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پيامك300099004806 :
 ناصرصبحی
سد معبریکی ازمشکالت جاویدان شهرسیرجان
است .تاکنون تغیرمداوم شهرداران مرکزی و شهرداران
توآمداعضایمختلفشورا،تاثیرمحسوسی
مناطقورف 
روی رفع سدمعبردرمناطق مرکزی شهرنداشته است.
اینبار شهرداران مناطق دوگانه سیرجان درکمیسیون
خدمات شهر ،وعدههای متفاوتی میدهند و ازرفع این
مشکلدرسالجاریسخنمیگویند.جلسهکمیسیون
خدمات شهر روزگذشته و با ابتکار طاهره جهانشاهی،
عضو شورای شهر و رییس کمیسیون خدمات شهر ،با
حضور شهرداران مناطق دوگانه سیرجان برگزار شد تا
موضوع سدمعبرواکاوی شود .محمد افصحی ،شهردار
منطقهیکمعتقداستمغازهدارانمیتوانندتایکمتراز
جلوی مغازه خویش را باگذاردن وسایل و اجناس تصرف
کننداماسجادمصالیی،شهردارمنطقهدوهمینمیزانرا
نیزغیرقانونیمیدانداماترجیحمیدهدواردبحثنشود.
جهانشاهی:موضوعاینجلسهبحثسدمعبراست
و چرایی وجود این مشکل.
افصحی :ماکمبود نیرو داریم اماکارانجام میشود.
هرچند این معضل در هم ه شهرها وجود دارد .مثال در
شیراز در بر بلوارهای اصلی ماشینهای میوهفروش و
دستفروشهاایستادهاند.
جهانشاهی:آنهادرحاشیهشهرهستندولیماداخل
شهراین مشکل را داریم.
افصحی :موارد سدمعبر مانند دستفروشی بیشتر
در خیابان بازار است .ماشینهای میوهفروشی مرتبا
جمع میشوند اما تا رویمان را آنطرف میکنیم ،دوباره
بازمیگردند .باورکنید در طول سال ما چندین تن میوه
گرفتهشدهازماشینهایمیوهفروشیکهغیرقانونیسدمعبر
میکنند را به اداره بهزیستی یا کمیته امداد میدهیم .آخر
کارنیزهرکارمیکنیم ،اوضاع درست نمیشود .مغازههای
میوهفروشی چون عوارض میدهند ،شاکی هستندکه چرا
یک دستفروش بدون پرداخت عوارض دارد کار میکنند.
آنها خبرندارند بچههای ما دربحث سدمعبربه طورجدی
تالشمیکنند.حتیدرچندقسمتشهرچندبازارچه...
جهانشاهی:ازبازارچههااستقبالینشد.
مصالیی :ما دو جلسه داشتیم که اولی در مورد
بازارچهها بود .درجلسه دوم ،چهاربخش را درمنطقه یک
و دو جا را درمنطقه دو مشخصکردیم وگفتیم ماشینها
دراین مناطق میتوانند بایستند .به عنوان مثال یکی ازآن
بخشها روبهروی پارک آباده درکمربندی بود .باقی جاها
نمیایستند و تا جاییکه میشد ،جمعآوری شدند اما باید
یک نکته را قبولکنیمکه تعداد نیروهاکم و وسعت شهر
خیلی زیاد است .من و آقای افصحی هرکدام تنها یک نیروی
سدمعبرداریم.
افصحی :بچهها سدمعبرهای بلوارامام رضا را جمع
میکنندومیروندخیابانسیداحمدخمینی.تابرمیگردی،
میبینیآنهانیزبرگشتهاندودوبارهسدمعبرکردهاند.اگردر
جریانکارقراربگیرید ،بهترمتوجه میشوید .تنبیه یا جریمه
کردیمامامتاسفانه...
جهانشاهی :ارگانهایی مثل راهنمایی و رانندگی با
شما همکاری میکردند؟ مشکل یا درگیری با عوامل ایجاد
سد معبر پیش نمیآمد؟ در جواب افصحی و مصالیی
میگویند:معموالدردرگیریهاکمککردهاند.
جهانشاهی :پس فقط کمبود نیرو باعث شده این
موضوع را نتوانید کنترل کنید .در یک جلسه ،مطرح شد
کهجاییبرایدستفروشهامشخصشودتابهجایجلوی
بازار ،درمکان دیگریکارکنند.
مصالیی :من در این مورد مصاحبهای با پاسارگاد
داشتم .پیشنهادی هم دادم اما متاسفانه استقبالی ازسوی
شورا نشد.گفتم مثل بندریا شیرازجایی برای دستفروشها
مشخص کنیم که بروند آنجا .اما نکته این است که
دستفروشهایمادرخیابانامامهستندونمیشودبگوییم
بروید مثال کنار شهربازی؛ چون از بازار نمیروند .ما گفتیم
جایی نزدیک خیابان امام باشد و به طورمشخص ،پارکینگی
که درابتدای خیابان قراردارد و یا جایی درپشت بازار .دراین

