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رپرتاژ خبری

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

مدیرعامل شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان مطرح کرد:

سفر با هفت آسمان
متفاوت است

خانم س�میه فیروزآبادی از بانوان کارآفرین ش�هرمان است که
موفق ش�ده در زمینهی گردشگری با خالقیت و تالش بی وقفه
مدل جدیدی از خدمات توریسم در شهرستان ارائه نماید.
وی مدیر عامل «شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان» است و از معدود
بانوان فعال این عرصه در اس�تان محس�وب میشود که در پی ایفای نقش
مؤثری در شناس�اندن قابلیتهای گردش�گری در سطح استان و کشور به
طبیعتگردان و همشهریان عالقهمند به ایرانگردی است .با این بانوی فعال
و کارآفرین گفتگویی انجام شده است که با هم میخوانیم.
◄خانم فیروزآبادی لطف ًا خودتان را بیشتر
معرفی کنی�د و چگونگ�ی ورود بهعرصه
خدمات گردشگری را برای خوانندگان ما
توضیح بدهید..
ضم��ن ع��رض س�لام و ادب حض��ور ش��ما و
خوانندگان خوب نگارستان و تمام همشهریان
عزیز؛ بنده پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه به
واسطه برخی مسائل شخصی سفرهای متعددی
به کش��ورهای آس��یایی داش��تم و بهتدریج به
مباحث گردش��گری عالقهمند شدم و احساس
کردم که توانایی و عالقهمندی الزم را برای کار
در این زمینه دارا هس��تم .از آنجا که برای ورود
به مش��اغل اینچنینی خصوصاً تأسیس شرکت
خدمات گردشگری نیاز به اخذ مدارک متعدد
از مراجع ذیربط داشت موفق شدم اکثر مدارک
مورد نیاز این حرفه مفرح را همزمان با کس��ب
تجربه و سابقهی کاری در شرکتهای خدمات
گردشگری گوناگون بهدست بیاورم .البته شاید
لزومی به اخذ تمامی این مدارک جهت ش��روع
ب��ه کار در این عرصه نب��ود اما عالقه وافر من
به این ش��غل باعث شد که به رغم سختیهای
فراوان به این امر جامهی عمل بپوش��انم و پس
از اخذ پروانه ،اقدام به تأسیس شرکت خدمات
مس��افرتی و گردشگی هفت آس��مان کویر در

شهرستان سیرجان نمایم.
◄ معموالً شرکتهای خدمات گردشگری
در س�طح ش�هر در ی�ک زمین�ه خ�اص
(س�فرهای زیارتی ،س�یاحتی )...فعالیت
بیش�تری دارند ،حوزه فعالیت شما بیشتر
در کدام زمینهها است ؟
ش��رکتهای گردش��گری در همهی زمینهها از
قبی��ل فروش بلی��ت قطار ،هواپیم��ا ،اخذ ویزا،

برگ��زاری توره��ای داخلی و خارج��ی فعالیت
دارند ،شرکت ما سابقه برگزاری تورهای خارجی
خصوصاً کش��ورهای آس��یایی را دارد و یکی از
عرصههایی که بنده از ابتدای تأس��یس شرکت،
افتخار فعالیت پررنگ در آن را داشتم برگزاری
توره��ای ی��کروزه و طبیعتگ��ردی بهصورت
اقتص��ادی در مناطق بکر در س��طح اس��تان یا
کش��ور بوده که بسیاری از همشهریان ما بعد از
ش��رکت در تورها به مش��تریان ثابت و دوستان
نزدیکی برای شرکت ما تبدیل شدهاند.
◄آیا برنام�ه جدیدی برای طبیعتگردی
همشهریان دارید؟
بله به همش��هریان عزیزم این مژده را میدهم
که جمع��ه این هفته 20مهرماه ،قصد برگزاری
بیس��ت و چهارمین تور ی��ک روزه کلوتهای
ش��هداد را بهصورت اقتصادی با خدماتی چون

