند و چیز مرسومی است.
گومیر نوزادان و مادران در بیمارستان
 آمار مر 
غرضی به چه صورت است ،آیا در حد استاندارد است
یا باالتر است؟
گومیر مادران در بیمارستان غرضی بسیار کم است .در
مر 
 5سال گذشته که من مسئول بیمارستان بودم یعنی از سال
 93تا  98ما فقط دو مورد مرگ مادر داشتیم .آخرین مورد
مرگ مادری بود که مهر پارسال اتفاق افتاد؛ خانمی بود که

سقط غیرقانونی انجام داده بود  15-10روز در منزل بود و زمانی
به بیمارستان مراجعه کرده بود که عفونت خیلی شدید گرفته
بود و متاسفانه فوت شد .قبل از آن هم در سال  93یک خانم
افغانی در زیدآباد وضعحمل کرده بود و خونریزی شدید داشت
و زمانی او را به بیمارستان غرضی رسانده بودند هموگلوبین او
 3بود که متاسفانه فوت کرد .درواقع از سال  93تا سال 97
فقط دو مورد مرگ داشتیم و  4سال هیچ مورد مرگ مادری
نداشتیم و خیلی هم از این جهت خوشبختانه بیمارستان مورد
تشویق قرار گرفت .تنها بیمارستان در استان بودیم .با اینکه هر
سال حدود 1200مورد زایمان در بیمارستان انجام میشود ولی
موارد مرگ مادر خیلی ناچیز بوده است .در همین امسال دو سه
مورد مادر پرخطر داشتیم که خیلی هم شرایط سختی داشتند
ولی با بسیج امکانات و حضور چندین پزشک متخصص جراح،
پزشک آنکال و حضور خانم دکتر حالوتی به دلیل تجربهشان
همه موارد به خیر گذشت.
 مادران پرخطر شامل کدام دسته از زنان باردار
میشوند؟
ما یک آیتمهایی داریم که اگر این آیتمها در مادر وجود
داشته باشد میگوییم مادر پرخطر و کد مادر پرخطر را فعال
میکنیم .هم رییس بیمارستان و هم سایر متخصصان در
بیمارستان حاضر میشوند .من معموال در این موارد چون خودم
پزشک جراح هستم در همه موارد حضور داشتم و مدیریت را
به دست گرفتم.
 آمار فوت نوزادان در بیمارستان به چه شکل
است؟
از ابتدای امسال تا االن سه مورد فوت نوزاد داشتیم که همه
بیماری مادرزادی قلبی داشتند و با اینکه به آی سییوی نوزادان
منتقل شدند اما به دلیل شدت بیماری و شرایطی که داشتند
دیگر نمیشد برایشان کاری کرد .همچنین کمیتهای داریم به
نام کمیته بررسی مرگ نوزادان که این کمیته ماهی یک بار
تشکیل میشود و اگر مورد فوتی باشد بررسی میکند و اگر
نباشد هم در رابطه با احیای نوزاد و مشکالت قلبی که ممکن
استوجودداشتهباشدبررسیمیشوند.همچنینکمیتهمرگ
مادران باردار و مادران پرخطر هم داریم که ماهی یک بار در
بیمارستانتشکیلمیشودومتخصصانمواردراآنالیزمیکنند
و اگر موردی اتفاق افتاده باشد ،به طور خاص بررسی میکنند
و اگر موردی هم اتفاق نیفتاده باشد در رابطه با تمهیدات الزم
برای اینکه چنین اتفاقاتی نیفتد ،بحث میشود.
 در فوت مادران و نوزادان در بیمارستان چقدر

