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 ناصر صبحی
شاید بدبینانه به نظر برسد اما بدون شک اگر برای
ترافیک سیرجان ،فکر عاجلی نشود ،ظرف چند سال
آیندهتبدیلبهیکاَبَرچالشخواهدشد.اکثرمباحث
مربوط به ترافیک به شدت گسترده و الیهبهالیه
هستند .از ساختمانسازی تا فرهنگ و از کمبود نیرو
در پلیس راهور و پلیس ساختمان تا کمیسیون ماده
 ،100هر یک به فراخور سهم و دلیلی در وضعیت
امروز ترافیکی شهر دارند .همچنین روند افزایش
تخلفاتترافیکیبهخصوصدربحثتخلفاتساکن
عمال به سمتی رفته که فرد پایبند قانون در حال
متضرر شدن است .در نتیجه آنچه در شهر مشاهده
میکنیم نه تنها ترویج قوانین و فرهنگ صحیح
رانندگینیستکهبرعکس،بهشکلیغیرمستقیمبا
ترویجروزافزونبیقانونیوبیفرهنگیمواجههستیم.
بههمیندلیلوقتیتصمیمگرفتیمباعلیبیگلری؛
دبیر شورای ترافیک و معاون امور عمرانی فرمانداری
مصاحبه کنیم ،تصمیم بر محدود بودن بحث بود .اما
با برنامه جامع ترافیکی شورای ترافیک روبرو شدیم.
برنامهای که طبق ادعای بیگلری به طور جامع و از
چندمنظرتماممباحثترافیکیراپوششدادهاست
و اجرای برخی از موارد آن آغاز شده و برخی دیگر
نیز پس از ابالغ نهایی اجرایی خواهند شد .به همین
منظور طی گفتوگو در حد امکان به بررسی و ثبت
ابعاد برنامه جامع ترافیکی پرداختیم تا سندی برای
بررسی میزان اثر این طرح در آینده در دست داشته
باشیم.
 از جدیدترین مصوبات شورای ترافیک
برایمانبگویید.
اتفاقات خوبی در سطح شهرستان افتاده .ما
برنامه جامع کاهش تصادفات را داریم که به صورت
کشوری ابالغ شده و در همین راستا و در سه
بخش ،پروژههایی را تعریف کردیم .بیشتر در بحث
افزایش ایمنی و کاهش تصادفات ناشی از مشکالت
زیرساختی است با هدف کاهش ساالنه  10درصد
تلفاتدرونشهری.
 آن سه بخش که گفتید شامل چه
مواردیهستند؟
رفع مشکالت زیرساختی شامل ممیزی معابر،
رفع نقاط حادثهخیز ،محدودیتهای سرعت،
تسهیالت ،معاینه فنی و سایر اقدامات که کمهزینه
وزودبازدهباشند.خالص هاینپروژههاشاملشناسایی
محدودیتهای حادثهخیز شهری با توجه به گزارش
پلیس راهور که حداقل 35در شهر مورد مطالعه قرار
گرفته و توسط مشاوران ترافیکی شهرداری با هزینه
 400میلیون تومان تهیه شده است .این موارد تا سال
 1400انجام خواهند شد.
 برآورد هزینه اجرا چقدر است؟
در تمام پروژهها شهرداری باید برآورد و اعالم
کند .فعال هزینه مشاوران  400میلیون تومان شده
است .پس بخش اول شد شناسایی ،بخش دوم؛
آشکارسازی و اولویتبندی نقاط حادثهخیز است که
شاملطراحییابازطراحیهندسیاست.بحثدیگر،
آرامسازی جریان ترافیکی در محلههای پرازدحام،
پرخطر یا جاذبسفر مثل بازارها ،اماکن مذهبی،
فروشگاههایبزرگیامراکزدرمانی.حداقلنصب30
مورد سرعتکاه آسفالتی با اعتبار یک میلیارد تومان
تصویب و در حال اجرا است.
اینموضوعسرعتکاههاعجیبوغریب
است.
اینها استاندارد هستند .در مجموع بد نیست .از
نظرماازسرعتگیرهاخیلیبهتراست.سرعتگیرها
هم بازدارنده نبود ،هم به ماشین آسیب میزد هم نوع
پالستیکیاشزودخرابمیشد.
 سرنوشت مواردی که االن وجود دارند اما
استانداردنیستندچهمیشود؟

