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 شماره 1157
 شنبه  15دی 1397

افسانه انتقال میدان و هشدار ایثارگران عضو اتحادیه
به هرگونه تغییر و تخریب در غرفههای ساخته شده

از روزنههای امید
تا خطر خلع ید از اتحادیه

گ�روه خبر وگ�زارش :صبح روز چهارش��نبه محل احداث
میدان جدید میدان میوه و ترهبار که طرح انتقال آن میرود
به افس��انهها بپیوندد ،مورد بازدید رئیس ش��ورای اصناف و
مسئول اداره صنعت و معدن قرار گرفت تا پس از سالها رکود
در پیشرفت آن ،خبر از نهایی شدن مراحل انتقال میدان به
بل��وار خلیج فارس بدهند .در ای��ن بازدید که رئیس و برخی
اعضای جدید اتحادیه میدان ترهبار نیز حضور داشتند رئیس
اتاق اصناف گفت :با توجه به تصمیمات جدید مقرر شده طی
ماههای آینده کار ساخت و تکمیل غرفههای جدید با طراحی
تازه در این مکان انجام و به تدریج این انتقال تا پایان س��ال
صورت گیرد .رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت نیز از اراده
ت��ازه در جابجایی میدان صحبت کرد و افزود« :امیدواریم در

در نشست هیئت وزیران مصوب شد:

اجرای آزادراه
شهربابک به سیرجان
 شروع کار اجرایی در قطعه اول
آزاد راه سیرجان – بندرعباس

روند انتقال میدان مشکلی نداشته باشیم».
چند ماه پیش بود که بهدنبال جلس��های در همین رابطه که
در فرمانداری با حضور دادستان و مدیران ذیربط برگزار شد،
به اتحادیه میدانداران میوه و ترهبار اخطار داده شد که اگر تا
 22بهمن امسال کار انتقال میدان انجام نشود ،شهرداری از
اتحادیه خلع ید و خود رأساً اقدام به تملک زمین و جابجایی
میدان خواهد کرد .محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری روز
پنجشنبه در گفتگو با نگارستان ضمن تأیید این خبر گفت:
«برای جابجایی میدان چندین جلس��ه در فرمانداری برگزار
ش��د» .وی افزود« :در این جلسات که دادستان شهرستان و
مسئوالن دیگر نیز حضور داشتند تصمیم بر این شد که اگر
اتحادی��ه میدان داران تا زمان مق��رر کار تکمیل و انتقال به

میدان جدید را انجام ندهند از اتحادیه خلع ید شود» .محسن
آرش با توجه به مشکالت بهداشتی و ترافیکی میدان قدیم،
انتقال میدان به محل جدید را ضروری دانست ».وی با اشاره
به ویژگیهای میدان جدید گفت« :در طراحی میدان جدید
رستوران ،استراحتگاه رانندگان ،غرفههای مناسب ،انتظامات و
سالن اداری پیشبینی شده و محوطه  5هکتاری آن تاحدود
 2هکتار دیگر قابل افزایش و توسعه است».
◄ ◄ هشدار ایثارگران عضو
بح��ث انتقال میدان ب��ه محل جدید در حالی نس��بت به
قبل ش��تاب بیش��تری یافته ک��ه ظاهرا ً ب��رای اجرای آن
طراحی جدیدی صورت گرفته اس��ت .طراحی که اجرای
آن مستلزم تغییر در نقش��ههای اجرا شده قبلی است و از
آنجا که غرفههای قبلی بر اس��اس همان نقش��هها و صدور
پروانه از سوی شهرداری انجام شده قاعدتاً هر گونه تخریب
و تغییر در آن غرفهها باید با رضایت صاحبانش��ان صورت
گیرد .رئیس اتاق اصناف که روز چهارش��نبه به محل رفته
بود در پاس��خ سؤال اعضای جدید اتحادیه در همین رابطه
که بخش��ی از آنها از ایثارگران هستند گفته است تالش
میکنیم حداقل خسارت را در این رابطه داشته باشیم.
یک عضو ایثارگر اتحادیه میدانداران عصر پنجش��نبه در
تماس خود به نگارس��تان ضمن تقدیر از دست اندرکاران
برای پیگیری انتقال میدان گفت :سولهها و غرفههایی که از

