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 پاسارگاد
با شروع روزهای بلند تابستان فصل
بازی کودکان و نوجوانان هم شروع شده
است .یکی از گزینههای مهم پرکردن
ی و بوستانها و
اوقات فراغت ،شهرباز 
پارکها هستند .در این میان یکی از
دغدغهها و نگرانیهای خانوادهها ،بحث
استاندارد بودن وسایل بازی است.
استاندارد تمام تجهیزات بازی
طبق مصوبات شورای عالی استاندارد
از سال  1387اجباری و فعالیت
تمام تجهیزات تفریحی بدون تایید
سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع
ی وجود
است .با این وجود این نگران 
دارد که وسایل استاندارد الزم را
نداشته باشند و خطر جسمی و
جانی ،فرزندان آنها را تهدید کند.
جهانشاهی یکی از شهروندان است
که برای فرزندانش این نگرانی را دارد:
«من دو پسر دوقلوی سهساله دارم
که هرازگاهی آنها را به شهربازی
میبرم .هفته پیش بچهها را به
قسمت پارک شادی شهربازی که
وسایل بادی قرار دارد بردم .نزدیک
عکس :پاسارگاد
این وسایل یک عالمه میلگرد نوک
تیز و بدون حصار قرار داشت که
رسیدگیخواهدشد.
هر آن ممکن بود برای بچهها مشکل ایجاد
 اداره استاندارد هیچ نقشی در
شود .به مسئول آن قسمت اعتراض کردم که این قضیه ندارد
او در جواب گفت اینجا شخصی است و اگر
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در
مشکل داری بچههایت را ببر .این هفته که رابطه با استاندارد وسایل بازی موظف است.
رفتمدیدمهمچنانهمانوضعیتباقیاست محمد یزدی میر مخلصونی رییس این اداره
و دوباره اعتراض کردم مسئولش اجازه بازی میگوید« :نه تنها شهربازی بلکه هر مرکز
به فرزندانم را نداد و گفت اصال دوست ندارم تفریحی که از وسایل بازی استفاده میکند
بچههایت راه بدهم ».از نظر او« :اکثر وسایل مشمول استاندارد اجباری است .از چندین
شهربازی استاندارد نیستند و اگر اتفاقی برای سال گذشته صدورگواهی استاندارد وسایل
بازی در سطح شهرستان را تقریبا از صفر
یککودکبیفتدچهکسیپاسخگوست؟»
 تمام وسایل تاییدیه استاندارد شروع کردیم که از طرف مالکان که عمده
آنها شهرداری بود مقاومتهای بسیاری هم
دارند
اولین گزینه برای ایمنسازی فضاهای شد ».وی در ادامه میافزاید« :بعد از آن،
تفریحی و شهربازیها شهرداری است .سازمان ملی استاندارد برای راحتتر شدن
برخالفنظروالدینبابک سعیدی مدیرعامل روال کار ،متولیها و ذینفعها را مستقیم
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری با سازمان ارتباط داد تا با ورود به سایت
از استاندارد بودن تمام وسایل بازی فعال در سازمان به یک شرکت بازرسی معرفی شوند.
شهر میگوید« :امسال اولین سالی است که در نتیجه اداره استاندارد هیچ نقشی در این
همه دستگاههایی که در سطح شهر چه در قضیه ندارد و نصابها و شرکتهایی که
شهربازی و چه در بوستانها فعال هستند ،دستگاههارامیفروشندونصبمیکنندبرای
گواهینامه استاندارد دارند ».مدیرعامل بازرسی و بازدید با سازمان در ارتباط هستند».
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزدی مخلصونی درباره نحوه ارایه تاییدیه
ضمن تاکید بر استاندارد بودن وسایل بازی استاندارداضافهمیکند«:شرکتهایبازرسی
میگوید« :دستگاههایی که استاندارد نبودند خصوصیوازنظر مالیکامالمستقلهستند
و تاییدیه ندارند حتی یک ثانیه هم روشن و تحت نظارت سازمان استاندارد فعالیت
نشدهاند ».سعیدی اطمینان میدهد؛ میکنند .شرکت بعد از بازرسی مکلف است،
در مواردی که شهروندان شکایتی دارند در صورت وجود ایراد کتبا گزارش دهد و بعد