توگو با دبیر شورای ترافیک پیرامون طرح جامع ترافیکی
گف 

قانونمداران متضرر میشوند

مصوب شدهاند که حتما جمع شوند.
اینهاگاهیموجبتصادفهممیشوند.
موضوع بعدی در راستای اقدامات
زیرساختی ،مکانیابی و نصب دوربین
کنترل سرعت و پایش تصویری را داریم
و احداث مرکز مانیتورینگ شهرداری .در
نهایتپلیسراهور،تخلفاتینظیرعبوراز
خطوط عابر پیاده ،رد شدن از چراغ قرمز
و سایر تخلفاتی را که در تقاطعها اتفاق
میافتد،رصدواعمالقانونمیکند.برنامه
امسال افزایش  8دستگاه دوربین نظارتی
است.
 یعنی تعداد دوربینها جمعا به
 40موردخواهندرسید؟
بله .چهار مورد هم چراغ راهنمایی
اضافه میشود .نصب  450عدد تابلوی
راهنمایی هم جزو برنامههای سال 98
است.
 تمام موارد قبل از سال اجرا
خواهندشد؟
اینها که گفتم تا پایان سال اجرا
میشوند .مورد بعدی ،خرید سامانه
هوشمند ثبت تخلفات ساکن است.
شهرداری یک دستگاه خودرو که به
دوربین مجهز شده را در اختیار پلیس
راهور قرار میدهد و این خودرو همینطور
تخلفات
کهدرسطحشهرمیچرخد،تمام
علی بیگلری؛ دبیر شورای ترافیک و معاون امور عمرانی فرمانداری /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
ساکنراثبتمیکند...
 فکر کنم حدود  4ماه پیش بود که به
این را باید دوستان مالی اظهارنظر کنند چون موثرباشند.
مهلت 6ماهه خرید و تجهیز این خوردو اشاره ما دستگاه اجرایی نیستیم .دوستان شهرداری
 پس این موسسه پیمانکار محسوب
کردیداماهنوزکهخبرینشده.
گفتند مشکل مربوط به نوسانات قیمت رنگ است .میشود؟
ما مصوبه شورای ترافیک را که در حوزه کاری بحث بعدی ،ارزیابی مراکز معاینه فنی است که به
نه.فقطکمکمیگیریموخودشانبایدهزینهها
ماست انجام دادیم .بعد مصوبه شورای شهر باید صورت دورهای از دفتر فنی استانداری ،فرمانداری ،رامتقبلشوند.
گذرانده شود و بعد بیاید کمیته انطباق فرمانداری شهرداری و پلیس راهور بازدید میشوند و کنترل
 چه فایدهای برایشان دارد؟
تا تایید شود .االن کار تا به اینجا رسیده .میماند صحت دستگاهها ارزیابی میشوند .مورد بعدی،
خُ ب این موسسه در راستای مسئولیتهای
بحث خرید که شهرداری باید از طریق سامانه ستاد تکمیل و بهرهبرداری پایانه مسافربری است که اجتماعی گلگهر عمل میکند .ما خواهش کردیم
و برگزاری مناقصه اقدام کند .باید از شهرداری پیگیر کارهای نهاییاش دارد انجام میشود .توسعه حمل بیایند و در بحث پیشگیری از حوادث و جلوگیری
شویم که چرا هنوز انجام نشده است.
و نقل عمومی ،ایجاد پیادهروها ،خط ایمن دوچرخه و از آسیبهای وارده به جامعه و خانوادهها کمک کنند.
 در مورد خطکشیهای ترافیکی هم موارد دیگر که در برنامه شهرداری است .بحث بعدی ،بحث بعدی ارتقای ایمنی سرویسهای دانشآموزی
برنامهایدارید؟
مربوط به مسایل فرهنگی است که با هدف آموزش ،از طریق آموزش حضوری و میدانی ،آموزش به
بله.خطکشیمعابرراهمداریمکهبهطورمستمر اطالعرسانی و ارتقا فرهنگ ایمنی و ترافیک در آحاد رانندگان ادارات و رانندگان حمل و نقل عمومی است.
انجام میشود .این مورد جزو ایجاد تسهیالت برای جامعهانجاممیشود.
 مورد خاصی بوده که روی این دسته از
عابران پیاده است که موراد دیگری مثل پیادهروی