گروه خبر :در جلس��ه روز چهارش��نبه هیئت وزیران با صدور مجوز انعقاد قرارداد
مش��ارکت برای اجرای پروژه آزادراه ش��هربابک – س��یرجان موافقت نماینده مردم
شهربابک در مجلس شورای اسالمی در این رابطه با اشاره به حجم باالی تردد وسایل
نقلیه از مس��یر ش��هربابک به سیرجان گفت :بیش از یکس��ال است که با برگزاری
متعدد با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئوالن کشوری به دنبال
جلسات
ّ
اخذ مجوز احداث این پروژه بودیم که پس از انجام بررسیهای کارشناسی این طرح
به تأیید وزیر راه و شهرس��ازی رسید .اسدی اظهار کرد :در ادامه با پیگیریهای انجام
شده این طرح از سوی دفتر هیئت دولت و معاون پارلمانی وزیر ،به هیئت دولت ارسال
ش��د که خوشبختانه روز چهارش��نبه مجوز احداث آزاد راه شهربابک  -سیرجان توسط
هیئت دولت صادر ش��د .وی س��اخت این آزاد راه را با توجه به اخذ عوارض از تردد زیاد
وسایل نقلیه از این محور ،منبع مالی مناسبی برای فعالیتهای شهرداریها و در نتیجه

قبل در میدان جدید احداث شدهاند همه پروانه ساخت از
شهرداری گرفتهاند و آن نقشه نیز از نقشههای تأیید شده
وزارت کشور اس��ت که در زمان پیگیری استاد احمدعلی
قاسمی که در یک دوره مس��ئول پیگیری طراحی میدان
جدید بود تهیه و با نظر مس��اعد ش��هرداری و تأیید دفتر
ف ّنی اجرا شدهاند .وی گفت :تا آنجا که شنیدهایم دفتر فنی
ش��هرداری با رد طراحی جدید ،همان نقش��ههای قبلی را
قبول دارد و موافق تصویب نقشه جدید که مستلزم طوالنی
شدن اجرای طرح و پرداخت خسارت به صاحبان غرفه ها
میباشد نیست .وی افزود :حتی اگر قرار به تغییر و تحمیل
خس��ارت به ما باش��د از آنجا که کار ما بر اس��اس قانون و
نقشههای تأیید شده ش��هرداری و پروانه ساخت میباشد
موض��وع را ناگزیر از طریق مراجع قانونی پیگیری و ادعای
خسارت خواهیم کرد.
او گفت :البته ما بعید میدانیم از نقشههای تأیید شده قبلی
عب��ور کنند و دوباره به ای��ن بهانه انتقال میدان را به عقب
بیاندازن��د ولی این را از جانب خودم و دیگر ایثارگران عضو
و سایر اعضایی که زندگیش��ان را فروخته تا در چارچوب
نقشههای شهرداری به امید راه افتادن میدان جدید اینجا
خرج کنند اگر بخواهند باز هم ما را دور بزنند بیش از این
دیگر تحمل نخواهیم کرد و از همه کسانی که با زندگی و
وقت ما در این س��الها بازی کردهاند و ش��ناخته شده هم
هستند شکایت خواهیم کرد.

توسعه شهرستان و افزایش امکانات شهری و رفاهی دانست.
این گزارش به نقل از ش��هباز حس��ن پور ضمن تقدیر از وزارت راه و شهرس��ازی اضافه
میکند :خوش��بختانه اجرای قطعه اول آزاد راه سیرجان به سمت بندرعباس نیز که60
کیلومتر طول دارد ش��روع ش��ده و اجرای آن میتواند تح ّول بزرگی در حمل و نقل بار
و مس��افر در این مسیر ایجاد کند .وی که به همراه معاون ساخت و توسعه آزاد راههای
کشور در بازدید از آزاد راه سیرجان به بندرعباس صحبت میکرد افزود :با اختصاص200
میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی مرحله اول طرح شروع شده که امیدواریم
با اضافه ش��دن اعتبارات دولتی طی دو س��ال آینده از آن بهرهبرداری شود .حسنپور با
قدردانی از پیمانکار طرح (جهاد نصر کرمان) که اجرای اولین بخش این آزادراه را به طول
ش��صت کیلومتر شروع کرده از سرمایه گذاران در طرح های عمرانی خواست در اجرای
قطعات بعدی این پروژه با وزارت راه و شهرسازی همکاری نمایند.