درکمیسیون خدمات شهر مطرح شد

چشم امید شهرداری سیرجان به نیوجرسی
مورد صحبت هم شد و درطرحی برای بازار
کهتهیهشدهبود،جاییرابرایدستفروشان
مشخصکردند تا درساعات مشخصیکار
کنند و در باقی اوقات به عنوان پارکینگ
ماشینها استفاده شود اما متاسفانه هنوز
هیچاتفاقینیفتادهاست.
جهانشاهی :کدام قسمت طرح
مشکلوگیرداشت؟
مصالیی :قراربود ازسمت مسئول
کار و آقای شهردار پیگیری شود .من این
پیشنهاد را به صورت مکتوب هم دادم .من
معتقدم این بازارچه باید در شبها برگزار
شود .چرا؟ چون دستفروش در تابستان
زیرآفتاب است و در زمستان توی سرما و
زیر بارندگی .اگر بازارچه شب برگزار شود،
هم دستفروش راحتتر است و هم بعد
ازمدتی برای مردم نیزجا میافتد .شاید در
ابتدای کار 3 ،2 ،ماهی استقبال نشود اما
در نهایت این مکان تبدیل به جایی مثل
بازارچه  22بهمن بندرعباس یا خیابان زند
شیراز میشود که از  11شب تا  4صبح
بساط پهن میکنند و مردم نیز میروند و
خرید میکنند .مثال ما میتوانیم بگوییم از
 8شب تا یک بعد ازنیمهشب بازارچه برقرار
باشد و بعد هم دررا میبندیم .حتی بساط عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دستفروش میتواند توی بازارچه بماند و
فردی که عوارض  98تا  99را پرداخت نکرده ،ما با همان
هیچمشکلیندارد.
جهانشاهی :پس شما این موضوع را طی یک نامه و اخطارمعمولیکاررا انجام میدهیم اما مواردی هستندکه
از 6تا  8سال معوقه عوارض خود را به شهرداری پرداخت
درقالبپیشنهادارایهکنیدتاکارپیگیریشود.
مصالیی :بله ،ما قبال این نامه را زدیم .یکی دیگر نکردند .ما ابتدا یک اخطار 48ساعته برای پرداخت عوارض
از موارد سد معبر که مطرح شد؛ بحث جمعکردن به آنها دادیم ،در مرحله دوم اخطار 72ساعته میدهیم
سایهبانهایی بودکه مغازهداران درجاده شیرازنصبکرده و پس ازآن بلوک نیوجرسی میگذاریم .حتی آن موقع نیز
بودند .این موضوع در سال  98محقق شد .البته اصوال اگرمالک بگوید االن میروم و عوارض را پرداخت میکنم،
میگویند کارها به گونهای باشد که در ایام عید خودش را مامیگوییمبلوکرامیگذاریموهمینجامنتظرمیمانیم.
نشان دهد اما درآستانه عید ،با آمدنکرونا کارما مقداری شاید از هر  10مورد 7 ،بار این اتفاق افتاده است .اگر ما
عقب افتاد که در نهایت تا روز پنجشنبه گذشته ،تمام این کار را نکنیم ،نمیتوانیم عوارض معوقهمان را بگیریم.
سایهبانهای مغازههای جاده شیراز جمع شد .آنها آمده اداره دارایی میگوید؛ باید ازاین تاریخ تا آن تاریخ اظهارنامه
بودند روی پیادهرو سایهبان زده و دردو طرف سایهبان ،توری پر کنید ،همه مردم بالفاصله میروند .من که کارمند
کشیده بودند .یعنی زیرسایهبان مانند داخل مغازه شده بود هستم ،هر برج دارایی از روی حقوقم مالیات کم میکند
و جلوی سایهبان نیز یک توری بود که شب ،موقع بستن و اعتراضی نیست .شهرداری که باید آسفالت کند ،جدول
مغازه ،توری را میبستند .عمال پیادهرو تبدیل شده بود به بگذارد ،فضای سبز ایجاد کند ،روشنایی پارکها را تامین
کند و ...وقتی میخواهد عوارضش را بگیرد ،همه ناراحت
جزوی ازمغازه.
افصحی :اسمش این است که کاسبی میکنند اما میشوند .عوارض باید ماهیانه پرداخت شود .قبض تلفن