 این مسایل فرهنگی شامل چه مواردی رانندگانمتمرکزشدید؟
مناسب ،نصب پل عابر پیاده و نصب جداول با ارتفاع میشوند؟
نه ،بیشتر به دلیل اهمیت کار و ایمنی مسافران
پیاده را در برمیگیرد.
تیتروار بگویم ،شامل آشکارسازی و اعالم معابر است .ولی در عین حال مثال شاید یک راننده اتوبوس
 شما در مورد خطکشی از لفظ مستمر پرتصادف و محدودههای حادثهساز به وسیله نصب اگر در حین رانندگی دقت نکند ،منجر به ایجاد
استفاده کردید ولی در اکثر خیابانها نشانی از تابلووبنردرمحلجهتافزایشدقترانندگی،نصب ترافیکشود.مثالشایدراندگانقدیمیترخیلیتوجه
خطکشیدیدهنمیشود.
بنر ،تابلو و بیلبورد در معابر با محتوای رعایت و احترام به این موراد نداشته باشند .اگر این دوستان ،رانندگان
این در مورد سال  98است .شهرداری به طور به قوانین در زمان رانندگی .چون مشکل ما مهارت تاکسیها و سرویسهای مدارس قوانین را رعایت
مستمر پیادهروسازی را انجام میدهد یا خطکشی را دررانندگینیست،مشکلمافرهنگرانندگیاست .کنند ،به تسهیل امور و روان شدن ترافیک کمک
دارد .فکر میکنم خطکشی برای مناقصه در سامانه
 چه میزان بودجه برای چنین مواردی در میشود .مثال در ساعت تعطیلی مدارس ،رانندگان
ستاد هم گذاشته شده اما به خاطر نوسانات قیمت نظرگرفتهشده؟
سرویسمدارسبایدبدانندنبایدخیابانراببندد.
رنگکسیشرکتنکرده.
بودجه خاصی در اینجا در نظر گرفته نشده چون
ضمانتقانونیاجرایاینمواردچیست؟
االنتقریبانزدیکبهآخرسالهستیمو موردی است .ولی این تابلوها با همکاری شهرداری،
بحث ما االن فرهنگی است .ضمانت قانونی که
خیلیازخیابانهاخطکشیندارند.
پلیس راهور ،دهیاریها و موسسه معراج اندیشه که همان اعمال قانون است اما ما به این نتیجه رسیدهایم
بله .شهرداری کارش را انجام داده ولی وقتی کارهایفرهنگیمیکند،نصبخواهندشد.
که باید کار فرهنگی کنیم و اعمال قانون به تنهایی
کسی در مناقصه شرکت نمیکند ،باید طبق قانون
 دلیل حضور موسسه معراج اندیشه جوابگووبازدارندهنیست.مثالدربحثبستنکمربند
در مراحل بعدی تکرار شود .وگرنه خطکشی مصوب چیست؟
ایمنی،همینکارهایفرهنگینقشداشت.
شده ،اعتبارش هم هست و در سامانه هم اقدام شده
خواستیم به دوستان کمک کنند .ما سه کمیته
در مورد برنامههای دیگر فرهنگی باید به بحث
ولیمتقاضیندارد.
در زیرمجموعه شورای ترافیک داریم .کمیته آموزش قوانین رانندگی به دانشآموزان در پارک
پسباایناحوالممکناستحتاتاپایان فنی که مسایل را قبل از آمدن به شورای ترافیک ترافیک اشاره کنم .در هر سال تحصیلی  3هزار
سالهمخطکشیانجامنشود.
چکشکاریمیکند،کمیتهایمنیکهاعضایخاص دانشآموز توس پلیس راهور آموزش داده میشوند.
نه ،تا پایان سال انجام میشود.
خودش را دارد و در بحث ایمنی،کاهش تصادفات و برای دانشجویان و موسسات آموزش عالی هم
روندسامانهستادچگونهاست؟اگرچند دالیل حوادث بحی میشود و کمیته فرهنگی .ما از آموزش در نظر گرفتیم .همچنین با توجه به نقش
بار مناقصه گذاشته شود اما متقاضی نباشد ،معراج اندیشه به عنوان یک موسسه فرهنگی کمک موثری که روحانیون دارند ،قصد داریم ضمن آموزش
تکلیفچیست؟
میگیریم که متن و عکسهای به کار رفته در تابلوها به ایشان ،بخواهیم از تریبون و منبری که در اختیار