اجرای موسیقی گروه سیمرغ و ذکر چند نکته

قواعدی که باید رعایت شود

آزمون میان دورهای
انجمنخوشنویسان

| عکس :حسین مریدی |

گروه فرهنگ و هنر :گروه موسیقی سیمرغ طی هفته
گذش��ته چند ش��ب خوب را برای عالقهمندان موسیقی
بهویژه عالقمندان موسیقی س ّنتی و حماسی رقم زد.
اس��تقبال از این برنامه ،نش��انه عالقمن��دی خانوادهها به
مفرح و شاد
اجرای موس��یقی و نیاز به اجرای برنامههای ّ
را بیش از پیش نشان داد که باید به آن توجه کرد .با این
حال و برای اس��تفاده بهتر خانواده از این دست برنامهها
ذکر چند نکته ضروری است -1 :آوردن بچههای خردسال
در س��النی که قرار است موس��یقی به خوبی اجرا و از آن
اس��تفاده کامل شود چندان محلی از اعراب ندارد چرا که
باعث س��ر و صدا و به هم خوردن ح��واس و تمرکز بقیه

خواهد شد -2 .برخیها اجرای موسیقی را با پخش فیلم
س��ینمایی اشتباه میگیرند و به همراه خود انواع آجیل و
پفک و تخمه و تنق�لات میآورند که زیبنده اجرای یک
برنامه موسیقی زنده نیست -3 .دست زدنهای متوالی از
دیگر مواردی است که تمرکز مجریان و بینندگان را به هم
زده و از کیفیت کار کم میکند .البته تشویق در پایان هر
آیتم کار درس��ت و به جایی است اما اگر در میانه اجرا به
بهانههای مختلف اقدام به تشویق و دستزدن شود چندان
کار قابل قبولی به هنگام اجرای موسیقی نیست.
در پایان جا دارد از خواننده موسیقی گروه سیمرغ بهروز
شهسواری /دفنوازان :فهيمه ايران نژاد ،امير عليرضازاده،

فريده پژمان /همخوانان :ماندانا قاس��مي ،مينا محسني،
پروانه مريدي /ضرب :علی اصغر اس��دی/گوينده :فهيمه

امتحانات سراس��ری انجمن خوشنویس��ان س��یرجان همچون سراسرکش��ور در روزهای
پنجشنبه و جمعه  20و 21دی ماه برگزار میشود .رئیس انجمن خوشنویسان سیرجان با
اعالم این خبر گفت :عالقهمندان به شرکت در این آزمون میتوانند جهت ثبت نام و اخذ

فروشی
فروشی

 2قطعه زمین تج�اری به متراژ هر کدام
 2قطعه زمین تج�اری به متراژ هر کدام
 43متر واقع در فاز پنج نجفشهر بلوار
 43متر واقع در فاز پنج نجفشهر بلوار
محرابیان به فروش میرسد.
محرابیان به فروش میرسد.
قیمت توافقی
قیمت توافقی

یک باب منزل مسکونی ویالیی
یک باب منزل مسکونی ویالیی
 200متر واقع در فاز پنج نجفشهر
 200متر واقع در فاز پنج نجفشهر
به فروش میرسد.
به فروش میرسد.
قیمت توافقی
قیمت توافقی

09129240835
09129240835

استخدام
آگهي
استخدام
استخدام
آگهي
استخدام

ش�رکت پخ�ش مواد غذایي محب�ي واقع در منطقه وی�ژه اقتصادي به منظور تکمی�ل کادر خود در
ش�رکت پخ�ش مواد غذایي محب�ي واقع در منطقه وی�ژه اقتصادي به منظور تکمی�ل کادر خود در
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.
شهرستان سیرجان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاري مي نماید.

ردیف
ردیف
1
1
2
2
3
3

شغل
شغل
بازاریاب (ویزیتور)
بازاریاب (ویزیتور)
سرپرست فروش
سرپرست فروش
راننده
راننده

شرایط
شرایط
سابقه کار حداقل  1سال
سابقه کار حداقل  1سال
سابقه کار حداقل  5سال
سابقه کار حداقل  5سال
گواهینامه پایه
گواهینامه
پایه 22

کارت ورود به جلسه ،روزهای سه شنبه و چهارشنبه  18و  19دی ساعت  4تا  6/30عصر
به اداره ارشاد واقع در بلوارنماز ،دفتر انجمن خوشنویسان مراجعه نمایند ،شماره تلفنهای
 09132476072و  09306603722جهت کسب اطالعات بیشتر اعالم شده است.