شما بشود  50هزارتومان ،صبح تلفنتان یکطرفه خواهد
برخیازآنهادرمغازههاشانکارهایدیگریمیکنند.
مصالیی :بله .ما توریها را جمع کردیم و حاال شد ،قبض اداره برق را پرداخت نکنی ،صبح میآید و قطع
وسایلشان در آفتاب است .یک مهلت  48ساعته از ما میکند .خواهشیکه ازمردم داریم این استکه با شهرداری
خواستند که جمع کنند .این مدت نیز تا فردا (دوشنبه) همکاری کنند .این عوارض تبدیل به همان بودجهای
تمام است .بعد از این نیز از سهشنبه یا چهارشنبه سمت میشودکهبرایشهروندانامکاناتوخدماتفراهممیکند
میدان  17شهریور میرویم .با توجه به دستوری که از آقای واینکهعوارضراپرداختنمیکنند،کملطفیاست.
افصحی:مااهرمینیزبرایگرفتنعوارضنداریم.
دادستانگرفتیم،سایهبانجمعمیشود.مغازههاییهمکه
جهانشاهی:اینبلوکهاینیوجرسیباعثایجادسد
داخلشان خالی است و مغازهداروسایلش را بیرون مغازه
گذاشته ،جمع میشود .من تمام این موارد را درمصاحبه معبرنمیشوند؟
مصالیی :خیر .کوچک هستند .بلوکهایی که
با پاسارگاد قول داده بودم اما برخی از موارد به دلیل برخی
وقایع انجام نشدکه ازاین بابت عذرخواهی میکنم .انشاهلل شهرداریهای تهران ،اصفهان یا مشهد استفاده میکنند،
بحث جمعکردن سایهبانهای میدان  17شهریور تا 10روز ارتفاعشان  4متر است در  4متر به طول یک متر.
آینده اتفاق خواهد افتاد .یک نکتهای که میخواستم در میگذارند جلوی مغازه و فرد هیچکاری نمیتواند بکند .یک
اینجا مطرح کنم ،بحث گذاشتن بلوکهای نیوجرسی سوپرمارکت در خیابان ولیعصر هست که  10روز است
(بلوکهای بتنی) است که جلوی مغازهها میگذاریم و بلوک نیوجرسی را جلوی مغازهاشگذاشتهایم ،نزدیک به20
برخی ازمردم ناراضی هستند .ما بلوکهای نیوجرسی را در میلیونبدهیدارداماپرداختنمیکند.منبهآقایشهردار
مغازههاییگذاشتیمکه عوارض معوقه باالی 3سال دارند .نیزگفتم درخواست سه تا بلوک نیوجرسی در ابعاد مورد
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استفاده شهرداری تهران را میدهمکهکاررا راحتترکند.
جهانشاهی:یعنیمغازهایشانبازاست؟
مصالیی :بله ،باز است .این اهرم در مورد برخی از
مغازهدارانجوابنداده.
جهانشاهی:چگونهواردمغازهمیشوند؟
افصحی:ازبغلیاباالیبلوکعبورمیکنند.
جهانشاهی :روش پلمبکردن چه؟ نمیشود ازآن
استفادهکرد؟
مصالیی:پیگیراینموضوعهستیم.
افصحی:برایپلمببایدبهکمیسیونماده 77برود.
مصالیی :به دلیل روال طوالنیکمیسیون ماده،77
استفاده ازاین راه بسیارزمان میبرد .به طورمثال االن برج7
است تا من بخواهم ازکمیسیون 77نتیجه بگیرم ،میشود
برج 12سال بعد.
جهانشاهی :میتوانیم خارج ازکمیسیون و خیلی
راحتمجوزپلمببگیریم.
مصالیی:بله،اینکاررانیزمیتوانیمانجامدهیم.
افصحی :اگرپرونده بهکمیسیون ماده 77برود ،یکی
ازاعضای اصلی آقای دادستان استکه میتواندکمککند.
من  70پرونده معوقه متعلق به ادارات ،مسکونی و تجاری
دارم.
جهانشاهی :باید به گونهای به گوش آنهایی که
عوارض را پرداخت نمیکنند ،برسانیم که اگر با شهرداری
تسویه نکنند ،از طریق کمیسیون ماده  77اقدام خواهیم
کرد.
مصالیی :ما از  20تا  30روز دیگر ،طرح عوارض
منازل راکلید م یزنیم .مانند قبض آب و برق تحویل داده