تلفن های دفتر کار:
42208815 - 42201998
09136641088
اینستاگرام @haftasemaan:
کانال@haftasemankavir :
برای اطالع از تورهای تخفیف خورده از طریق
اینستاگرام و کانال دفتر همراه ما باشید.
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بلر اسلاس تبصره  3ملاده  10آئیننامه چگونگی تشلکیل حدود و وظایلف و اختیلارات و چگونگی عملکرد
انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب آبان  89هیئت وزیران موضوع ماده  131قانون کار و مطابق بند
 2ماده 36اساسنامه انجمن صنفی مذکور ،با توجه به پایان اعتبار انجمن صنفی مذکور و عدم تجدید انتخابات
هیئت مدیره و بازرسان ،انجمن صنفی یاد شده منحل و ثبت آن ملغی اعام میگردد.

طل
آگهی فراخوان ثبتانم از داو بین
عضویت هیأت مدریه و بازرسان اتحادهی صنف
لولهفروشان و تأسیسات

بدینوسیله به اطاع کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر در
رسلتههای زیر مجموعه این اتحادیه میرساند در صورت
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی صنف مذکور،
میتوانند با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان (دبیرخانه هیأت اجرایی
برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی) از تاریخ 97/7/15
به مدت  15روز کاری مراجعه و ثبتنام نمایند.
مدارک مورد نياز:

 6 -1قطعه عکس جدید 6×4
 -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -3اصل و کپی پروانه کسب معتبر
 -4اصل و کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد
سابقه عضویت در هیأت مدیره
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

س��رویس رفت و برگش��ت ،بیمه ،ناهار ،میان
وعده و برنامههایی ب��رای بازدید از دیدنیهای
منطقه و خدمات دیگر داریم.
◄مزای�ای تورهایی که توس�ط ش�رکت
گردش�گری هفت آس�مان انجام میشود
نسبت به س�فرها و دورهمیهای خارج از
شهر که برگزار می شود چیست؟
اولی��ن بحث ،بحث اعتماد و اطمینان اس��ت و
اینکه ،همیشه قابل دسترس بودن ،پاسخگویی
و پش��تیبانی هر لحظه از گردش��گران در سفر
هس��تیم و دومین بحث بیمه و خدمات س��فر
اس��ت که متأسفانه بارها شاهد اتفاقات در طی
سفرهایی بودهایم که به علت غیرقانونی بودن و
عدم پوشش بیمه سفر ،افراد آسیب دیده دچار
ضررهای جانی و مالی شده و کسی پاسخگوی
ایش��ان نبوده اس��ت .ام��ا تمامی همس��فران

تورهای ما برای رفاه بیشتر با مجوزهای میراث
فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و گردش��گری بیمه
مسافر میشوند.
◄خدمات تورهای شما به چه صورتهایی
قابل اجرا است؟
شرکت گردش��گری هفت آسمان تورهای یک
روزه به صورت نیمه خصوصی و کام ً
ال خصوصی
را نیز برگزار میکند ،افراد یا خانودهایی که برای
رف��اه بیش��تر و کاهش دغدغههای س��فر به ما
لونقل،
مراجعه دارند خدمات سفر خود را از حم 
اقامت ،پذیرایی و بازدیدهای منطقه سفر را از ما
دریافت میکنند و ما این خدمات را به صورت
یک روزه و چند روزه ارائه میدهیم.
◄قطع� ًا در این مدت فعالی�ت ،خاطرات
تل�خ و ش�یرینی برای ش�ما رق�م خورده
است ،ممکن است گوش�های از آنها را با
خوانندگان ما به اشتراک بگذارید؟
در یکی از موارد برگزاری ،تور بهصورت خیریه
بودک��ه آژانس ما ب��ا هم��کاری انجمن خیریه
به انجام رس��اند و تمام عوای��د حاصل از آن به
نیازمندان اهدا ش��د .این انج��ام وظیفه باعث
ایجاد احس��اس رضایت خاطر ما و همس��فران
خیراندی��ش این س��فر گش��ت که بس��یار به
یادماندنی اس��ت .از دیگ��ر خاطرات خوب من،
همراهی همکاران ما در سفر ارزیابان یونسکو از
سیرجان برای ثبت جهانی گلیم بود که وظیفه
همراهی و ترجمه همزمان را بر عهده داشتند.
احساس افتخاری که پس از ثبت جهانی گلیم
س��یرجان به مجموعه هفت آسمان دست داد
وصف ناش��دنی بود و ش��ادی این افتخار برای

