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توگو با پاسارگاد گفت:
رییس فرودگاه سیرجان درگف 

به جز تهران
پروازی به شهرهای دیگر نداریم
 نجمه محودآبادی
فرماندارسیرجان در اولین نشست مطبوعاتیاش
خبر ازراهاندازی پروازسیرجان به مشهد داد .خبری که
رییس فرودگاه آن را تکذیب کرد و گفت« :در حال
حاضر هیچ برنامهای برای شهرهای دیگر نداریم و
شرکتهای هواپیمایی هم به ما درخواستی ندادند».
محمد موساییپور اما تاکید کرد با توجه به اینکه
همه زیرساختها در فرودگاه سیرجان آماده است،
آمادگی پروازهای دیگررا دارند .او معتقد است تعداد
پروازهای فرودگاه سیرجان از  8مرکز استان بیشتر
توگو
است و رتبهاش درنیمه باالیی جدول است .گف 
با رییس فرودگاه سیرجان در یکی از آخرین روزهای
دیماه درفرودگاه سیرجان انجام گرفت.
 برای پرواز به شهرهای دیگر برنامهای
ندارید؟
درحال حاضرهیچ برنامهای برای شهرهای دیگرنداریم
و شرکتهای هواپیمایی هم به ما درخواستی ندادند .اگر
از طرف شرکتهای هواپیمایی درخواستی بیاید قبول
میکنیم اما تا این لحظه ازهیچ شرکتی درخواستی برای

به دونفر همکار خانم
جهت کار در رستوران
گلپایگانی(باپایهحقوق
 1/600/000تومان)نیازمندیم

09188664585

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403

09132456684

مسیرهایدیگرنداشتیم.ماخودمانپیگیرهستیمتاپرواز
به شهرهای دیگر هم از فرودگاه سیرجان صورت بگیرد،
چون زیرساختهای فرودگاه آماده است.
 در هفته چند پرواز از فرودگاه سیرجان
انجام می شود؟
 20پرواز نشست و برخاست از فرودگاه سیرجان
انجاممیشود.
 از ابتدای امسال تا االن چند تا پرواز
داشتید و چه تعداد مسافرجا به جا شده است؟
در ده ماههی نخست سال حدود  830پرواز به
صورت برنامهریزی شده نشست و برخاست انجام شده
است و با غیربرنامهها به  900پرواز میرسند .در سال
حدود  60هزار مسافر جابهجا میشود .آمار و ارقام
نشان میدهد که ازنظرتعداد پروازها  41درصد ،ازنظر
تعداد مسافران  17درصد و ازنظرپذیرش و ارسال بار
 55درصد رشد داشتهایم.
فرودگاه سیرجان از  8مرکز استان پروازهایش
بیشتر است .در کشورهم ازمیان حدود  47فرودگاه،
فرودگاه سیرجان رتبه  22را دارد که جایگاه بسیار

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

مناسبی است و رشد خیلی خوبی طی یک دهه گذشته
داشته است .با توجه به زیرساختهای صنعتی نظامی
و دانشگاهی که در شهر سیرجان و نزدیک بودن به
استان هرمزگان ،استان فارس و شهرهای استان کرمان
باعث شده جمعیت هدفی حدود  2تا  2و نیم میلیون
نفر تقریبا در چشمانداز ما قرار دارند .میطلبد که
مسئولینمحترمشهرستانپیگیرباشندکهشرکتهای
هواپیمایی را برای انجام پروازبه شهرهای دیگرمتقاعد
کنند .شهرهایی مثل مشهد ،کیش و اهواز متقاضی
زیادی دارد که اگر بتوانند شرکتهایی هواپیمایی
پروازها را بگذارند جوابگو خواهد بود.
 آیا بیماری کرونا روی تعداد مسافرها تاثیر
گذاشتهاست؟
با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدامات بسیار
خوبی با توجه به دستورالعملهای شرکت فرودگاهی
کشور انجام شد .سیستم پذیرش مسافروصل است
به سیستم وزارت بهداشت؛ یعنی زمانی که مسافر به
فرودگاه مراجعه میکند کد ملی را را وارد سیستم
میکنند ،مشخصات بهداشتی فرد بالفاصله آنالین