سعی شده حق خانواده بیماران به هر طریق گرفته شود
و آیا این شکایتها راه به جایی میبرند؟ در همین مورد
آخری مسئول دفترتان به پدر نوزاد فوتشده گفته
است از این پزشک شکایت نکنید چون به دلیل داشتن
روابط شکایتتان راه به جایی نمیبرد.
مادررابطهباچنینمسایلیهیچگونهمماشاتینداریم.چون
ماهیت اینگونه شکایات با شکایات دیگر متفاوت است .چون
سالمتی و جان آدمها مورد نظر است؛ نه شرعا ،نه وجدانا و
نه قانونا مجوزی نیست که بخواهیم مماشاتی کنیم یا تعارفی
داشته باشیم .آن قسمتی که مربوط به بیمارستان باشد را با
جدیت پیگیری میکنیم .اگر کسی این حرف را زده که راه به
جایینمیبرید،حاالممکناستکارمندیحرفهایاینچنینی
بزند ولی این موضع رسمی بیمارستان نیست .االن این پوشه
قرمزی که جلوی من قرار دارد شماره تلفن افرادی که شاکی
هستند نوشته شده و شخصا پیگیری میکنم.
 در سالهای اخیر با پزشکی به دلیل خطا ،قطع
همکاری کردهاید؟
بله ،ما یک مورد پزشکی داشتیم که خطاهای اینچنینی
زیاد داشت و یک مقدار برخوردش با بیماران خوب نبود و
مشکالتی داشت و با ایشان قطع همکاری کردیم .همچنین
خانم دکتری هم بود که به همین دالیل با وی قطع همکاری
شد.
 شما میگویید تمام شماره تلفن افراد شاکی در
این پوشه نوشته شده است چطوری این شکایات را
آنالیز میکنید ،یعنی در طول ماه چه تعداد شکایات
مردمیدارید؟
در اورژانس و درمانگاه و تابلو اعالنات بخشهایمان شماره
مستقیم تماس با من وجود دارد ،همچنین صندوق ارتباط
مستقیم با رییس بیمارستان را همه جا نصب کردیم و یک
نفر را به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات داریم که شکایاتی
که میرسد را دستهبندی میکند و به من تحویل میدهد.
سپس خودم با آنها تماس میگیرم و شکایاتشان را پیگیری
میکنم .مثال این مورد مربوط به چند روز پیش است یک آقایی
از درمانگاه شاکی بوده که درمانگاه شلوغ بوده و نتوانسته نوبت
اینترنتی بگیرد و یک پیام بلند باالیی برای من ارسال کرده بود.
همانطور که مالحظه میکنید من برایش تایپ کردم و توضیح
دادم که علتش چیست و خواهش کردم که بیاید و صحبت
کنیم .یعنی من با همه گرفتاریام جواب مردم را میدهم و
معتقدم در کارهای درمانی اگر این وقتگذاری انجام شود

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص گهــر افــاک ســمنگان خاورمیانــه درتاریــخ
 1398/05/07بــه شــماره ثبــت  4683بــه شناســه ملــی 14008504440
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :کلیــه کارهــا در امــور و ارتبــاط بــا معــادن ســنگ آهــن ،خــاک
صنعتــی شیســت ،خــاک رس و دیگــر خاکهــای صنعتــی و معــادن مــس ،ســرب
و روی ،ســنگ آهــک ،دولومیــت ،گــچ ،نمــک ،پــوزوالن ،بنتونیــت ،ســنگهای
تزیینی و ســاختمانی و شــن و ماســه  -ماســه کوهی و کلیه عناصر کمیاب خاکی
و فــرآوری آنهــا و هــر نــوع مــاده معدنــی دیگــر  -کلیــه مطالعــات زمینشناســی
و طراحــی  -گرفتــن مجوزهــای الزم بــرای ثبت محــدوده ،اکتشــاف و بهرهبرداری
 اســتخراج مــواد معدنــی -ســاخت و نصــب واحدهای فــرآوری و فــرآوری کاملمــواد معدنــی ،واردات و صــادرات کل تولیــدات خــام و فــرآوری شــده و خریــد
کارخانجــات و ماشــینآالت صنعتــی و معدنــی ،راهســازی خارجــی و داخلی -نصب
و تولیــد و مونتــاژ انــواع اســکلت فلــزی -تولیــد واحد فــرآوری بلوکهای ســبک
و پیشســاخته -ســقف و دیــوار ســبک و پیــش ســاخته -بســته بنــدی مــواد
معدنــی -نصــب و راهانــدازی فــرآوری تولیــد کــود ارگانیک معدنــی و انجام کلیه
امــور پیمانــکاری مرتبــط بــا پروژهای صنعتــی و معدنــی -اخذ و اعطــای نمایندگی
شــرکتهای داخلــی و خارجــی -صــادرات و واردات و خدمــات و دانش فنی الزم،
بهطــور کلــی کلیــه کارهــای مرتبــط بــا معــادن مشــروحه از شــروع تــا پایــان در

صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان کرمان ،شهرســتان ســیرجان ،بخش مرکزی ،شــهر سیرجان،
محلــه بالل ،کوچه [شــهید قلعــه خانی]بــال  ،3کوچه [شــهیدصفاری ]1قریب،2
پــاک  ،25طبقــه همکف کدپســتی  7816716338ســرمایه شــخصیت حقوقی
عبــارت اســت از مبلــغ  100000000ریــال نقــدی منقســم بــه  10000ســهم
 10000ریالــی تعــداد  10000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 100000000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  616مــورخ 1398/04/29
نــزد بانــک ســپه شــعبه ســیرجان بــا کــد  117پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای
هیئتمدیــره خانــم مــژده کارآزمــا بــه شــماره ملــی  2559622505و به ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مدت  2ســال،
خانــم محبوبــه ســهرابنژاد بــه شــماره ملــی  3060049106و بــه ســمت
رییسهیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حســین آئیــن بــه شــماره ملــی
 3070602789و بــه ســمت نایبرییــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال،
خانــم مریــم محمودآبــادی بــه شــماره ملــی  3071776799و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا گــران زمــرد ســمنگان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبت  4293و شناســه ملی  14007021814به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  :1398/04/10الــف -آقــای محســن
پاســدار بــه شــماره ملــی  3071925816بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای رضا
شــریعتنیا بــه شــماره ملــی  3060265372بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .ب -ترازنامــه و صورتحســاب
ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه ســال  1397مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع ثبت شــرکتها و موسســات
غیر تجاری ســیرجان ()581256