خواهد شد و درقانون نیزآمدهکه درصورت عدم پرداخت،
شهرداری میتواند ازطریق اداره برق ،برق ملک را قطعکند.
افصحی :ما درحال شروع طرح ازمحیاشهرهستیم
و امیدوارم خودشان مراجعه کنند تا مجبور نشویم از راه
دیگری استفادهکنیم .برای جمعکردن سایهبانهاکه خیلی
مقاومتکردند.
جهانشاهی:کارجمعآوریسایهبانهاتمامشده؟
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لیستداشتهباشندو...
مصالیی :اصناف باید پیگیرتر از
شهرداری باشد زیرا صنف میوهفروشها
بیشترازاینموضوعشاکیهستند.اصناف
باید بگوید بیا با شهرداری همکاریکن اما
اصال برایش مهم نیست .من نمیدانم
دلیلش چیست ولی ما تا جایی توانستیم
جمع کردیم .طرف میرود توی کوچه و
وقتی ما میرویم دوباره برمیگردد .ماشین
را پارک میکند ،یک سبد میوه میگذارد
پایین و یک ترازو هم میگذارد کنارش و
تمام.خبتامامورمابهسایرنقاطشهرسر
بزند و دوباره بازگردد تا بررسی مجدد کند،
 4ساعتگذشته و فروشنده دراین مدت
فروشش را انجام داده است.
افصحی :انبار ما پر از ترازو و سایر
موارداست.
مصالیی :بله .در انبار ما بالغ بر 50
عدد ترازو داریم که از  8 ،7سال پیش
جمعکردیموطرفحتیدنبالشهمنیامده
است.
جهانشاهیخطاببهخبرنگارپاسارگاد:
شماهماگرسوالیداریدمطرحکنید.
پاسارگاد :مهمترین مورد سد معبر
که امروزبه آن اشاره نشد ،سد معبری است
که مغازهداران عاملش هستند .ازگیتینورد
و آیتاهلل سعیدی تا وحید و محیاشهر ،شاهدیمکه برخی
ازمغازهداران با پهنکردن اجناس درپیادهرو ،معبرمتعلق به
عابرپیاده را ازآن خودکردهاند .دراینجاها دیگراصال بحث
دستفروشیامیوهفروشدورهگردنیست.
افصحی :ما تا سقف یک متر از جلوی مغازه را
میتوانیم به مغازهداربدهیم تاکارکنند .تا یک مترمشکلی
ندارد ولی بیشترازاین دیگر...
جهانشاهی:یعنیاینکارقانونیاست؟
افصحی:تایکمتررابله،دراختیارشانمیگذاریم.
مصالیی:قانونینیست.
جهانشاهی :بله ،قانونی نیست .من درکمیسیون
نظارت براصناف هم بودم و میگفتند مغازهدارصرفا باید از
فضای داخل مغازه استفادهکند و نمیتواند وسایل را بیرون
مغازهبگذارد.
افصحی :بله درست است اما این یک ارفاق است .در
واقع داریم به آنهاکمک میکنیم .فرضکنید یک صنف
ناچاراست به خاطراینکه نوع جنسیکه میفروشد ،دیده
شود ،یک قطعه را بیرون مغازه بگذارد .بنابراین تا یک متر
ایرادی ندارد .من  25سال درشهرداری هستم و البته جایی
ندیدم و نخواندمکه این متررا میتوان واگذارکرد اما نوعی
ارفاق است و من خودم اینکاررا میکنم.
جهانشاهی :پالستیکفروشهای خیابان آیتاهلل
سعیدی خیلی بیشترازیک مترراگرفتهاند زیرا هم جلوی
مغازهوهمسمتدیگرپیادهرواجناسشانراگذاشتهاند.
افصحیُ :خبمتاسفانهرعایتنمیکنندومجبوریم
کاملجمعشانکنیم.
جهانشاهی:پسشماتذکریدراینرابطهبدهید.
افصحی:مرتبتذکرمیدهیم.درمحیاشهربچههای
ما درگیرشدند و حتیکارشان به پاسگاهکشید .نیروی من
قسم میخورد و میگوید با زن و بچهام درحال عبوربودم
که تعدادی شروعکردند به من فحش دادن .
مصالیی :من اعتراف میکنم در مصاحبه قبلی با
پاسارگادگفتمکه خیابان امام جنوبی را سرو سامان میدهم
اما نشد .امسال به یاری خداوند سعی میکنم این موارد را

