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برگزاری  از  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
جشنواره ملی کارآفرینی پته در شهرستان سیرجان با همکاری شرکت صنعتی 
و معدنی گل گهر خبر داد.        فعالی اظهار کرد: این جشنواره در دو بخش هنری و 
کاربردی و خالقانه برگزار می شود بطوریکه در بخش هنری، هنرمندان آثار فاخر 
و ارزشمند خود را به این جشنواره ارسال می کنند و در بخش کاربردی و خالقانه 

نیز آثاری دریافت می شود که در تولید آنها خالقیت به کار برده شده است.        

برگزاری جشنواره 
ملی کارآفرینی 
پته در سیرجان

خبــر گهرزمین، میزبان راهیان پیشرفت گهرزمین، میزبان راهیان پیشرفت 
صبح روز جمعه از دانش آموزان و مربیان مدرسه استعداد های درخشان  از قسمت های مختلف سایت گهرزمین از جمله: معدن، 
سنگ شکن، کارخانه های کنسانتره و ... بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین  
جمعی از دانش آموزان و مربیان مدرسه استعداد های درخشان سیرجان از قسمت های مختلف سایت گهرزمین از جمله: معدن، 
سنگ شکن، کارخانه های کنسانتره و ... بازدید کردند. این بازدید که به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با حوزه صنعت 
و معدن و چرخه تولید فوالد صورت پذیرفت، مورد خوشنودی و استقبال آنان قرار گرفت. شرکت گهرزمین از جمله شرکت های 

بزرگ معدنی و صنعتی کشور است که تاکنون میزبان بازدیدکنندگان بسیاری در حوزه های مختلف بوده است.

فقره سرقت در پرونده سارقان کابل های برق

 فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۳ سارق کابل های برق با کشف ۲۳ فقره سرقت اموال عمومی 
خبر داد. سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت کابل های برق در چند 
نقطه از شهر و مناطق روستایی، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی های میدانی ۳ 
متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان را طی دو عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر 
و مقادیری مواد مخدر از آن ها کشف کردند.او افزود: این سارقان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود 
به ۲۳ فقره سرقت سرقت کابل های برق اعتراف کردند.او بیان کرد: اموال مسروقه شامل ۳۵۰ متر کابل 
برق با برآورد ۳ میلیارد ریال خسارت به اموال عمومی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
گفت: این متهمان سابقه دار و گرفتار اعتیاد که مکان های کم تردد شهری و روستایی را انتخاب و دست 

به سرقت می زدند با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

حمل گازوئیل با مدارک جعلی

فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون نفتکش حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با 
مدارک جعلی خبر داد.سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی در راستای جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، هنگام کنترل خودرو های عبوری محورسیرجان-

بندرعباس یک دستگاه کامیون نفتکش عبوری را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون که دارای مدارک جعلی و ۳ پلمب بارگیری بود ۳۰ هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم که قصد داشتند این محموله سوخت را تحت پوشش 
کاالی مجاز به خارج از کشور منتقل کنند دستگیر کردند.فرمانده انتظامی سیرجان اظهار داشت: در 
ادامه سوخت های قاچاق به شرکت نفت شهرستان تحویل و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

افزایش ۱۴ درصدی فوتی های حوادث رانندگی
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه پلیس مسئول پیشگیری از تصادفات نیست، گفت: دولت توجه ای که 
باید در حوزه تصادفات داشته باشد را ندارد و افزایش ۱۴ درصدی فوتی ها در ۱۲ سال گذشته بی سابقه 
بوده است. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: آن چیزی که در برنامه 
ششم به آن تاکید شده این است که در حوزه حمل و نقل بحث توسعه انضباط ترافیکی را جدی بگیریم 
و به آن توجه کنیم و البته باید به کاهش تصادفات توجه جدی شود.وی با بیان اینکه ۹ درصد از 
راه های کشور راه های اصلی است، گفت: ۳۴ درصد تصادفات در راه های اصلی رخ می دهد و ۷۵ درصد 
از تصادفات فوتی در این راه ها رخ می دهد.هادیانفر بیان کرد: ۵۱ میلیون و ۳۴۴ هزار راننده در کشور 

داریم و ۳۸ میلیون و ۵۳۵ هزار وسیله نقلیه شماره گذاری شده است.

 ثبت نام تمام اتباع بیگانه در سامانه ثنا الزامی می شود 
رئیس مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: ثبت نام سامانه ثنا اتباع بیگانه در دستور کار است 
و تمام اتباع بیگانه باید در این سامانه ثنا ثبت نام کرده و ابالغ الکترونیکی به آنها انجام می شود.