آگهــی تغییــرات شــرکت شهســوار بتن ســمنگان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2820و شناســه ملــی 10862099097
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ :1397/07/21
 -1تعییــن ســمت مدیــران آقــای محمدعلــی شهســواریپــور بــه
شــماره ملــی  3071769393بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئتمدیــره -آقــای مهــدی شهســواریپور بــه شــماره ملــی
 3060069611بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره -آقــای ســجاد
شهســواریپور بــه شــماره ملــی  3060273960بــه ســمت عضو
هیئتمدیــره  -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا
امضــای مدیرعامــل (محمدعلــی شهســواریپور) همــراه بــا امضای
رییــس هیئتمدیــره (مهــدی شهســواریپور) معتبــر میباشــند
و همچنیــن اوراق عــادی و نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل
(محمدعلــی شهســواریپور ) یــا رییــس هیئتمدیــره (مهــدی
شهســواریپور) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()581138

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده مــورخ
 - :1398/05/10اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از - :حشــمتاله ســنجری
شــماره ملی  - 5839537772حســین عباســلو شــماره ملی 3071032080
 علــی ســعید شــماره ملــی  2992842508بــرای مــدت دو ســال انتخــابگردیدند - .خانم ســمیه افشــار جهانشــاهی شــماره ملــی  3071232047به
ســمت بــازرس اصلــی و خانــم فاطمــه عباســلو شــماره ملــی 3071027575
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()581042

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیاگــران زمــرد ســمنگان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4293و شناســه ملــی
 14007021814بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ 1398/04/15
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1000000ریــال بــه مبلــغ
 5000000000ریــال منقســم بــه  500000ســهم بــا نــام عــادی
 10000ریالــی از محــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران افزایش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()581260

آگهــی تغییــرات شــرکت ســبزینه طلــوع ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1917و شناســه ملــی
 10860545452بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ  1398/04/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1نــام شــرکت بــه «ســاویس پویــان بهــراد» تغییــر یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()580864

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان معــدن مانــدگار شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  3397و شناســه ملــی  14003495885به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1398/04/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس اســتان کرمــان ،
شهرســتان ســیرجان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســیرجان ،محلــه ســه راه کرمــان،
کوچــه ســید جمــال الدیــن اســد آبــادی  ،36بلــوار ســیدجمال الدیــن اســدآبادی،
پــاک  ،0واحــد  ،1طبقــه اول کدپســتی  7815863833تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع ثبت شــرکتها و موسســات
غیــر تجاری ســیرجان ()581011

آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4001و شناســه ملــی  14005653971بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ : 1398/04/15
 بــه موضــوع فعالیــت شــرکت مــوارد ذیــل الحاق گــردد :توســعه و نگهداریفضــای ســبز ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی پــس از
کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح بنابرایــن مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح میگــردد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()580979

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات تاسیســاتی مبتکــران ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2264و شناســه ملــی 10860550944
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ :1398/02/18
 بــه موضــوع فعالیــت مــوارد ذیــل الحــاق گردیــد :کلیــه امــور بهداشــتیو درمانــی و پرســتاری و فوریتهــای پزشــکی و اورژانســی  115و کلیــه
خدمــات داروخانــه پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()578108

آگهی تغییرات شــرکت شهســوار بتن ســمنگان شــرکت ســهامی
خــاص به شــماره ثبــت  2820و شناســه ملــی 10862099097
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
1397/07/21
 -1اعضــا هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد :آقــای محمدعلــی شهســواریپور بــه شــماره
ملــی  3071769393و مهــدی شهســواریپور بــه شــماره ملــی
 3060069611و آقــای ســجاد شهســواریپور بــه شــماره
ملــی  -2 3060273960خانــم رحیمــه حلواییپــور بــه شــماره
ملــی  3071283180بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم مهیــن
شــهریاریپور بــه شــماره ملــی  3070455956بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد-3 .
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()581136