افصحی :البته تعدادی از خیابانها مانده است .ما
تاکنوناینطرحرادرخیابانهایامیرکبیر،ابومسلم،ولیعصر،
محیاشهر،دهخدا،شهیدنصیری،مقدادو...اجراکردهایم.
مصالیی :این مناطق جزو مواردی بودند که
خیابانهایشانآسفالتشدودرحینآسفالت،سایهبانها
نیزجمعآوریشدودیگراجازهنمیدهیمنصبکنند.
یکی دیگر از سوالهای پاسارگاد در مورد ایجاد سد
معبر در پیادهرو از سوی نمایشگاههای اتومبیل است .این
موارد را حتما با بلوک نیوجرسی جمع خواهیمکرد .تا انتهای
سالکاری خواهیمکردکه درپیادهروها دیگرماشینی پارک
نشود .البته ما در سال  98هم اقدام کردیم اما نتیجهای
عایدماننشد.
جهانشاهی:چرا؟
مصالیی :ما با راهنمایی و رانندگی در مورد خیابان
خودمان (حدفاصل چهاراه خواجهنظام تا میدان شهرداری
منطقه  )2صحبت کردیم و آمدند و دانه به دانه 60 ،50
هزار تومان جریمه کردند .بنگاهدار به راحتی یک میلیون
میکشد روی ماشی ن و به جای آن  50هزار تومان ،یک
میلیون درمیآورد .بنابراین با استفاده از جریمه نمیشود
کاری کرد .اگر بلوک نیوجرسی بگذاریم ،دیگر ماشینش را
نمیتواند داخل بنگاه ببرد و بایدکنارپیادهرو بماند .یک یا
دوبارایناتفاقمیافتدواگرماشینراجمعنکند،باجرثقیل
حملکرده و میبریم .این راه خیلی راحتترازجریمه است.
چون بنگاهدارجریمه را یا روی ماشین میکشد یا به خریدار
میگوید خودت برو و خالفیاش را بگیر .ما سال گذشته
در مورد  20بنگاه روش جریمه را اجرا کردیم اما حتی یک
ماشین هم ازپیادهرو جمع نشد .مامورراهنمایی و رانندگی
میآمد و همه را جریمه میکرد ،برخی ماشینها را جمع
میکردند اما صبح دوباره همان وضع بود و برخی دیگرهم
اصالبرایشانمهمنبودوبهمامورمیگفتندبنویسوبگذار
روی ماشین ،خریدارپولش را میدهد .امیدواریم امسال و با
استفاده ازروش جدید این مشکل را رفعکنیم.
جهانشاهی :ماشینهایی که میوه میفروشند،
ارتباطی به اصناف ندارند؟ چون قراربود اصناف این افراد را در

خرید و فروش

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

 09135028220جعفری

جمعمیکنم.
جهانشاهی :شماگفتید میدان 17شهریوررا تا نیمه
اولشهریورجمعمیکنید؟
مصالیی:تا 10روزآیندهبالاستثنابایدجمعشود.
افصحی :من درمنطقه یک ،جزمیوهفروشها سد
معبرخاصیندارم.
مصالیی :من به آقای افصحی هم گفتم که در
اجرای این طرح ،شهرداریهای مناطق باید هماهنگ باشند
و همزمان اقدام کنند .دفعه قبل که میخواستم سد
معبرهای خیابان امام را جمعکنم ،مغازهداران میگفتند 2
تا از مغازههای خیابان آیتاهلل سعیدی را جمع کن تا ما
هم جمعکنیم و یا مغازهداران خیابان آیتاهلل سعیدی به
شهرداری منطقه یک میگویند میزمیوه میوهفروشهای
خیابان امام را جمع کنید تا ما هم جمع کنیم .بنابراین
باید هماهنگی شود که شهرداری منطقه  2سد معبرهای
خیاباناماموشهرداریمنطقهیکمعبرهایخیابانآیتاهلل
سعیدی را همزمان جمعکنند تا حرفی نماند .من قبال هم
این قول را به مردم و پاسارگاد داده بودم اما متاسفانه نشد
ولی راهکار بلوک نیوجرسی باعث شده راحتتر به اهداف
قانونی شهرداری برسیم زیرا گرفتن عوارض و جمع کردن
سدمعبریکاقدامقانونیاست.
پاسارگاد:درمصاحبهقبلیگفتهبودیدکهجمعکردن
میزهابرایمیوهفروشانمهمنیستزیرادوبارهمیزمیسازند
وبساطمیکنند.راهکارجانشینشماچیست؟
مصالیی :پلمب مغازه .با واحد حقوقی نیزصحبت
کردیم پیگیرشوند و دستورالزم را ازآقای دادستان بگیرند.
سال  98به اندازه  4یا  5عدد  10تن ،میز برش خورده را
بردیم اما حتی طرف دنبال میزش نیامد .از بس گذاشتن
جنس در معبر برایش سود دارد اهمیتی نمیدهد و میز
جدید میسازد .راهکاردیگریکه پارسال نیزاستفاده شد،
بحث جریمه سد معبر بود .مثال ما آمدیم جریمه یک
ماه مغازهدارانی که با میز ،موجب سد معبر میشدند را
حسابکردیمکه این رقم درخیابان امام بالغ بر 2میلیون
و  500هزار تومان شد .در میدان  17شهریور نیز بسیاری
سدمعبرشان را جمع کردند و نهایتا به قول آقای افصحی
هماننیممتررااستفادهمیکنند.دراینخیابان،بهطورمثال
تشکفروشیها هردو طرف پیادهرو راگرفته بودندکه آنجا
نیزکمترین رقم 2میلیون و 500هزارتومان بود و درنتیجه
کمکم رفتند عقب .بعد ازآن نیزنوبت خیابان امام بودکه
متاسفانه بهکرونا خوردیم .امسال سه راهکاربُرش میزو،...
عوارض و بلوک نیوجرسی را داریم و اگراین سه مورد جواب
نداد،نوبتپلمبمغازهاست.
پاسارگاد:گفتید دچارکمبود نیرو دربحث مبارزه با
سد معبرهستید و هرشهرداری تنها یک نیرو دارد.
افصحی :خیر .منظورما این بودکه خدمات شهر ،دو
نیروی سد معبرداردکه البته نیروهایمانکمترشدهاند( .رو
بهمصالیی)شماچندنیرودارید؟
مصالیی:یکنفر.
افصحی :نیروها تقسیم میشوند .مثال ما پلیس
ساختمانیداریم...
مصالیی :پلیس ساختمانیکه جدا است .سد معبر
همیشه 2نیرو داشت اما یکی ازنیروهای پلیس ساختمانی
بازنشست شد و رفت ،نیرو ندادند ،ناچارشدیم ازنیروهای
سدمعبرجایگزینکنم.خودتانتصورکنیدمنطقه 2بهاین
وسعت ،تنها یک نیرو و یک ماشین دارد.
پاسارگاد :با شهرداردراین مورد مکاتبه شده؟
توروب منطقه
مصالیی :بله .اگرقرارداد پیمانکاررف 
یک بسته شود 60 ،نفر نیرو آزاد میشوند و از 6 ،5نیرو به
ما و همین تعداد به شهرداری منطقه یک اضافه میشود و
شایدوضعخیلیبهترشود.
پاسارگاد:درموردسدمعبرتعمیرکارانچه؟
افصحی :ما اکثر شغلهای مزاحم را از شهر جمع
کردیموتعمیرکاران،برایخودشهرکدارند.تعدادیماندهاند
که به آنها اخطاردادیم .البته باید به این تعمیرکاران زمین
واگذارکنندتاجابهجاشوند.
مصالیی :باید اصنفاف به شهرداریکمککند .چون