این مجموعه که نقش و وظیفه خود را هرچند
کوچک در این رویداد بزرگ به انجام رس��انیده
بود دوچندان بود.
◄در پای�ان اگر صحبت دیگری دارید که
مطرح نشده میشنویم...
گذرا بودن عمر و فرصت محدود ما برای زندگی،
انس��انها را بر آن داشته است تا سعی کنند از
لحظات به یاد ماندنی و تجربههای شگفت انگیز
لذت ببرند وگردش مالی صنعت گردشگری به
خاطر این تغییر نگرش گواه این گفته است و می
بینیم که اقتصاد بس��یاری از کشورها را متحول
کرده است .وظیفه ما کارگزاران این صنعت ارائه
تجربههای جدید و تش��ویق مردم با این نگاه نو
به زندگی اس��ت چراکه در پایان ،این خاطرات
منحصر به فرد ماس��ت که باعث ایجاد رضایت
خاط��ر ما خواهد بود .موض��وع دیگری که الزم
میدانم به آن اش��اره کن��م فعالیت من بهعنوان
یک خان��م در این عرصه اس��ت .راهاندازی یک
کس��ب و کار در فضای رقابتی و تثبیت جایگاه
ش��رکت کار بسیار دش��واری بود ،اما با عالقه و
پش��تکار و خالقیت هیچ امری محال نیس��ت و
بسیاری از بانوان مس��تعد شهرمان این توانایی
را دارند که در جهت اثبات خودش��ان به دور از
حاشیهها قدم بردارند.
◄ با تشکر از شما...
ممنون .من هم در پایان ضمن تش��کر متقابل
از ش��ما الزم میدان��م از پدر و م��ادر عزیزم و
همچنین همکاران گرانقدرم حاج آقا فخرآبادی،
آقای س��یف الدینی و همسرگرامیش��ان خانم
ش��اهرخی که مش��وق من در ای��ن راه بودهاند
تش��کر کنم ،در ضمن از مساعدتهای نماینده
پرتالش ش��هرمان آقای حسنپور که پشتیبان
فعالیتهای کارآفرین هس��تند کمال تشکر را
دارم .شرکت خدمات گردشگری هفت آسمان
واقع در خیابان تخت��ی آماده خدمتگزاری به
همش��هریان گرامی میباشد .همشهریان عزیز
هرکجا که باش��ند میتوانند با تماس تلفنی و
واریز وجه ،بلیطشان را دریافت کنند.

طل
آگهی فراخوان ثبتانم از داو بین
عضویت هیأت مدریه و بازرسان اتحادهی صنف خوار و بار
فروشان و عطاران

بدینوسیله به اطاع کلیه دارندگان پروانه کسب معتبر در
رسلتههای زیر مجموعه این اتحادیه میرساند در صورت
تمایل به عضویت در هیأت مدیره و بازرسی صنف مذکور،
میتوانند با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به اداره
صنعت ،معدن و تجارت سیرجان (دبیرخانه هیأت اجرایی
برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی) از تاریخ 97/7/15
به مدت  15روز کاری مراجعه و ثبتنام نمایند.
مدارک مورد نياز:

 6 -1قطعه عکس جدید 6×4
 -2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -3اصل و کپی پروانه کسب معتبر
 -4اصل و کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد
سابقه عضویت در هیأت مدیره
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیههای صنفی شهرستان سیرجان

متخص یم
نجم صن
آگهی انتخابات مسئوالن ا ن فی کارگری صین ا نی و بهداشت حرفهای شهرستان سیرجان