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی
 14007238725بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
:1398/05/10
 آقــای حســین عباســلو شــماره ملــی 3071032080بــهســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای علــی ســعید شــماره
ملــی  2992842508بــه ســمت مدیرعامــل و نایبرییــس
هیئتمدیــره  -آقــای حشــمتاله ســنجریپور شــماره ملــی
 5839537772بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره -کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل (چــک ،ســفته وبــرات
) و قراردادهــای شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل و یکــی از اعضــای
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و ســایر نامههــای اداری
بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
 هیئتمدیــره بــه اتفــاق آراء تمامــی اختیــارات قانونــی خــودمصرحــه در مــاده  40اساســنامه را بــدون کــم وکاســت بــه
مدیرعامــل تفویــض نمــود.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()581013

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاویس پویــان بهــراد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1917و شناســه ملــی
 10860545452بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ  1398/04/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد1 :ـ
اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال انتخاب
گردیدنــد:
آقــای محســن نژادپوراســماعیلی بــه شــماره ملــی
 3071050011خانــم فاطمــه ســلیمانزاده بــه شــماره ملــی
 3071156707و آقــای محمــد ســلیمانزاده بــه شــماره
ملــی2 3071243162ـ آقــای مســعود محمودآبــادی به شــماره
ملــی  3051174807بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم شــهناز
مهدیــان بــه شــماره ملــی  3071332025بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
-3روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای
شــرکت انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()580957

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاویس پویــان بهــراد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1917و شناســه ملــی
 10860545452بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/04/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1 :
ـ آقــای محســن نژادپوراســماعیلی بــه شــماره ملــی
 307105001بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره ـ آقــای
محمــد ســلیمانزاده بــه شــماره ملــی 3071243162
بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره  -خانــم فاطمــه
ســلیمانزاده بــه شــماره ملــی  3071156707بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره و مدیرعامــل  -2کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــه امضــاء منفــرد آقــای محســن
نژادپوراســماعیلی (رییــس هیئتمدیــره) همــراه بــا مهــر
شــرکت دارای اعتبــار میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()580955

جناب آقای روحاهلل فخرآبادی

مدیر محترم شرکت حمل و نقل سیرجان ترابران
ما را در غم از دست دادن پدر گرامیتان شریک بدانید.

امید مرادی ،شرکت فلزات تزئینی آروین

آیا کسی هست مرا یاری کند؟
این ندای امامحسین(ع) در روز عاشورا بود و
پاسخینشنید!!
بیاییملبیکگوی«هلمنناصرینصرنی»
امام زمانمان باشیم.

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

ی اوقات زمانی شخصا زنگ میزنم
مردم مجاب میشوند .خیل 
و میگویم فالنی هستم ،مسئول بیمارستان ،تعجب میکنند و
میگویند ما فکر نمیکردیم خود شما مستقیم زنگ بزنید و
بخواهید جواب ما را بدهید.
 فرم شکایت هم دارید؟
این را ببینید! فرم شکایت است .اینجا افراد شکایتشان
را مینویسند و شماره خودشان را هم مینویسند و این هم
کدرهگیریشان است .در کارتابل من اینها گذاشته میشوند
و روزانه یکی از کارهایم این است که موارد شکایاتی که
آمده چه به صورت مکتوب چه پیامکی و چه اینترنتی همه
را رسیدگی کنم .همه این موارد پیگیری میشود و پاسخ
میدهیم و نتیجه را به افراد اعالم میکنیم و میگوییم در
فالن تاریخ برای رسیدگی بیشتر تشریف بیاورید .عالوه بر اینها
یک فرم رضایتمندی هست که بیمارانمان زمانی میخواهند
مرخص شوند پر میکنند .این فرمهای رضایتمندی یک
مکانیزم دیگر غیر از شکایات هست .که ببینیم در طول این
ماه رضایتمندی از برخورد پرستاران ،پزشکانمان ،از غذایی که
سرو کردیم ،رضایتمندی از بهداشت و محیط بیمارستان و...
چقدر بوده ،چقدر افت کرده است ،چقدر بیشتر شده است.

سپس آنالیز میکنیم که ببینیم اگر این ماه مثال رضایتمندی از
غذا کم شده فوری کارشناس تغذیهمان باید بیاید پاسخ بدهد.
رضایتمندی از غذای بیمارستان باالی  80درصد بوده و سعی
کردیم همیشه غذای گرم سرو کنیم .در ظرف پیرکس سرو
میکنیموسالهاستکهسینیهایچندخانهراکنارگذاشتیم.
خب این خیلی از نظر رضایتمندی مفید بوده ،چون اگر شنیده
باشید بسیاری میگویند دلمان نمیرود غذای بیمارستان را
بخوریم اما زمانی بیمار میبیند غذا و ظرف تمیز است و گرم
سرو میشود ،به اشتها میآید .کار دیگری که کردیم به همه
پرسنلمان تاکید کردیم خوشرو باشند و در این طرح رفتار
همه همکاران اعم از پزشکان ،پرستاران و حتی کسی که غذا
سرو میکند را میسنجیم که ببینیم میزان خوشروییاش با
مریض چقدر بوده است.
 براساس همه این آیتمهایی که گفتید چقدر
شکایتمردمیدارید؟
من اگر بخواهم متوسط بگیرم روزی معموال یکی دو مورد
شکایت داریم .تقریبا در طول ماه  60-50مورد شکایت به
دستمانمیرسد.
 بیشتر شکایتها از کدام قسمتها است؟