امــالک توکــل
خرید فروش،
رهـن اجاره

09135989435
میدان آزادی

باغ واقع در هماشهر(بر خیابان)
به ابعاد  100قصب ،حصارکشیشده،
آب ،برق ،گاز به فروش میرسد
09138455663
جوشکار خرده کاری  ،نصب

درب توری ،تعمیرات درب و پنجره
 09138459133اتحاد

قابل توجه کلیه مشاغل

حمل اثاثیه منزل،
مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتــهای بـلوار
فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار

09136473880
42252330
09139473880

سلطانی(قدیم)
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انتهای بلوار
فاطمیه جنب
قطعهشویی

با یک بار امتحان مشتری دائمی ما
خواهید شد

42252330
09136342007
سلطانی(قدیم)

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

م

جهزت
رین اتوب

ار

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

امـالک امیـرکبیـر

9قصب زمین درب ساختمان با پروانه و قولنامه عادی انتهای ولیعصر  1/100م
 20قصب ملک تجاری مسکونی با موقعیت عالی بلوار سید جمال  10میلیارد
 14قصب تجاری بر بلوار عباسپور  4میلیارد
 30قصب تجاری مسکونی بر ولیعصر توافقی

 21قصب تجاری مسکونی بر خیابن امیرکبیر  10میلیارد
منزل  18قصب درب حیاط کوی امام خیابان مطهری  4/200میلیارد
منزل  8قصب دو کله  370متر زیربنا شهرک بعثت  1/800میلیارد

منزل  10/5قصب  2نبش 2طبقه فاز  3گلگهر نقدی یا معاوضه بازمی در گمرک
منزل دو طبقه دو نبش  3واحدی نوساز شهرک صدرا اراضی شریف  2/400م
منزل  10/5قصب دو نبش نیمساز سند تک برگ 1/250م
زمین  5هکتار با سند تک برگ بعداز پلیسراه توافقی

 55قصب خانه باغچه محدوده کهنشهر با تخفیف ویژه

 400قصب باغ یک حبه آب قنات عالی و منطقه خوش آب و هواکیلومتر 35
جاده کرمان  800میلیون
باغ  60قصب  2/5حبه آب قنات و مشاعات مربوطه به سهم قنات روستای  350م

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

افتخاری

09923963619 - 09132799667 -09217593889 - 42205360

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به دفتر
پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط 42235099

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