بدینوسلیله به اطاع میرسلاند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از
اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و بازرسان که از تاریخ  96/8/23به مدت سه سال و بازرسان به مدت
یک سال انتخاب شدهاند به شرح ذیل میباشد.
 -2ابوالفضل جانی نایب رئیس
 -1حامد بلوردی رئیس هیئت مدیره
 -4مریم صالحی دبیر
 -3ناصر بختیاری خزانهدار
 -5رضا بهمنپور -مهدی علیپور علیالبدل هیئت مدیره
 -7محمد طاهری بازرس علیالبدل
 -6محمدرضا شول بازرس اصلی
ضمن ًا مطابق ماده  22اساسلنامه ،کلیه اسلناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره
یا دبیر و خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری سیرجان به استناد بند  2مصوبه شماره  10شورای
سازمان در نظر داردتعدادي از بیلبوردهاي تبلیغاتي سطح شهر را ازطریق مزایده براساس
شرایط ذیل ومندرج دراسناد مزایده به صورت استیجاری جهت بهره برداري و نصب تبلیغات به
کانون یا مؤسسلات تبلیغاتي داراي مجوز فعالیت معتبر از اداره فرهنگ و ارشلاد اسلامي واگذارنماید  .لذا ازکلیه متقاضیان
دعوت بعمل می آید جهت خرید اسلناد مزایده ازتاریخ انتشلار آگهی نوبت دوم همه روزه بله جزء ایام تعطیل حداکثربه مدت
10روز به امور قراردادهای سازمان واقع درانتهای بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری مراجعه نمایند ./.

شرایط شرکت در مزایده :

 .1سلپرده شلرکت درمزایده هر بیلبوردبه شلرح جدول ذیل مي باشد که مي بایسلت به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر ویارسید
پرداختی به حساب 0105938186001بنام سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی ارسال گردد .
ردیف

محل نصب بيلبورد

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به ریال )

1

ميدان امام خميني (ره)سمت چپ تقاطع شهيد عباسپور-داخل مثلثي نبش شمال شرقي ميدان

52/200/000

2

جنب بوستان مهندس صبوري –روبروي بلوار سردار جنگل

34/200/000

3

بلوار امام رضا (ع)نبش تقاطع خيابان جواد االئمه

25/200/000

4

تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي و خيابان وحيد روبروي آتش نشاني

45/000/000

5

ميدان قدس نبش جنوب غربی

48/600/000

6

ورودي تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي و خيابان شهيد قريب داخل مثلثي سه وجهي

64/800/000

7

تقاطع بلوار سردار جنگل و خيابان دهخدا نبش جنوب شرقي

14/400/000

8

ورودي پارك بانوان  2عدد فلكسي

7/200/000

9

تقاطع بلوار شهيد عباسپور و بلوار هجرت نبش شمال شرقي

27/000/000

10

تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسد آبادي و بلوار دكتر صادقي نبش جنوب غربي

9/720/000

11

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان قدس داخل رفيوژ بلوار

3/960/000

12

بلوار سردار جنگل نبش غربي تقاطع خيابان ناظرزاده

23/400/000

13

تقاطع خيابان مالك اشتر و بلوار فاطميه نبش جنوب شرقی

12/060/000

14

بلوار شهيد عباسپور نبش خيابان كار

4/500/000

15

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان  17شهريور نبش جنوب غربي ابتداي راست گرد

27/000/000

16

ميدان امام حسين (ع)نبش جنوب شرقي

54/000/000

17

ميدان امام حسين (ع)نبش جنوب غربی

54/000/000

18

ميدان نيروی دريايی نبش شمال غربی

36/000/000

19

تقاطع بلوار سردار جنگل و دهخدا شمالی نبش شمال غربی

18/000/000

20

تقاطع بلوار نماز و بلوار راهنمايی و رانندگی نبش شمال شرقی

27/000/000

 .2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 .3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 . 4به پیشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .5سایر شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد درج گردیده است.
 .6آخرین مهلت تحویل اسنادبه واحد حراست شهرداري پایان وقت اداري مورخ  97/8/1مي باشد .
 .7تاریخ بازگشایي پاکات مورخ  95/8/5ساعت  9مي باشد

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسامی شهر سیرجان