گزارش میشود اگر خدای
نکرده فرد مبتال بوده و یا
طی  14روز گذشته تستاش
مثبت شده ،بلیطش کنسل
میشود .در پرواز هم در حال
حاضر تا امروز از  60درصد
ظرفیت هواپیما به خاطر
رعایتفاصلهگذاری اجتماعی
بیشتر استفاده نمیشود.
مسیر سیرجان مسافر زیاد
دارد با کاهش این  60درصد
ظرفیت هواپیماها مردم را
دچار مشکالتی کرده است
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
و سخت بلیط گیر میآید.
امیدواریم شرکتهای هواپیمایی بتوانند یکی دو تا ارزانتراست؟
پرواز اضافه کنند تا این کمبود را رفع کنیم و با رعایت
در کرمان شرکتهای هواپیمایی زیادی حضور
دستورالعملها تا پاک شدن شرایط ویروسی بتوانیم دارند .در سیرجان در ابتدای امر شرکت هواپیمایی
پروازها را به حالت عادی برگردانیم.
ماهان بود و قیمتها واقعا باال بود .با مذاکراتی
 چرا قیمت بلیطهای کرمان از سیرجان که صورت گرفت شرکت آسمان هم وارد شد و تا

به یک کارشناس برق یا مکانیک با حداقل سه
سال سابقه کار جهت کار در نیروگاه برق نیازمندیم

09155816395

دعوت به همکاری
به یک نیروی آقا با مدرک فوق دیپلم به باال
جهت کار در هتل جهانگردی نیازمندیم.

پذیرش به صورت حضوری
آدرس :خیابان خیام
42207878

حدودی قیمتها شکسته شد .منتها اگررقابت بیشتر
بین شرکتها باشد ،قیمتها هم کاهش پیدا میکند.
 مردم تصورمیکنند هواپیماهای سیرجان
فرسودههستند.
چیزی به اسم هواپیمای سیرجان یا هواپیمای

امـالک امیـرکبیـر

زمین  12/5قصب  1000متر پروانه درب حیاط روبروی فضای سبز جنب شهرک امام علی
واگذاری تعاونی امداد قطعه 185

 600قصب زمین نزدیک به اب و برق و گاز روستای حسین آباد عبداهلل تقی قصبی  1م
زمین  72قصب بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان با سند و حصار  2میلیارد
زمین  10قصب درب ساختمان شهرک امام جواد محمودآباد یا معاوضه با مسکن مهر
چند قصب باغ پسته ثمری یک حبه آب روستای عماد آباد توافقی
زمین  9قصب درب ساختمان دیوار دور کامل کف شفته  120متر پروانه فاز  3فخرآباد
 200قصب زمین با امتیازات آب برق گاز روبروی دهسراج قصبی  4م

تجاری  9قصب 2طبقه خیابان شهید شفیعی  4میلیارد

منزل نوساز  10قصب و 180متر زیربنا با موقعیت عالی برای زندگی ،پاریز  900م
خانهباغچه نوساز  20قصب با چشم انداز بسیار زیبا  150متر ساختمان پسوجان توافقی
آپارتمان  110متر نوساز دو نبش پارکینگ آسانسور انباری سردار جنگل  1/600میلیارد
باغ پسته  120قصب  1حبه آب جنب آباده قصبی  10میلیون
آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال با چشمانداز
روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....

زمین از واگذاری های اصناف شهرک صنعتی  50- 2قصب با مجوزات توافقی

آپارتمان  100متر شمالی طبقه  4فاز  2ملکزاده مجتمع گلگهر  750میلیون
آپارتمان  100متر طبقه دوم دو طرف نور خیلی شیک خیابان فردوسی  1/200میلیارد
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

کرمان یا هواپیمای تهران نداریم .هواپیمایی که امروز
به سیرجان میآید ،شاید فردا در تبریز باشد و شاید
پسفردا به مشهد برود .پروازها مرتب درحال چرخش
در فرودگاههای کشور هستند و مختص فرودگاه
سیرجاننیستند.

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

همکاران گرامی

سرکار خانم بتول هاشمی و جناب آقای ابوالقاسم محمودآبادی

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت میگوییــم .خداونــد روح آن مرحومه را
قریــن مغفــرت فرمایــد .مــا را در غــم خــود شــریک بدانید.
هفتهنامه پاسارگاد

روابطعمومی شرکت پاریزپیشرو صنعت توسعه