دارند برای ترویج فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین به
مردم استفاده کنند .ساخت فیلم ،کلیپ ،انیمیشن،
مصاحبهوگزارشبامضمونهشداروارتقایفرهنگ
ترافیکی.همچنینآموزشهمگانیامدادوکمکهای
اولیه که هر سال  500نفر از شهروندان و  300نفر از
کارمندان توسط دانشگاه علوم پزشکی و هالل احمر
انجام خواهد شد .همانطور که گفتم هدف ما اجرای
برنامه جامع کاهش تصادفات و 10درصد کاهش در
هر سال است .ما طی 3سال گذشته ،هر سال کاهش
تلفاتراداشتیم.
 وضعیت آمار حوادث ترافیک چطور
است؟
ببینید،هدفماکاهشتلفاتوکشتههااست.طی
این 3سال تعداد کشتههای ما در حوادث درون شهری
کهپلیسراهورمدیریتمیکند،کاهشداشته.
حوادثچطور؟کاهشداشتهیاافزایش؟
آمار دقیق حوادث را ندارم .مورد دیگری که باید
در بحث برنامه جامع به آن اشاره کنم ،اجرا و اعمال
قوانینومقرراتراهنماییورانندگیباهدفآشنایی
و افزایش احترام به قوانین و نهادینه شدن قوانین و
تحکم و برخورد با متخلفین است .در این مورد
برگزاری ماهیانه جلسات شورای ترافیک ،تشکیل
بانک اطالعاتی رانندگان نمونه و رانندگان پرخطر و
حادثهساز است .ما سال گذشته در استان بیشترین
جلسه شورای ترافیک و مصوبه را داشتیم.
 این نشاندهنده مشکالت شهر زیاد
شهرسیرجاندربحثمسایلترافیکیاست؟
شهر سیرجان تردد زیادی دارد .شهر پویا و
پرجنب و جوشی است و رشد جمعیت قابل توجه
است .سرانه خودروی ما و تعداد ماشینی که هر خانوار
دارد ،به نسبت استان بیشتر است .این میطلبد که
جلساتبیشتریداشتهباشیم.ماکارگروههاییداریم
که تعداد جلساتشان کم است .چرا؟ چون جزو
دغدغههای ما نیستند .ولی در بحث ترافیک دغدغه
است .مورد دیگر انجام تستهای دقیق مواد مخدر و
الکل است .همچنین کنترل شرایط روحی و روانی
راننده قبل از اخذ گواهینامه که باید با جدیت مورد
توجهپلیسراهورباشد.