بیشترینشکایتمانازدرمانگاهواورژانساست.علتشهماین
است که در سال 72که این بیمارستان افتتاح شد آن موقع 43هزار
نفر بیمه شده تامیناجتماعی در شهرستان داشتیم االن 220هزار
نفر بیمهشده داریم .یعنی بیش از  5برابر ،این  5برابر شدن تعداد
بیمه شده میطلبید که اگر بیمارستان  5برابر بزرگ نمیشود،

 نیم نگاه

 داروهای بیهوشی جزو داروهای حساس
طبقهبندی میشوند ،و اصال از داروهای
بیهوشی ایرانی و چینی استفاده نمیکنیم،
من خودم جراح هستم و حساسیتم شاید دو
برابر روی این مسایل باشد

حداقل دو برابر بزرگتر شود ،اما بیمارستان همان بیمارستان است.
به خاطر همین ما داریم اورژانس و درمانگاه را بزرگ میکنیم ،باید
بیمارستان را توسعه دهیم ،باید تعداد پزشکمان افزایش پیدا کند
و خدماتمان توسعه پیدا کند و نمیتوانیم با این جمعیت با همان
امکانات قبلی خدمات بدهیم .مریض میآید و میگوید من نوبت
گیرم نیامده است یا نوبت گیرش آمده رفته پیش پزشک توقع
دارد پزشک شرح حال کامل بگیرد و بیشتر وقت بگذارد اما پزشک

وقت کافی برای بیمار نگذاشته است .از طرفی وقتی با پزشک
صحبت میکنیم به جمعیتی که در نوبت هستند اشاره میکند.
چون اینجا به صورت رایگان به بیمهشدهها خدمات میدهیم تعداد
مراجعهکنندگانمانزیاداست.
 در درمانگاه چند دقیقه باید پزشک برای بیمار
وقتبگذارد؟
پزشک میگوید اگر بخواهم براساس استاندارد وقت بگذارم،
همه بیماران پشت در میمانند .مجبورم با سرعت بیشتری
ویزیت کنم و زمانی که به کارش سرعت میدهد ،بیمار ناراضی
میشود .این مشکل اساسی است که ما داریم و در این زمینه
شکایت خیلی داریم .هم مریض حق دارد و هم پزشکان.
 روزانه چند نفر به درمانگاه مراجعه میکنند؟
 800تا  1000نفر روزانه به درمانگاه مراجعه می کنند با دو
پزشک عمومی 10 ،پزشک متخصص در رشتههای مختلف.
ن غیر از دو پزشکی است که در اورژانس به صورت  24ساعته
ای 
هستند .کار مهمی که از دو سال پیش انجام شد و خیلی موثر
بود اینکه کال ویزیت در بیمارستان الکترونیک انجام میشود.
یعنی دیگر نسخه کاغذی وجود ندارد و همین سرعت کار را باال
برده و ضریب اشتباه را پایین آورده است .اینکه دیگرخط پزشک