دعوت به همکاری
جهت پذیرایی
موت�وری ،نیرو
به تعدادی پیک
همکاری
دعوت به

فروشی
فروشی

09129240835
09129240835

يزدي و تهیه کننده برنامه :فرزاد خراسانی که به اتفاق هم
مفرحی برای عالقهمندان فراهم کردند تقدیر نمود.
برنامه ّ

جنسیت
جنسیت
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا/خانم
آقا
آقا

شرایط الزامی:
شرایط
الزامی:
شهرستان
در
ماموریت
انجام
)3توانایی
دیپلم
مدرک
آقایان )2حداقل
برای آقایان
خدمت برای
پایان خدمت
کارت پایان
داشتن کارت
 )1داشتن
)1
)2حداقل مدرک دیپلم )3توانایی انجام ماموریت در شهرستان
محبی
پخش
دفتر
اقتصادی
ویژه
منطقه
سیرجان-
آدرس:
آدرس :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی  -دفتر پخش محبی
الی 14
مراجعه 99 :الی
تماس وو مراجعه:
ساعت تماس
 034-42382792ساعت
تلفن034-42382792 :
تلفن:
14

پذیرایی
جهت
آش�پزخانه(نیرو
پیک موت�وری،
به
خان�م) در
آق�ا و
تعدادیکار در
س�الن و
در
خردادو خان�م)
آش�پزخانه( آق�ا
رستوران کار
س�الن و
نیازمندیم.
واقعدردر خیابان 15
نیازمندیم.
خرداد
15
خیابان
در
واقع
رستوران
شماره تماس 09126508050

شماره تماس 09126508050

فروشی
فروشی
قابل توجه انبوه سازان
سازان
نبشانبوه
قابلدوتوجه
بلوار فاطمیه
واقع در
منزل کلنگی

فاطمیه
بلوار
نبش واقع
کلنگی دو
مترمربع
مساحتدر650
بلوار به
منزلمتر بَر
30
 650مترمربع
مساحت
به
بلوار
ر
 30متر ب َ به فروش می رسد.
رسد.
به فروش می
09136516971
09136516971

دعوت به همکاری
دعوت به همکاری
از تعدادی خانم جهت بسته بندی
از تعدادی خانم جهت بسته بندی
دعوت به عمل می آید.
دعوت به عمل می آید.

09033865303
09033865303

به همکاری
دعوت به
دعوت
همکاری

مسلط به
خانم مسلط
نیروی خانم
نفر نیروی
یک نفر
به یک
به
به
حسابداری نیازمندیم.
کامپیوتر وو حسابداری
کامپیوتر
نیازمندیم.
بعدازظهر
6
تا
4
تماس:
ساعت
ساعت تماس 4 :تا  6بعدازظهر