 منظورتان این است که برای
تایید سالمت روانی راننده ،آزمایش
انجامشود؟
شاید قبال هم بوده ولی جدی گرفته
نمیشده .این جزو سازوکار پلیس راهور
است .پلیس راهور یا سازو کاری دارد
یا ندارد .اگر ندارد ،میگوییم که باید
سازوکاریتعریفکند.
 االن چنین قانونی داریم یا نه؟
یدانم االن
واقعیتش این است که نم 
انجام میشود یا نه.
 گاهی رانندگانی در شهر
میبینیم که از حرکاتشان مشخص
است از نظر روحی و روانی دچار
مشکلهستند.
شاید خیلی از این موارد هنوز اتفاق
نیفتاده چون این برنامهای که تشریح
کردم در تاریخ یکم آذر به تایید رسیده
است .یعنی یک ماه پیش آماده شده و
یدانم
ما طبق این برنامه جلو میرویم .نم 
االن چنین موردی هست یا نه ولی در
جلسه آتی به پلیس راهور میگوییم که
اینبرنامهشماستوبایدانجامدهید.البته
این مورد هنوز ابالغ و نهایی نشده است
ولی در شورای ترافیک استان و با حضور
پلیسراهوراستان،طرحجامعپیشنهادی
سیرجان برای کاهش تصادفات به تایید
رسیدهاست.
 پلیس به تخلفاتی نظیر بستن کمربند،
عبور از چراغ قرمز و سرعت غیرمجاز بسیار
بیشتر از سایر تخلفات بها میدهد .هم اکنون
با پدیده پارک در پیادهرو آنهم در خیابانهای
کامالخلوتروبروهستیم.آیاپلیسراهوراین
مواردرانمیبیند؟
به هر حال اینها کار تخصصی پلیس راهور است.
اعتقاد ما این است که باید اعمال قانون بشود؛ آنهم
با جدیت .چون اگر اعمال قانون نشود ،حق سایر
شهروندان ضایع میشود .باید برخود قانونی شود.
قطعا در جلسه شورای ترافیک هم به دوستان تذکر
خواهیمداد.
 آیا وقتی شاهد تعدد تخلفات و به طور
اخص تخلفات ساکن ،تجاوز به خطوط عابر
پیاده و موارد دیگر در شهر هستیم ،به این
معناستکهپلیسراهورنتوانستهوظیفهخود
را در این بخش به انجام برساند؟ نظر شما به
عنوانیککارشناسچیست؟
مشکالتمامربوطبهفرهنگترافیکیاستوباید
کار فرهنگی انجام بدهیم .البته دوربینها در تقاطعها
بهکمکماآمدهاند.درعینحالبایدخطوطعابرپیاده
مشخص شوند تا برای متخلفان اتمام حجت شده
باشد و نگوید که ندیدهام .در مواردی که گفتید باید
حضور فعال پلیس راهور را داشته باشیم .پلیس راهور
بایداعمالقانونکنداماباالخرهبامردمهمنمیشود. .
در جاییکه به واسطه تخلف ،حقی از شهروندان ضایع
میشودبایداعمالقانونشود.
اماتسامحوتساهلیکهمیگویدآنقدر
منپایبندقانوناحساسمیکنم
زیادشدهکه ِ
بارعایتقانونضررمیکنم.چراوقتیمیتوانم
دوبل یا در پیادهرو پارک کنم ،به خودم زحمت
بدهم و بروم مثال 20یا 50متر دورتر پارک کنم
تا قانون را رعایت کرده باشم؟
مناعتقادیبهتسامحوتساهلدربحثتخلفات
ندارم .این را قطعا به دوستان پلیس راه و راهور گفتیم
وخواهیمگفت.
 آیا در شورای ترافیک عالوه بر مسایلی
که مستقیما منجر به ترافیک میشوند،