اشتباه خوانده نمیشود .همچنین دستور دارو هم تایپشده در
داروخانه بر روی دارو چسبانده میشود.
اینکهمیگویندبیمارستانبهپزشکانگفتهاست
فقطمیتوانندسهقلمداروبرایبیمارانبنویسندصحت
دارد؟
نه اصال! استاندارد متوسط تجویز دارو سه قلم است .سه
قلم مفهومش این نیست که برای همه بیماران سه قلم تجویز
شود .متوسط باید اینقدر باشد یعنی یک مریضی ممکن است
 5قلم دارو نیاز داشته باشد ،یک مریضی دو قلم .این را گذاشتیم
که پزشکان حواسشان باشد که داروی زیادی ننویسند ولی
مریضی که الزم داشته باشد  6-5قلم دارو برایش مینویسند.
 اجرای طرح خوشرویی در بیمارستان کار خوبی
است اما به نظر میرسد بیشتر شامل حال پرسنل
میشود نه پزشکان ،یک مورد که شخصا شاهدش بودم؛
بیماری به دلیل شکستگی مهره کمر در بیمارستان
بستری بود اما دکتر معالجش آنقدر بداخالق بود که از
چارچوب اتاق داخل نمیآمد و از همان جا حال بیمار را
میپرسید.اگرهمراهبیمارمیخواستبیشترسؤالکند
میگفت من وقت ندارم به سؤاالت شما پاسخ بدهم؟
متاسفانه همینطور است که میفرمایید .ما البته یکسری
پزشک داریم که واقعا خوشرو و خوشبرخورد هستند .از آن طرف
هم در بین پزشکانمان و هم در بین پرستارانمان یکسری افراد
داریم که متاسفانه برخوردشان تند است .همین پزشک مورد
نظرتان و چند پزشک دیگر هستند که شاکی خیلی دارند .و چون
ما در بعضی تخصصها پزشک کم داریم ،مجبوریم تحمل کنیم.
مثال فالن تخصص را بیمارستان ندارد و ما هرچه تالش کردیم
نتوانستیم پزشک دیگری پیدا کنیم و از این پزشکان خواهش
کردیم بیایند برای ما کار کنند .البته این پزشکان علیرغم
اخالقشان لطف کردند و بسیاری اوقات علیرغم حقوق کمتر،
بیماران ما را پوشش میدهند .مردم در جریان خیلی از این مسایل
و مشکالت بیمارستان نیستند که با این شرایط پزشک را نگه
داشتیم .تازه من روشم این است که برخورد دوستانه دارم و به
همین شیوه مشکالت را با پزشکان در میان میگذارم .و میگویم
شکایت از شما زیاد است و رفتارتان را تغییر دهید.
 در بین پرستاران هم از این برخوردها زیاد دیده
میشود؟
ما اصال علت اینکه این برنامه خوشرویی را راه انداختیم
همین بود که سعی کنیم آن درصدی از پزشکان و پرستارانی
که ارتباط خوبی با مریض برقرار نمیکنند ،تشویق شوند .حتی
کانالی در واتساپ گذاشتیم که موارد خوشرویی همکاران را آنجا
جمعآوری میکنیم و افراد خوشرو را در پایان هر ماه از هر
بخشیانتخابمیکنیم.
 این اتفاق در رواج خوشرویی تاثیر هم داشته
است؟
بله خیلی تاثیر داشته است .مثال میبینیم از یک پرستار
خیلی شکایت میشود این را به طور نامحسوس برایش
مشاوره میگذاریم تا ببینیم علتش چیست .ممکن است
مشکل شخصی یا خانوادگی دارد که تحملش کم است و زود

جوش میآورد .و برخورد تند با مریض میکند .برای اینکه این
برخوردها کم شود کار تشویقی میکنیم که افراد خوشرو با
بیماران را معرفی و جایزه ریالی بهشان میدهیم .آنهایی که
بدخلق بودند حقوقشان کم نمیشود و فقط تذکر و مشاوره
میدهیم .سعی میکنیم آنها را از بخشهایپراسترس جابهجا
کنیم ولی با همه این کارها یک درصدی از نارضایتی هنوز
وجود دارد .مدام بهشان میگوییم مریضی که مراجعه میکند
نه خودش و نه همراهش حالشان خوب نیست و نیاز دارند به
اینکه شما آنها را درک کنید و خوشروتر برخورد کنید.
 برخی بیمارانی که در بیمارستان شما عمل کردند
مدعی بودند که در زمان عمل به دلیل تحریمها از داروی
بیهوشی ایرانی و چینی استفاده شده و این بیماران بعد
ض زیادی مواجه شدند .کال تحریمها چه
از عمل با عوار 
تاثیر دارویی بر روی بیمارستان داشته است؟ چرا در
بیمارستانهایتامیناجتماعیازدارویبیهشویایرانی
استفادهمیشود؟
اصل خبر را کال و اساسا تکذیب میکنم .فردی که این
حرف را زده است کامال اشتباه گفته و تعجب میکنم چگونه
این موضوع مطرح شده است .اتفاقا ما اجازه ندادیم تحریمها
روی دارویمان تاثیر داشته باشد .ما داروی ایرانی استفاده
میکنیم اما برای داروهای بیهوشی که جزو داروهای حساس
طبقهبندیمیشوند،اصالاستفادهنمیکنیم.اصالدارویایرانی
نداریم ،معموال از داروهای معتبر بیهوشی استفاده میکنیم ،من
خودم جراح هستم و حساسیتم شاید دو برابر روی این مسایل
باشد .روی قضیه دارو به خصوص داروهای بیهوشی حساسیت
بسیار داریم .حتی طوری است که بقیه بیمارستانها و حتی
بیمارستان شهرهای مجاور از ما دارو میگیرند .ما دقیقه به
دقیقه بررسی میکنیم تا هیچ کمبود دارویی در بیمارستان
نباشد .داروی بیهوشی ما صدرصد خارجی است ،چون جان
مریضی که بیهوش میشود واقعا شوخیبردار نیست .تحریمها
روی کارمان تاثیر گذاشته ،یعنی زحمت ما برای پیگیری زیاد
شده وگرنه اینکه روی دارو تاثیر بگذارد و داروی کیفیت پایین
داشته باشیم اصال نبوده است .البته ممکن است خود بیمار به
داروی بیهوشی حساسیت داشته باشد و واکنش نشان دهد.
 در اورژانس پزشک متخصص ارتوپد ندارید؟
پزشک متخصص آنکال داریم نه اینکه آنجا بنشیند .در هیچ
تخصصی پرشک دایم نداریم ،وقتی اتفاقی بیفند زنگ میزنند
و خبر میدهند.
 در عملهای جراحیتان اگر کسی نیاز به ارتوپد
داشتهباشدبارضایتبیمارپالتینکارگذاشتهمیشود؟
چون بسیاری معتقدند بدون رضایتشان پالتین کار
گذاشته شده است.
بله حتما باید رضایت بیمار گرفته شود .قبل از عمل فرم
رضایت داریم که باید پر شود اگر بیمار رضایت دهد آن عمل
برایش انجام میشود .اما در موارد اورژانسی که جان مریض
در خطر است یا بیمار حالت بیهوشی داشته باشد دیگر ما
نمیتوانیم از او رضایت بگیریم و موظف هستیم کار اورژانسی
را سریع انجام دهیم.

شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای رضــا عرفانــی راد بــه شــماره
ملــی  3070199364بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای مهــدی
امانــی لــری بــه شــماره ملــی  3070623727بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()580247

دختر م؛

فاطمهجان
کســب مقــام اول و ثبت رکورد کشــوری در جشــنواره
ملــی پــرواز آزاد ایران(جمپــا) را صمیمانــه تبریــک
میگوییــم .دســتیابی بــه قلههــای پیشــرفت و آرزوی
موفقیتهــای روزافــزون برایــت داریــم.

خانواده

نیایشجان
کســب مقــام ســوم در اولیــن جشــنوارهی ملــی
پــرواز آزاد ایــران را تبریــک میگوییــم .برایــت
موفقیتهــای بیشــتر آرزو داریــم.

بــا تشــکر از مدیریــت کاوشــکده راه روشــن کارا آقــای
احمدزیدآبــادی و کرامــت ا...خانعلیزاده مربی کاوشــکده

مامان ،بابا و آبجی

آگهی بهکارگیری نیرو در دهیاریهای بخش بلورد
(اصالحیه درج شده در هفتهنامه نگارستان)

CMYK

بــه اســتناد مجــوز شــماره  98/59058مــورخ 98/05/26
ادارهکل امــور روســتایی اســتانداری کرمــان و مصوبــه شــوراهای
اســامی ،دهیاریهــای بخــش بلــورد بــه منظــور تکمیــل کادر
د شــرایط بــا حداقــل
اداری در نظــر دارنــد از بیــن متقاضیــان واجـ 
مــدرک تحصیلــی کارشناســی ترجیحــا بومــی بخــش بلــورد ،پــس از
برگــزاری آزمــون و طــی مراحــل گزینــش  2نفــر را بــه عنــوان
ـی بــه صــورت قــراردادی جــذب و بــهکار
ـی و فنـ
ـناس مالـ
کارشـ
گیرنــد.
لــذا کلیــه متقاضیــان و فارغالتحصیــان واجدالشــرایط در
رشــتههای ذیــل میتواننــد جهــت ثبتنــام و ارایــه مــدارک از
تاریــخ درج ایــن آگهــی بــه مــدت  10روز کاری بــه بخشــداری
بلــورد( 35کیلومتــری جــاده ســیرجان -بافــت) مراجعــه نماینــد.
شرایط سنی و مدارک تحصیلی:
 -1حداکثــر ســن بــرای شــرکتکنندگان :آقایــان بــا مــدرک
کارشناســی  28ســال بــا احتســاب خدمــت ســربازی  30ســال
بــرای مقطــع کارشناســی ارشــد  30ســال و بــا احتســاب خدمــت
ســربازی  32ســال
 -2فرزنــدان شــهدا ،آزادگان و جانبــازان بــاالی  25درصــد و
افــراد بومــی بخــش بلــورد در شــرایط مســاوی از اولویــت باالتــر
برخــوردار خواهنــد بــود.