کاظمی فرد رئیس مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه عصر امروز در نشست شورای قضائی استان 
کرمان، با بیان اینکه استان کرمان از استان های موفق در هوشمند کردن خدمات است، اظهار داشت: 
دادرسی الکترونیک به اختیار قاضی بوده و اصاًل اجباری نیست. وی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به 
پرونده ها بسیار اهمیت دارد که به اختیار قاضی گذاشته شده است، گفت: میانگین کشوری دادرسی 
الکترونیک حدود ۸۰ درصد است که بیانگر کیفیت دادرسی های نوین است و این آمار در استان 

کرمان به ۸۵ درصد می رسد.

  خبر

شادی  باش،  دیگران  برای  شاد،  لحظه های  خالق 
دیگر  باری  کرد.  پیدا خواهد  را  قلبت  راه  خودش، 
بخش  گرما  و  گرفت  تپیدن  مهربان   قلب های 
ماه  آذر  دوشنبه ۲۸  وتنها گشت.   ناامید  دل های 
خیرین موسسه خیریه نیکان گرد هم آمدند و بعد 
پیچ  پر  راه  کیلومتری   ۱۱۰ مسافتی  پیمودن  از 
تا  رسیدند  مور  کفه  روستای  به  سنگالخی  خم  و 
آموز  دانش   ۴۰ با  یلدا  شب  برای  را  مهربانیشان 
مفرح  این جشن  تقسیم کنند.  روستا  این  مدرسه 
در دبستان شهدا کفه مور با دو کالس و دو معلم و 
مدیری دلسوز و دانش آموزانی پاک و بی ریا برگذار 
موسسه  گفت:  موسسه   این  خیرین  از  یکی  شد. 
سالهای گذشته  امسال هم همچون  نیکان  خیریه 

مناطق  در  جشن ها  و  مراسمات  برگزاری  درصد 
مختلف حومه و شهر سیرجان است وی مهم ترین 
اهداف این اقدام را حضور در کنار کودکان دانست و 
گفت: هدف این موسسه  نشاندن لبخندی بر لبان 

کودکان و خلق لحظه  ای شاد، برای آنهاست.
وی همچنین در ادامه گفت: شاید این برنامه ها  و 
حومه  دست  دور  مناطق  در  کودکان  این  گزارش 
سیرجان   فریادی از حقیقت در گوش های خواب آلود 
بپیچد و مردم به فکر برداشتن قدمی به سمت این 
معصوم  بچه های  این  دل  کردن  شاد  و  کودکان 
بردارند. در ادامه این  جشن به تک تک این کودکان 
هدایایی داده شد و مسابقه و سرگرمی های بسیاری 

برای آنها برگزار شد. 

شهرداری  مسافر  و  بار  حمل ونقل  سازمان  رئیس 
دستگاه   ۵۵۰ مجموع  از  اینکه  بیان  با  سیرجان 
تاکسی شهری ۳۵۰ دستگاه فرسوده است، گفت: 
نوسازی  جهت  رانندگان  به  کم بهره   تسهیالت 

تاکسی های درون شهری ارائه می شود.
و  فاطمیه  ایام  شهادت  تسلیت  نویدی  ضمن   
گرامیداشت روز حمل ونقل عمومی با ارائه گزارش 
سازمان  توسط  شده  انجام  اقدامات  از  کوتاهی 
حمل ونقل شهرداری سیرجان، اظهار کرد: از مجموع 
۵۵۰ دستگاه تاکسی شهری ۳۵۰ دستگاه تاکسی 
فرسوده است و ثبت نام نوسازی تاکسی های فرسوده 

ظرف دو هفته آینده آغاز می شود.
وی افزود: با نظر مثبت شهردار سیرجان، تسهیالت 
کم بهره در اختیار رانندگان برای نوسازی تاکسی های 

فرسوده قرار می گیرد.
شهرداری  مسافر  و  بار  حمل ونقل  سازمان  رئیس 
سازمان  این  مهم  مشکل  اینکه  بیان  با  سیرجان 
کمبود نیروی انسانی در حوزه راننده است، افزود: 

تنها  خصوصی  بخش  به  خطوط  بعضی  واگذاری 
راه حل این مسئله است.

نویدی با بیان اینکه از تعداد ۷۸ دستگاه اتوبوس 
افزود:  است،  خدمت رسانی  حال  در  دستگاه   ۶۵

عمومی  حمل ونقل  سرویس های  از  شهروندان 
استقبال می کنند، روزانه در بحث سرویس مدراس و 
دانشگاه ها بیش از دو هزار نفر و در حوزه حمل ونقل 
ناوگان  توسط  نفر  هزار  دو  نیز  شهری  عمومی 