مسایلی که غیرمستقیم نقش دارند هم مورد
بررسی قرار میگیرد؟ از جمله بحث فروش یا
نادیدهگرفتنپارکینگساختما نهاو...
بله ،این هم جزو برنامههای ما است .مثال عدم
فروش تراکم در معابر پر ازدحام.
 با توجه به تمرکز روی کلمه پر ازدحام،
راههمچنانبازاست.مثالممکناستخیابانی
امروز پر ازدحام نباشد اما با روند فعلی افزایش
جمعیت و خودرو ،دو سال دیگر پر ازدحام
بشود.اینقانونوکلمهمبهمنیست؟
این کار مشاور است .مشاوری که طرح جامع را
تهیه و طرح تفصیلی را میدهد مشخص میکند که
براساس عرض معبر ،تراکم را در نظر بگیرد.
 بحث فروش یا در نظر گرفته نشدن
پارکینگ چطور؟ ببینید مثال در مورد
فروشگاههای بزرگی مثل کوروش و چند
فروشگاه بزرگ دیگر ،هیچ فضای پارکینگی
درنظرگرفتهنشدهوهمینمیتواندبخشیاز
مشکالتترافیکیشهرباشد.
بله .ما به طور کلی بحثی داریم در کنترل و رعایت
ضوابط ایمنی داربستهای ساختمانی و جلوگیری
از تخلیه نخالههای ساختمانی در معبر .همچنین
جلوگیری از سد معبر و تامین پارکینگ توسط
سازنده یا مالک .در نقشهای که مالک به شهرداری
میدهد ،باید پارکینگ دیده شده باشد .اگر دیده
نشود ،شهرداریپروانه را صادرنمیکند.
 اگر دید و نساخت ،چه؟
ن صورت به عنوان تخلف عدم تامین
در ای 
پارکینگ میرود به کمیسیون ماده  .100آنجا
تصمیممیگیرندایشانملزمبهاجرایپارکینگشود
یاجریمه.متوجهشدید؟
 بله و نگاهی به وضعیت شهر و کمبود
پارکینگ کامال نشان میدهد که سرنوشت
اکثر پروندههای کمیسیون ماده  100با جریمه
حلشده.
متاسفانه.نقشهبایدتهیهشود.اگربرخالفضوابط
نقشه اجرا شود ،هم مهندس ناظر در صورت گزارش
ندادن مقصر است و هم ...در ضمن پلیس ساختمان
هم میتواند با تطبیق نقشه با ساختمان در حال
احداث ،متوجه تخلف شود و به شهرداری گزارش
دهد تا کار متوقف شود .چون سازنده باید طبق مفاد
پروانهکارکند.
 مسئول پلیس ساختمان منطقه دو در
مصاحبهای که با ما داشت ،میگفت نیروهای
ما آنقدر کم است که چندان وقت نمیکنیم
نظارت شهری را انجام دهیم و ناچاریم بیشتر
رویحاشیههایشهرکهساختوسازغیرمجاز
بیشتراست،تمرکزکنیم.
بله ،نیرویشان کم است قطعا شهرداری باید
پلیس ساختمانش را تقویت کند .در مورد بحث
پارکینگ ،یکی از موارد برنامه جامع ما ،پیگیری
احداث پارکینگ طبقاتی در مراکز ازدحام جمعیت
مثل خیابان بازار است .ما در این مورد مشخصا پروژه
تعریفکردیموپیگیرهستیم.
 اما زمانی بحث بود این خیابان
سنگفرششود.
اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید در طرح
تفصیلی مشاور آورده شود تا به تصویب کمیسیون
ماده  5و شورای عالی شهرسازی برسد ،میشود
سنگفرششود.
در کل شهرداری مشاور خوبی به کار گرفته.
مشاور در مورد نقاط حادثهخیز طرح میآورد و
تاکنون هم طرحهای زیادی آورده که باید اجرا شوند.
اتفاقات خوبی در مباحث ترافیکی خواهد افتاد و
بدانید که سلیقهای نیست و کار به روش علمی در
حال انجام است.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص نمایندگــی بیمــه آتیــه نیکهســتی در تاریــخ
 1398/09/30بــه شــماره ثبــت  4784بــه شناســه ملــی 14008856103
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :موضــوع فعالیــت شــرکت بــه طــور انحصــاری ،عرضــه خدمات
بیمـهای بــه نمایندگــی از شــرکت ســهامی بیمــه آســیا بــا رعایت قانون تاســیس
بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و بیمهگــری ،مصوبــات شــواری عالــی
بیمــه ،قــرارداد نمایندگی ،بخشــنامه و دســتورالعملهای بیمه مرکــزی جمهوری
اســامی ایــران و شــرکت بیمــه طــرف قــرارداد اســت.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،بــازار ،خیابــان امــام خمینــی ،بلــوار دکتــر صادقــی ،پــاک  ،370طبقــه
همکــف کدپســتی 7818613177
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000000ریال نقدی
منقســم بــه  100ســهم  10000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام
عــادی مبلــغ  500000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 46243/57مــورخ  1398/02/21نــزد بانــک ملــت شــعبه بــازار بــا کــد
 4624.3پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای غالمعبــاس اصفهانــیزاده بــه شــماره ملــی

 3070971490و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای
امیــن اشــکزری بــه شــماره ملــی  3071168454و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم
ســارا اصفهانـیزاده بــه شــماره ملــی  3392547255و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای ســیدمحمدرضا
رضــوی کارآمــوز بــه شــماره ملــی  3071138441بــه ســمت بــازرس اصلــی به
مــدت یــک ســال مالــی -خانــم ســحر رضائــی بــه شــماره ملــی 3071892683
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
بــه موجــب مجــوز شــماره  83904-97مــورخ  1397/02/26مدیریــت امــور
نماینــدگان و کارگــزاران تاســیس گردیــد.
بــه موجــب مجــوز شــماره  98/403/125037مــورخ  1397/09/24اداره
تنظیــم امــور نمایندگــی بیمــه
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707380

آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4001و شناســه ملــی
 14005653971بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ :1398/08/29
 آقــای محمــد دهقانــی شــماره ملــی 3071902158بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای ابوالقاســم
شاهمرادیپورگســمونی شــماره ملــی  3071033494بــه
ســمت مدیرعامــل و نایبرییــس هیئتمدیــره  -خانــم
راضیــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی  3060167559بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره  -آقــای موســی آران شــماره ملــی
 3479752561بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره  -خانــم
محدثــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی  3071759266بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و
تعهـدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و
عقــود اســامی و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل و
رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707366