 -3رشــتههای مــورد نیــاز بــرای تصــدی ســمت کارشــناس مالــی:
(موضــوع مکاتبــه شــماره  7756مــورخ  98/02/22معــاون امــور
دهیاریهــای ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور)
شامل :حسابداری ،مدیریت(کلیه گرایشها) ،اقتصاد
(کلیه گرایشها) ،حسابرسی و کاربرد کامپیوتر در امور مالی
رشــتههای مــورد نیــاز بــرای تصــدی ســمت کارشــناس فنــی:
(موضــوع ابالغیــه شــماره  7877مــورخ  96/03/06رییــس
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور) شــامل:
عمران و معماری
 -4منابع و ماخذ و مواد آزمون شامل:
زمــان برگــزاری آزمــون :روز یکشــنبه مــورخ  98/07/14در محل
دفتــر امــور روســتایی اســتانداری کرمان میباشــد.
 -5بــه مــدارک ناقــص و تقاضاهــای پــس از انقضــای تاریــخ ذکــر
شــده و نیــز رشــتههای غیــر از رشــتههای منــدرج و ...هیچگونــه
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -6محــل خدمــت مســتخدمین در بخشــداری بلــورد واحــد
دهیاریهــا میباشــد.
شماره تماس جهت هرگونه سئوال احتمالی
 034 42360951 -2بخشداری بلورد

روابطعمومی بخشداری بلورد

«اخالق نیک از شاخصههای جامعه مهدوی است»

برادر گرامی جناب آقای

حاجمحمدرضا اسفندیارپور

معاونت محترم اداره بیمه تامین اجتماعی
احتــرام و پاســخگویی بــه اربابرجــوع
نشــاندهنده تربیــت قرآنــی و اســامی شــما
میباشــد .انشــااهلل در دولــت کریمــه از
کارگــزاران حضــرت دوســت باشــید.

جناب آقای

حاجمحمد طاهری

بازگشــت شــما را از زیــارت خانــه امــن الهــی و قبــور
ائمــه بقیــع در مدینــه منــوره گرامــی میداریــم.
طاعات و عباداتتان
قبول درگاه خداوند
باشد.

فرزندان

آگهی بهکارگیری نیروی مالی در دهیاریهای بخش گلستان
بــه اســتناد مجــوز شــماره  59058/43/98مــورخ
 1398/05/23ادارهکل امــور روســتایی اســتانداری کرمــان
و مصوبــه شــوراهای اســامی ،دهیاریهــای بخش گلســتان به
منظــور تکمیــل کادر اداری در نظــر دارنــد از بیــن متقاضیــان
واجدالشــرایط ترجیحــا مــرد و بومــی بخــش بــا حداقــل مــدرک
تحصیلــی کارشناســی ،پــس از برگــزاری آزمــون و طــی مراحل
گزینــش یــک نفــر را بــه عنــوان کارشــناس مالــی بــه
صــورت قــراردادی جــذب و بــهکار گیرنــد.
لــذا کلیــه متقاضیــان و فارغالتحصیــان واجدالشــرایط در
رشــتههای ذیــل میتواننــد جهــت ثبتنــام و ارایــه مــدارک
از تاریــخ آگهــی بــه مــدت  10روز کاری بــه بخشــداری
گلســتان واقــع در خواجوشــهر( 20کیلومتــری ســیرجان -بعد
از نجفشــهر) مراجعــه نماینــد.
شرایط:
 -1حداکثر سن برای شرکتکنندگان:
آقایــان بــا مــدرک کارشناســی  30ســال و خانمها  28ســال و
کارشناســی ارشــد بــرای خانمهــا  30ســال و آقایان  32ســال
با احتســاب خدمت ســربازی
 -2فرزنــدان شــهدا ،آزادگان و جانبــازان بــاالی  25درصــد و

افــراد بومــی بخــش گلســتان در شــرایط مســاوی از اولویــت
باالتــر برخــوردار خواهنــد بــود.
 -3رشــتههای مــورد نیــاز بــرای تصــدی ســمت کارشــناس
مالــی شــامل :حســابداری ،مدیریت(کلیــه گرایشهــا)،
اقتصاد(کلیــه گرایشهــا) ،حسابرســی و کاربــرد کامپیوتــر در
امــور مالــی
 -4منابــع و ماخــذ و مــواد آزمــون نیــروی مالــی شــامل:
آییننامــه مالــی دهیاریهــا ،اساســنامه و قوانیــن
مناقصــه ،نحــوه تهیــه اســناد مالــی و مــدارک ،دســتورالعمل
تنخواهگــردان ،نحــوه تهیــه مغایــرت بانکی و حقوق و دســتمزد
 -5زمــان برگــزاری آزمــون :روز یکشــنبه مــورخ 98/07/14
در محــل دفتــر ادارهکل امــور روســتایی اســتانداری کرمــان
میباشــد.
 -6بــه مــدارک ناقــص و تقاضاهــای پــس از انقضــای تاریــخ
ذکــر شــده و نیــز رشــتههای غیــر از رشــتههای منــدرج و...
هیچگونــه ترتیــب اثــری داده نخواهــد شــد.
 -7محــل خدمــت مســتخدمین در بخشــداری گلســتان واحــد
دهیاریهــا میباشــد.

روابطعمومی بخشداری گلستان