حمل ونقل عمومی جابه جایی صورت می گیرد.
نوسازی حمل ونقل در دستور کار شهرداری است

علی اکبر کریمی پور با اشاره به تسهیل امور حوزه 
مسائل  کرد:  اظهار  شهرداری،  توسط  حمل ونقل 
با  ترافیکی  حمل ونقل جاده ای و شهری و مباحث 
موضوعات زیرساختی و عمرانی دخیل است و تالش 
انتظامی، راهنمایی  این رابطه را در کنار حوزه  در 
از وظایف شهرداری  یکی  راه،  پلیس  و  رانندگی  و 

برشمرد.
اتوبوس ها،  و  تاکسی ها  نوسازی  کرد:  تصریح  وی 
همکاری با حمل ونقل جاده ای و پایانه ها، ساماندهی 
ترافیک شهر سیرجان و انجام کارهای زیرساختی 
عمرانی در این زمینه با بهره گیری از مشاوران خبره 

در دستور کار شهرداری است.
شهردار سیرجان گفت: استفاده از تکنولوژی بروز 
مجموعه  در  هوشمند  سامانه  ایجاد  و  حمل ونقل 
دیگر  از  اینترنتی  تاکسی های  نظیر  تاکسیرانی 

موضوعات مورد تاکید مدیریت شهری است.

مدیر حمل و نقل شرکت گل کهر گفت: گل گهر 
با رویکرد توسعه زیرساخت ها و تعریف چشم انداز 
ارتقاي  منظور  به  را  متعددی  اقدامات   ۱۴۰۴
حمل ونقل و کاهش هزینه هاي آن در دستور کار 

قرار داده است.
ملی  روز  مناسبت  به  عارفی  مهدی  مهندس 
به  می توان  اقدامات  این  از  افزود:  نقل  و  حمل 
 ۷۱۴ شامل  ریلي؛  حمل ونقل  ناوگان  تجهیز 
تجهیز  لکوموتیو،  دستگاه   ۱۳ واگن،  دستگاه 
ناوگان جاده اي؛ شامل ۳۰۰ دستگاه تریلر، ۱۵۰ 
 ۸ و  لودر  دستگاه   ۲۴ ده چرخ،  کامیون  دستگاه 

شرکت  تاسیس  قالب  در  مکانیکی  بیل  دستگاه 
حمل ونقل ترکیبي گهرترابر اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد و توسعه حمل ونقل 
پیوسته بین شرکت هاي منطقه گل کهر، از جمله 
نوار نقاله هفت کیلومتري تا شرکت جهان فوالد، 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  تا  کیلومتري  دو 
از  یکي  مبدا  در  سنگ شکن  احداث  و  گل گهر 
از  دانه بندي  سنگ آهن  انتقال  و  مجاور  معادن 
طریق نوار نقاله به گل گهر به طول چهار کیلومتر 
از دیگر اقدامات شرکت گل گهر در حوزه توسعه 

زیرساخت های حمل ونقل به شمار می آید.
اینکه این شرکت اقدام به ایجاد  با بیان  عارفی 

در  )شانتینگ یارد(  برداشت  و  انباشت  پایانه 
منطقه گل گهر کرده است، گفت: با هدف توسعه 
امکان دسترسی  و  ریلی  بخش حمل  زیرساخت 
شرایط  این  ریلی  به خطوط  منطقه  شرکت های 

فراهم شده است.
کیلومتر   ۷۲ ایجاد  با  پروژه  این  کرد:  تاکید  او 
به زودی  انشعاب،   ۶ و  شامل ۲۹ خط  ریل  خط 
تمامی شرکت های منطقه را به این شبکه وصل 
خواهد کرد. این شرکت همچنین با هدف ایجاد 
و ساماندهي شرکت هاي  انسجام  رفاهي،  شرایط 
حمل ونقل و رانندگان اقدام به ایجاد پایانه موقت 
منطقه  در  حمل ونقل  شهرک  و  جاده اي  حمل 

گل گهر کرده است.
به  اشاره  با  گل کهر  نقل  و  حمل  مدیر 
صورت  به  ریلي  پایانه  ایجاد  و  سرمایه گذاري 
قبول  همچون؛  مزایایي  اقدام  این  گفت:  لوپ، 
واگن  تعداد  محدودیت  بدون  اعزامي  قطارهاي 
برای بارگیري در پایانه ریلي جدید، سهولت در 
تردد و مانور قطارها و همچنین مشارکت در طرح 
ساخت اسکله با قابلیت پهلوگیري کشتي هاي با 
پروژه های  و  مهم  اقدامات  دیگر  از  باال،  ظرفیت 
در  دست اقدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
محسوب  حمل ونقل  زیرساخت های  بهبود  برای 

می شود.

کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
معاونین  و  کرمان  دادستان  همراه  به 

ارشد  از مدیران  استان و جمعی  دادگستری 
و  معدنی  بزرگ  منطقه  از  قضایی  حوزه 

و  عامل  مدیر  با  و  بازدید  گل گهر  صنعتی 
این شرکت دیدار کرد. ارشد  مدیران 

گفت:  دیدار  این  در  گل گهر  مدیرعامل   
مهم  بابت  این  از  اقتصادی  مدیران  آرامش 
است که می توانند به مسائل اصلی و وظایف 

بپردازند. خود  اقتصادی 
تولید  حفظ  افزود:  عتیقی  ایمان  مهندس 
است  وظیفه ای  کشور  فوالدی  مواد  تامین  و 

که امروز نظام برعهده مدیران اقتصادی این 
است. گذاشته  منطقه 

رییس کل دادگستری استان کرمان هم در 
صنعتی  مراکز  در  وقتی  گفت:  بازدید  این 
می گیریم  قرار  کشور  و  استان  معدنی  و 
و  نظام  این  فرزندان  زحمات  و  تالش ها  و 
می رسیم  نتیجه  این  به  می بینیم  را  کشور 
و  است  فراهم  کشور  در  تولید  فرصت  که 

عزیزان  این  همت  با  که  انتظارست  جای 
بیفتد. استان  و  در کشور  بزرگی  اتفاقات 

وی با تشکر از مدیرعامل گل گهر ادامه داد: 
بااستعداد،  جوان  یک  عتیقی  آقای  جناب 
که  است  باانگیزه  و  متخصص  پرانرژی، 
اداره  کشور  و  استان  در  را  بزرگی  مجموعه 
کارهای  چه  که  دیدیم  امروز  و  می کند 
حال  در  منطقه  این  در  ارزشمندی  و  بزرگ 

می باشد. تقدیر  قابل  که  است  انجام 
و  ظرفیت ها  این  بایستی  کرد:  تاکید  وی 
ذخایر را روز به روز شکوفاتر کرد و از آن ها 
که  باشیم  داشته  بهینه ای  و  استفاده صحیح 
به  خدمت  و  نعمت  شکرگزاری  خود  این 
خوبی  به  مجموعه  این  در  که  است  مردم 

انجام می شود.  دارد 

طرح شادی به رنگ یلدا

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری مطرح کرد:

 ارائه تسهیالت کم بهره  به رانندگان به رانندگان تاکسی های فرسوده 

مدیر حمل و نقل گل کهر عنوان کرد:

نگاه ویژه گل گهر به ارتقا و توسعه حمل و نقل در منطقه

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از گل گهر:

اقدامات ارزشمند گل گهر در حوزه های مختلف قابل تقدیر است

صفحه 2
?

صفحه 7
?

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
هـ

ه ش
ــ

قص
منا

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
هـ

ه ش
ــ

قص
منا

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

طرح زمستانه مدیریت مصرف بـرق آغاز شد
طرح زمستانی مدیریت مصرف برق با هدف تامین برق مستمر وپایدار در جنوب استان کرمان با همکاری مالکان صنایع و کارخانجات  آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق سیرجان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  گفت در این خصوص برنامه ریزی به گونه 
ای تدوین شده است که عالوه  بر پیشبرد اهداف مدیریت مصرف برق  صنایع نیز با حداکثر توان به تولید و فعالیت خود بپردازند.

 وی افزود: صنایع کوچک و بزرگ در حوزه  فعالیت شرکت توزیع برق  جنوب استان کرمان  همکاری خوب و قابل تقدیری در اجرای طرح های مدیریت مصرف 
برق  در تابستان سال جاری داشتند و پاداش همکاری این بزرگواران به زودی در قبوض برقشان اعمال خواهد شد.او در ادامه گفت:  با توجه به روند تامین سوخت 
نیروگاه ها ولزوم حفظ پایداری شبکه برق کشورکلیه مشترکین صنعتی حوزه فعالیت این شرکت می بایست در بازه زمانی ۲۶ آذر لغایت ۱۲ اسفندماه  حداقل ۳۰ 

درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشند.
 ثمره اعالم نمود، در همین راستا بازدیدی  از برخی صنایع و کارخانجات شهرستان سیرجان به عمل آمد ومدیران محترم صنایع و کارخانجات قول مساعد  همکاری  
با صنعت برق داده و مقرر گردید دراین راستا ضمن تغییر شیفت های کاری،استفاده از روشنایی طبیعی روز  همچنین در صورت لزوم از المپ های ال ای دی استفاده 
نمایند وی همچنین اظهار کرد: باتوجه به نصب کنتورهای هوشمند  بروی کارخانجات و صنایع پایش عملکرد این مشترکین به صورت بر خط انجام  و روند مصرف  

به صورت لحظه ای قابل پایش می باشد.
 مهندس ثمره در پایان تاکید کرد: مشترکین اداری نیز با تو به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق بایستی داشته باشند

شایان ذکر است ، مصرف برق ادارات نیز به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

با هدف تامین برق مستمر و با همکاری صنایع و کارخانجات؛

رپرتاژ گل گهر

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 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

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

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار