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات حمــل و نقــل گلگهــر شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  637و شناســه ملــی  10860520240بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  1398/09/10منضــم بــه نامــه شــماره /98/9418ص
مــورخ  98/9/24اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
الف-تعییــن ســمت مدیــران :آقــای ســیدرضا حســینی ســبزواری بــه شــماره
ملــی  3179614501بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره آقــای علیرضــا
پورخســروانی بــه شــماره ملــی  3070990509بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره آقــای حســین ذبیحینــژاد بــه شــماره ملــی  3070966586بــه
ســمت منشــی هیئتمدیــره آقــای ســیدرضا حســینی ســبزواری بــه شــماره
ملــی  3179614501بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره (اعــم
از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب
هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای ســیدرضا حســینی ســبزواری مدیرعامــل
تعاونــی و بــه انضمــام امضــای آقــای علیرضــا پورخســروانی (نایبرییــس
هیئتمدیــره) همــراه بــا مهــر تعاونــی اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی،
مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل و نایبرییــس هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی
قابــل قبــول و معتبــر اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707325

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی خدمــات بــرق و الکترونیــک
ســیرجان ولتــاژ شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 455
و شناســه ملــی  10860515989بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1398/09/16تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
-1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
آقــای رضــا برقــی شــماره ملــی  - 3071709341آقــای ناصــربرقــی شــماره ملــی - 3071728190آقــای احمــد برقی شــماره
ملــی  -2 3071835558خانــم اعظــم ارجمندنیــا شــماره ملــی
 3071115768بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای نــادر برفــی
قهســتانی شــماره ملــی  3071719371بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 -3روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای
شــرکت انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707354

آگهــی تغییــرات شــرکت هفــت آســمان بلــورد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3631و شناســه ملــی
 14004011735بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1397/09/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
-1ســمت مدیــران - :خانــم منیــژه حامــدی بــه شــماره ملــی
 3070941842بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
 آقــای فرهــاد ســعیدینژاد شــماره ملــی 0074953648بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای پرهــام ســعیدینژاد
بــه شــماره ملــی  0016395921بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره  -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و
عقوداســامی و همچنیــن اوراق عــادی و نامههــای اداری بــا
امضــای خانــم منیــژه حامــدی (مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()712382

آگهــی تغییــرات شــرکت آونـککار کویــر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  2694و شناســه ملــی 10861838761
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور
فوقالعــاده مــورخ :1398/07/21
 اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از - :مســعود مهنیپــورشــماره ملــی  - 3071805535عبــاس مهنیپــور شــماره
ملــی  - 3071370040رضــا مهنیپــور شــماره ملــی
 3070398448بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد- .
خانــم انیــس مریــدی شــماره ملــی  3070996191بــه عنــوان
بــازرس اصلــی و خانــم ســعیده محمودآبــادی شــماره ملــی
 3060267065بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــابشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()707371

آگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات حمــل و نقــل گل گهــر شــرکت تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  637و شناســه ملــی  10860520240بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ  1398/09/10منضــم بــه نامــه شــماره
/98/9418ص مــورخ  98/9/24اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
سیرجان
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب
گردیدنــد :آقــای ســیدرضا حســینی ســبزواری بــه شــماره ملــی 3179614501
 آقــای علیرضــا پورخســروانی بــه شــماره ملــی  - 3070990509آقــای حســینذبیحینــژاد بــه شــماره ملــی  3070966586بــه عنــوان اعضــای اصلــی و آقــای
محمــد بهتــاش بــه شــماره ملــی  3070471961وآقــای ابراهیــم علیبیگینــژاد
بــه شــماره ملــی  2491277700بــه عنــوان اعضــای علیالبــدل
ب -آقــای حســین علیرضــازاده بــه شــماره ملــی  3179551372بــه عنــوان
بــازرس اصلــی و آقــای نبـیاهلل ســلطان احمــدی بــه شــماره ملــی 3070957560
بــه عنــوان اعضــای علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج -صورتهای مالی سالهای  1390الی  1397مورد تصویب قرار گرفت.
د -نقــل و انتقــال ســهام بــه شــرح صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 98/7/20
صــورت گرفــت و تعــداد اعضــاء از  48نفــر بــه  35نفــر کاهــش یافــت در نتیجــه
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1684800000ریــال بــه مبلــغ  1228500000ریــال
منقســم بــه  24570ســهم بــا نــام عــادی  50.000ریالــی کاهــش یافــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()707326