42298032
42298032

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 0114آن مس��ئولی ک��ه از تریبون
عموم��ی اعالم میکند حقوق کارمندان
و بازنشس��تگان  20درصد در سال ۹۸
افزای��ش مییابد آیا به این همفکر کرده
که همه اقالم در س��ال  ۹۷صددرصد یا
حتی بیش��تر افزایش قیمت داشتهاند؟
تازه اگر س��ال  ۹۸دیگر افزایش قیمتی
نداش��ته باشیم و همین تورم ثابت باشد
چطور میخواهد این تورم صددرصدی
و بیش��تر را فقط با  ۲۰%افزایش جبران
کند؟ آی��ا حس��ابوکتاب نمیدانند یا
مشکالت مردم برایشان اهمیت ندارد؟
 2765س�لام .ب��ا توجه ب��ه اينکه
س��رعتگیرها در ش��هرهاي بزرگ در
حال حذف ش��دن اس��ت خواس��تم از
پليس راهور سيرجان تقاضا کنم  4الي
 5سانت ارتفاع سرعتگیرهای شهر رو
بلندتر کنند چون ماشینها بدون توجه
به آنها با سرعت از روي سرعتگیرها
عب��ور میکنند و به ماش��ینهایی که
میخواهند از دوربرگردان وارد خیابان
بشوند راه نمیدهند.
 2765جمعهبازار ما به نمایش��گاه
اتومبیل بيش��تر ش��باهت میدهد تا
يک بازار محل��ي! ایکاش خیابانهای
اطراف رو میبستند تا مردم از ترافيک
و ش��لوغي ماش��ینهایی ک��ه هم��راه
فروشندهها و خریدارها وسط جمعهبازار
میان در امان باشند.
 7776ش��مارا ب��ه خدای��ی ک��ه
میپرستید این بازنشستهها را از راهآهن
ببری��د .مگر چن��د تا بارنام��ه گرفتن و
تحوی��ل دادن به ایس��تگاه بعدی چقدر
تخصص میخواهد؟ این دفعه به خاطر
ح��رف دولت و مل��ت بیایند ع��ذر این
بازنشستههای شاغل را بخواهند.
 0114ب��ا ای��ن گرانیها که زندگی
مردم خصوص��اً کارمن��دان ،کارگران و
بازنشس��تهها را فلج ک��رده دولت هیچ
اقدامی نمیکند و اص� ً
لا بهقولمعروف
ککش نمیگ��زد .آی��ا رئیسجمهور ما
مردمی است؟ دیگر چه اتفاقی باید بیفتد
تا رئیسجمهور و دولت به فکر معیشت
این مردم و حل مشکالت آنها باشند؟
 2755باسالم ،مکی آباد نبش کوچه
 ۲۱خیلی تاریک اس��ت .تقاض��ا داریم
روشنایی اینجا را تأمین کنند.
 2943س�لام شهرداری نجف شهر
چرا فک��ری به انته��ای آس��فالت بلوار
پمپبنزین مهر نمیکند.
 1303هر اس��تان یا شهرس��تان
دیگری ک��ه میریم ش��اهد عمران و
آبادانی شهرشان هس��تیم اآلن شهر
ما س��یرجان برای س��اختن یک پل
ضروری در چهارراه مکی آباد که کلی
کش��ته داده چندین س��اله که هنوز
دارند فق��ط متر میکنند و وعدههای
سرخرمن که سه ماه دیگر ،ششماهه
دیگر تمومه! واقعاً چرا دروغ میگن؟
تاکی باید کمربندی از وس��ط ش��هر
بگذرد و دودش مردم بیچاره رو اذیت
کند؟ /از اهالی
 9857ت��وی ای��ن گرونی ها چرا
مأموران پلیس اینقدر گیر میدهند؟
ت��وی جاده کافی��ه معاینه فنی یادت
رفته باش��ه ک��ه ب��رداری همراهت.
فوری جریمه میکنند یا کافی اس��ت
یک کیلومتر س��رعتت بیش��تر باشد.
مالحظه هم چیز خوبی است.

 7054س�لام .میخواستم بگم این
چ��ه کاریه ک��ه بعضی از دبس��تانهای
غیرانتفاع��ی پ��ول از بچهه��ا میگیرند
هرروز به یک بهانه؟ یک روز برای جشن
یلدا ،یک روز به بهانه کتاب کمکدرسی،
ی��ک روز دیگ��ر به بهان��ه اردو و کالس
دومیها را که میخ��وان ببرن خارج از
شهر و گلخانه ببینند با این اتوبوسهایی
ال اعتمادی بهش��ون نیست ،لطفاً
که اص ً
پیگی��ری کنی��د .اگر با ای��ن اتوبوسها
حادثهای برای بچههای مردم پیش بیاد
مدیر جوابگو هست یا خیر؟
 6587بگویی��د بخاریهای نفتی
را از توی کالسهای روستایی حذف
کنن��د .بچهه��ای مردم چ��ه گناهی
دارند ک��ه قربانی ندانمکاری ش��وند.
یکوقت یک حادثه رخ میدهد همه
آنوقت دنبال مقصر میگردند.
 3257چ��را پدر مادرها نمیگذارند
ما جوانه��ا برای زندگیم��ان خودمان
تصمی��م بگیریم؟ من  28س��ال س��ن
دارم و همهچی��ز را میفهمم ولی پدرم
یکچی��ز میگوی��د م��ادرم یکچی��ز.
مگر آنه��ا میخواهن��د ازدواج کنند؟
اگر فقط مش��ورت بدهند خوب اس��ت
ولی اگر بگویند حتم��اً این کار رو بکن
خیلی عقالنی نیست و یکجور میشود
تحمیل .تحمیل ک��ردن هم کار خوبی
نیست و نتیجه درستی ندارد.
 4179س�لام ،خدا قوت و خس��ته
نباش��ید عرض میکنم حضور ش��ریف
تمامی کارکن��ان صب��ور ،زحمتکش و
مردمدار کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی
خیاب��ان تختی ک��ه با صب��ر و حوصله
کار مراجعی��ن را بهخوب��ی ودرکمترین
زمان ممکن انجام میدهند .با تش��کر/
جهانشاهی از مراجعین.
 3061باسالم اص ً
ال نظارتی به مغازهها
بخصوص تو میدان بازاری و میوهفروشها
نیس��ت .مگ��ر قرار نش��د از پالس��تیک
مشکی اس��تفاده نکنند؟ مگر قرار نبود
دس��تفروشها راه بن��دون نکنن��د؟ تا
چشم میگذاری رویهم هر چه دلشان
خواست میکنند توی پالستیک مشکی
و س��ریع درش را میبندن��د و هر نرخی
دلشان خواست میفروشند!
 4288با س�لام خواهش��اً پیگیری
کنی��د چرا بلیت قطار ب��رای تهران باید
حتم��اً از بندرعب��اس بگیری��م و برای
س��یرجان جای خالی ندارد وباید هزینه
بیشتری پرداخت کنیم؟
 0114مس��ئولین شهرس��تان
خصوصاً مسئولین ش��ورای ترافیک و
راهنمایی و رانندگی اگر گوش شنوایی
و چش��م بینایی هس��ت چراغراهنما
می��دان ب�لال را فعال کنن��د .خیلی
مواقع نبود چراغ راهنمای فعال در این
تقاطع عالوه بر تصادف باعث ترافیک
وب��ی نظمی خودروه��ا و رانندگان در
دور میدان میشود .خواهشاً رسیدگی
کنید و اقدام الزم جهت رفع ترافیک و
کاهش تصادف در این میدان یا تقاطع
مبذول فرمایید.یک شهروند
 5018بازار مس��کن به کما خواهد
رفت کاهش شدید جمعیت وعدم تقاضا
در آین��ده و مش��کالت و افزایش هزینه
خانوارها وع��دم میل به ازدواج و از همه
مهمتر بحران آب دالیل قوی برافت بازار
زمین و مسکن خواهد بود.

خبر

رتبه برتر برای اتحادیه
تعاونی های تولید

اتحادیه تعاونی های تولید روستایی سیرجان به
خاطر ارائه طرح تحقیقاتی سیماب تسهیلگری
احیای باغات پسته به عنوان اتحادیه نمونه سال
 96-97شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
طی مراسمی که به همین منظور در خصوص
تجلیل از مدیران اتحادیههای برتر تعاونی تولید
روز سه شنبه  11دی ماه در سالن فجر سازمان
تحقیقات آموزش و ترویج کش��اورزی تهران با
حضور مسئوالن عالی رتبه وزرات جهاد کشاورزی برگزار شد محمد رضا
اس�لاملو مدیر عامل اتحادیه نمونه تعاونی تولید روستایی سیرجان لوح
تقدیر دریافت کرد .از مهم ترین شاخصه های این طرح میتوان به اجرای
برنامه محوری پنج س��اله نگهداری و احیای باغات پس��ته شهرستان بر
اساس طرح سیستم مدیریت آموزش و بهره وری سیماب در ابعاد 1000
هکتار با استفاده از محققین ،مروجین وکارشناسان گیاهپزشکی نام برد.

فراخوان خانه هنر تندیس

خان��ه هنر تندی��س در نظر دارد در راس��تای حمای��ت از هنرمندان
همش��هری و فرهنگس��ازی خرید آثار هنری ،با ایج��اد کافه گالری و
فروش��گاه هفت هنر زمینه ارائه محصوالت صنایع دستی هنرمندان را
فراه��م کند .هنرمندان عالقهمند می توانند ت��ا تاریخ  28دی ماه در
تماس با ش��ماره های  09120279890 -09370045202اقدام به
تحویل آثار هنری خود نمایند.
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