گزارش پاسارگاد از میزان رعایت استاندارد در وسایل بازی

حادثه ِگرد وسایل بازی چرخ میزند

از رفع آنها و بازدید دوباره گواهی استاندارد
صادرمیشود».
رییس اداره استاندارد و تحقیقات
صنعتی در ادامه از موظف کردن شهرداری
برای گرفتن تاییدیه استاندارد وسایل بازی
میگوید« :با توجه به اینکه بسیاری از این
وسایل را شهرداری اجاره داده است و در
بسیاری از موارد نه شهرداری و نه پیمانکار
زیر بار گرفتن گواهی استاندارد نمیرفتند،
شهرداریها را مکلفکردیمکه درهنگام عقد
قرارداد یا خود موارد استاندارد را رعایت کند
و یا پیمانکار را موظف کند .از سال گذشته
هم خوشبختانه شهرداری برق وسایلی را
که پروانه استاندارد نداشتند قطع کرد .البته
مقاومتهاوسفارشهاییشدکهبهآنهاتوجه
نشد و در حال حاضر تمام وسایل بازی گواهی
استاندارد را دارا هستند».
 به شکایات رسیدگی میکنیم
یزدی مخلصونی همچنین این نکته را
یادآور میشود که داشتن گواهی استاندارد
دلیلی بر اینکه که به شکایت شهروندان
رسیدگی نشود نیست« :از آنجایی که در
وضعیت حال به دستگاههای بازی تاییدیه
داده میشود اگر فردا دستگاهی شکست یا
از حالت استاندارد خارج شد دلیل نمیشود
که چون گواهی دادهایم به شکایات رسیدگی
نکنیم .با صدور گواهی استاندارد اطمینان
اولیه را میدهیم که این دستگاه به مدت یک

اظهار نظر شهباز حسنپور در مورد وضعیت بازار سکه و دالر

سال استاندارد است ولی در طول این یک
سال هم اگر کسی مشکلی پیدا کرد ،به آن
رسیدگیمیکنیم».
 نوشدارو بعد از مرگ سهراب
در تشریح علتهای حوادث ناشی از
استفادهازوسایلشهربازیعمدتاکهنهگی
و فرسودگی وسایل مطرح میشود اما گاه
مشاهده شده که وسایل تازهساخت نیز
حادثهساز بودهاند .یک کارشناس فعال در
حوزه تاسیس و نصب تجهیزات شهربازی
معتقد است؛ استفاده از وسایل بیکیفیت
چینی نیز در سالهای گذشته یکی از
عوامل تاثیرگذار بوده است و بازرسی و
کنترل تجهیزات بازی پس از نصب و در
حال بهرهبرداری مصداق نوشدارو پس از
مرگ سهراب است.
مسعوداسماعیلیتاکیدمیکندکهمتولیان
باید از واردات وسایل غیراستاندارد و ارزان
شهربازی که توسط برخی افراد با هدف کسب
درآمد انجام میگیرد ،جلوگیری کنند« :از نظر
منبعضیوسایلاستاندارددستهدومکشورهای
اروپایی حتی مطمئنتر از دستگاههای نو اما
ارزان و بیکیفیت چینی هستند .همچنین
بیدقتی در نگهداری از وسایل موجب کاهش
عمر مفید دستگاه میشود ».وی ادامه میدهد:
«استفاده غیرمتعارف از وسایل و به کارگیری
جوشهایضعیفدرتعمیریاتولیداینوسایل
در داخل کشور بر اساس اصول سنتی و قدیمی

تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود

 پاسارگاد
شنبه این هفته خبری بر روی سایتها قرار گرفت مبنی
بر اینکه شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان در مجلس و
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود؛«فردی بیش از
 ۳۹هزار سکه و فرد دیگری بیش از  ۲۰هزار سکه در ماههای
اخیر خریداری کرده است که این نحوه توزیع سرمایههای
کشور درست نیست» .حسنپور در گفتگو با پاسارگاد در این
بارهگفت«:متاسفانهدراثرعدمنظارتصحیحودقیقبرفروش
سکه دو سه نفر بازار را دست گرفتند؛ نفر اول موفق به ثبتنام
 38هزار سکه ،نفر دوم 28هزار سکه و نفر سوم 24هزار سکه
شدهاند و عالوه بر آن بیش از  5هزار نفر هر کدام  4هزار سکه
ثبتنام کردند که نشاندهندهی این است که در شرایط فعلی
کشور این افراد به دنبال سودجویی و فرصتطلبی هستند ،و
دغدغهی مردم ،کشور و نظام را ندارند ،و فقط به دنبال استفاده
ازفرصتهاهستندبرایاینکهپولبیشتریرابهجیببزنند».
وی افزود« :سرجمع کل کسانی که در بحث سکه ثبتنام
کردند  115هزار نفر بیشتر نبودند .بنده اعتقادم بر این است

باید براساس یک راهکار قانونی مالیات بر سکه گذاشته شود و
اداره دارایی به سراغ این افراد برود و بانک مرکزی هم افشای
تصاویر این افراد را داشته باشد و شفافسازی کند».
حسنپور در مورد افزایش قیمت دالر هم گفت« :در
بحث ارز باید عرض کنم که اقتصاد یک علم است و
دستوری تعیین نمیشود ،تعیین نرخ دالر فرمول علمی
دارد ،ولی بنده اعتقادم بر این است که بایستی دولت تعیین
نرخ دالر را به صورت شناور تعیین کند» .از نظر او؛«از ابتدا
هم مشخص بود دالر  4200تومانی دچار بحران و رانت
میشود .در شرایط فعلی دالر تکنرخی پاسخ نمیدهد .و
دلیلش هم این است که دالر تک نرخی وقتی به همه افراد
داده نمیشود و فقط به عده خاص آن هم فقط برای واردات
داده میشود باعث فساد اقتصادی میشود .باید دالر4200
تومانی را برای تامین کاالهای ضروری به آحاد جامعه و برای
تامیندارویموردنیازمردمدرنظرمیگرفتیمنهکسانیکه
میخواهندبهسفرهایتفریحیبروند،نمیشود ازخزانهی
مملکتهزینهسفرمردمرابدهیم.ایننحوهیادارهمملکت

به هیچ عنوان به صالح دولت نیست» .او معتقد است؛«
دولت باید برای وضعیت دالر برنامه داشته باشد و الزمهی
تعیین تکلیف دالر بحث صادرات است ،و بایستی صادرات
افزایش پیدا کند» .حسنپور در مورد جلسهی غیرعلنی
امروز نمایندگان با اعضای دولت گفت؛«خوشبختانه در
جلسهامروزدکترجهانگیریتدابیروتصمیماتمشخصی
برای نحوهی اداره کشور در شرایط فعلی گرفتند و گفتند
بر حسب نظر رهبری ستاد تدبیر با حضور سران سه قوه و
کارشناسان از حوزههای مختلف از مجلس شورای اسالمی،
قوه قضاییه و دولت تشکیل شده و اعالم کردند در چنین
شرایطی بایستی فرمانده اقتصادی بتواند تصمیم جسورانه
بگیرد و امیدواریم با آنچه که امروز در این جلسهی غیر
علنی با نمایندگان مطرح کردند در روزهای آینده شاهد
تدابیر بهتر و موثرتر از دولت باشیم .یکی از اقدامات
خوب دولت که به سیستم بانکی هم ابالغ شد جلوگیری
از واردات کاالهاییست که در داخل کشور در حال تولید
هست» .وی افزود؛«از طرفی در جلسه مبارزه با مفاسد

میتواند مشکلساز شود ».اسماعیلی
تاکیدکرد«:تابلویمحدودیتهایسنی
و وزنی استفاده از وسایل ،ممنوعیت
استفاده بانوان باردار ،افرادی که تازه عمل
جراحی کردهاند و ...باید در محل نصب
و توصیههای الزم به شهروندان نیز داده
شود».
 موارد استاندارد وسایل بازی
رییس اداره استاندارد و تحقیقات
صنعتی نکاتی را در مورد استاندارد
برخی وسایل بازی گوشزد میکند:
«از نظر بسیاری سرسره بادی وسیلهای
است که ظاهرا کمترین خطر را دارد
اما باید به مواردی درباره آن توجه
کرد .این وسیله حتما باید نردبان
اضطراری داشته باشد تا در صورت
رفتن برق بتوان نسبت به پایین آوردن
کودکان اقدام کرد .بعد از خاموش
شدن پمپ باد ،سرسره باید حدود 4
تا  7دقیقه همچنان پا بر جا بماند.
سرسره بادی باید بسیار محکم باشد
و اطراف سرسره باید تشکی باشد
که اگر سرسره در حال جمع شدن
بود کودک بتواند خود را روی آن
پرت کند ».وی در ادامه به استاندارد
تاب اشاره میکند« :تاب باید حتما
پالستیکی باشد و به هیچ عنوان از تاب
فلزی نباید استفاده شود ».وی در توضیحات
جامعتری ادامه میدهد« :بر اساس استاندارد
ملیایرانتجهیزاتشهربازیبایستیحداقل
دارای مشخصات داشتن جعبه کمکهای
اولیه ،سیستم اطفاء حریق ،داشتن حصار
اطراف دستگاه به ارتفاع یک متر ،داشتن
تابلو محدودیتهای بهرهبرداری برای هر
دستگاه ،نصب گواهینامه استاندارد بر
روی هر دستگاه ،داشتن دوربینهای مدار
بسته ،نصب تجهیزات به سیستم اتصال
زمین (مخصوص دستگاههای برقی)،
تایید آتشنشانی برای تجهیزات شهربازی
سرپوشیده ،عبور تمامی سیمها و کابلهای
ظ هادی برق،
دستگاه از درون لولههای محاف 
بازرسی روزانه ،هفتگی و ماهانه توسط اپراتور
و ناظر فنی دستگاه و تکمیل چک لیستهای
مربوطه و ثبت حوادث مربوطه باشد .یزدی
مخلصونی همچنین ادامه داد« :تجهیزات
زمین بازی در پارکهای محلهای بایستی
درون محوطه بازی فاقد هرگونه مانع باشد،
منطقه زمین بازی باید دارای سطوح جاذب
ضربه (کفپوش) مطابق با نوع تجهیزات باشد،
ممنوع بودن تابهای کجاوهای ،استفاده از
ضربهگیر در زیر االکلنگها ،ممنوع بودن
بیشتر از دو نشیمنگاه تاب در یک ساختار،
نداشتن پلکان لغزنده برای تجهیزات است».

اقتصادی تصمیم گرفته شد که هر دو هفته یکبار با حضور
دستگاههای اجرایی و نظارت نشست داشته باشیم و در
این نشست در مورد راههای پیشگیری از فساد بحث شود.
هرچند بنده معتقدم بایستی تیم اقتصادی دولت ترمیم
شود چراکه یکسری از اعضای تیم اقتصادی از جسارت الزم
برای تصمیمگیری در چنین شرایطی برخوردار نیستند».
همچنین دیروز سرپرست استانداری کرمان با ابالغ نامه
ای به شعب بانک های استان اعالم کرد تا پایان مردادماه
سال جاری از هرگونه اقدام علیه کشاورزان بدهکار از جمله
صدور و یا پیگیری اجرائیه ،توقیف اموال ،تملک وثایق،
مراجعه به ضامنین و امثال آن خودداری کنند .شهباز
حسنپور در این باره گفت« :از بانکها خواستهایم با توجه
مذاکراتی که هفتههای گذشته و دیروز با وزیر کشاورزی و
دکترجهانگیریدربارهوضعیتنابهسامانکشاورزاناستان
کرمان داشتهایم ،وزیر کشاورزی قول قطعی دادند موضوع
در هیات دولت مطرح تا راهکاری برای کشاورزانی که در اثر
خشکسالیدچارمتضررشدهانداندیشیدهشود».ویافزود:
«همچنین تصمیم گرفته شد بانکها از هرگونه اقدام علیه
کشاورزان بدهکار بانکی خودداری کنند  .حسنپور اظهار
امیدواری کرد حداکثر ظرف یکماه آینده با مصوبهی دولت
مشکل کشاورزان حل و فصل شود.

بلوارسردار
جنگلمسدود
میشود

 پاسارگاد :معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان از انسداد الین جنوبی بلوار سردار
جنگل خبر داد .رامین یگانه گفت« :در ادامه روند آسفالت معابر ،امروز دوشنبه  4تیر ماه مسیر الین
جنوبی بلوار سردار جنگل از میدان امام حسین(ع) تا بلوار سیدجمال به دلیل انجام عملیات عمرانی
شامل انجام بادگیری و نظافت مسیر ،قیرپاشی و در نهایت روکش آسفالت ،طی روزهای آینده مسدود
است .وی صبر و بردباری و مشارکت شهروندان ،همکاری و همدلی مردم با مجموعه شهرداری را مهم
برشمردوافزود«:ازهمههمشهریانعزیزخواستاریمدرصورتامکانازمسیرجایگزیناستفادهکنند».

سرمقاله

محکومان به صبر و امید
 رضا مسلمیزاده
مقارنروزهاییکهملیپوشان
فوتبال کشورمان با هدایت یک
مربی کاربلد ،در جامجهانی گل
میکارند ،تیم دولت تدبیر و امید
هم مشغول گلکاری تپههای
کشور هستند و قرار است به
زودی کشور از این حجم گلکاری گلستانشود .کار
بدانجا رسیده که طرح تقاضای استعفای دولت و برگزاری
انتخابات زودرس ،بالفاصله در بین برخی از حامیان دولت
نیز هوادارانی پیدا میکند و احتمال اینکه این سخن در
روزهای آینده بلندتر به گوش آید ،بسیار است .در چنین
اوضاع و احوالی که از در و دیوار ناامیدی و استیصال
میبارد ،هر کدام از ما گوشی به دست مترصد هستیم تا
اخبار افزایش قیمت ارز یا سکه را زودتر از بقیه به گوش
اطرافیانمان برسانیم تا با نچنچی در زبان ،سری بجنبانیم
و با نگرانی به روزهای آینده بنگریم و خود را برای اخبار
ناخوشایندلحظاتبعدآمادهکنیم.متاسفانهروشدولتیان
هم در برخورد با التهابات کنونی شایسته و بایسته نیست.
ایشان با نادیدن واقعیتهای اقتصادی و سیاسی موثر در
این ماجرا ،آن را به بعد روانی آن تقلیل میدهند و الجرم
واکنششان هم بیش از هر رویکرد سازندهیی ،صرفا روانی
است و دریغا که همان بازی روانی را هم باختهاند ،البته
بیش از همه به ناکارآمدی خویش .ظاهرا گوش دولت هم
بر نقد و نصیحت مشفقان گران است .آن سوتر از دولت،
عدهییازناتوانیواستیصالموجوددربیندستاندرکاران
و تصمیمگیران به شعف آمدهاند و از فروافتادن شاخهیی
خوشحالند که خویشتن بر سر آن نشستهاند .بماند که

همواره در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و در شرایط
بحرانی ،عدهیی فرصت را غنیمت شمرده و از آبهای
گلآلود ماهی خویش را میگیرند و با خوشحالی نان خود
را بیشتر از قبل در خون خلق فرو میبرند.
در چنین شرایطی تالش برای امیدوار کردن مردم به
بهبود اوضاع کار خطرناکی است ،از آن رو که با استهزای
خلقواتهامامیدواهیروبهروخواهدگشت.امامگر«امید»
به جز روزهای سخت ،در جای دیگری هم مفهوم دارد؟
حفظ روحیه و زندگی کردن با امید و تالش برای امیدوار
کردن دیگران ،ممکن است از منظر بازیگران سیاسی ،به
ویژه آنان که معتقدند این تنگناها باعث فروافتادن رقیب یا
فروپاشیسیستمخواهدشد،گناهینابخشودنیبهحساب
بیاید اما برای ما شهروندان عادی چطور؟ برای ما که در
انتظار روزهای بهتر معبرهایی سخت و دشوار را پشت
سرگذاشتهایم،ماجراچگونهاست؟
در این که شرایط خوبی نیست ،شکی وجود ندارد و
احتمال اینکه این شرایط در روزهای پیش رو از آنچه که
هست هم دشوارتر بشود بعید نیست .قطعا حفظ روحیه
در دشواری عقالنیترین واکنش شناخته شدهی ابنای
بشر است ،پس ما فرزندان آدم محکومان به صبر و امید
هستیم ،باشد که صبح دولتمان بدمد!
موخره:کسبنتیجهیمطلوبدربرابرتیمملیپرتغال
و صعود از گروه ،دلخوشی کوچکی است که فعال بدان
امیدواریم که اگر هم میسر نشود ،دنیا به آخر نمیرسد.
تقاضای ما بازی خوب ملیپوشان کشورمان است که بر
نتیجهی بازی مقدم است .مردم از دولتمردان هم خوب
بازی کردن را میطلبند و در حسرت آن میسوزند و ای
کاش این تقاضا را کسانی به گوش ایشان برسانند.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 آقای شهردار نگاهی به شهرک کوثر
سراه بیندازید اطراف این
جنب پلی 
شهرک پر از زباله است که چهره شهر
را زشت کرده است .فضای سبز جلوی
شهرک که محل استراحت مسافران
زیادی است واقعا افتضاح می باشد .به
خاطرخدابهاینشهرکرسیدگیکنید.
 اکثریت مردم دهستان ریزآب و
روستاهایزیرمجموعهشاملبنهکالغیو
کتابادبعلتپیوستگیاقتصادیوفرهنگی
به سیرجان خواستار جداشدن از نیریز
و الحاق به شهرستان سیرجان هستند
مسوالنمحترمپیگیریفرمایند7538.
 لطفا مسئوالن در خصوص خاموشی
هللدادی
چندماهه بلوار سردار شهید ا 

حدفاصلدانشگاهصنعتیتامیدانپلیس
راه که ورودی مهم سیرجان است ،و
همچنین بخاطر تاریکی و وجود سرعت
گیری که رنگ نشده و هر لحظه احتمال
وقوع فاجعه انسانی میرود توضیحات
الزم را به شهروندان ارایه دهند5474 .
 بیش از  6ماه است که کوچه شماره
 8خیابان شهیدمیرزایی انتهای خیابان
غفاری را برای اجرای فاضالب حفاری
کردهاند و هنوزخاکی است درحالیکه
بقیه کوچهها را که مدت زمان زیادی
ازحفاری آنها نمیگذرد ترمیم و آسفالت
کردهاند از پیمانکار وعوامل محترم پروژه
خواهشمند است نسبت به ترمیم و
اجرای روکش آسفالت کوچه مذکور

اقدامنمایند4179.
 برق مناطق کوی پزشکان ،شهرک
صاحب الزمان و منازل اطراف بیمارستان
غرضی در چند روز گذشته بارها به مدت
طوالنی قطع شده است .اگر قرار است
این بینظمیها در این شهر ادامه داشته
باشد ،لطفا اداره برق لیست زمانهای
قطع را اعالم کند که تکلیف شهروندان
مشخص باشد9225 .
خودرو که دست خودمان و ملی است.
ایرانخودرو و سایپا اینقدر تولیدکنند
تا بازار اشباع شود و ارزان شود الاقل
یک کارمثبت انجام شود .یادولت
رابرکنارکنندیامجلستعطیلشودنتیجه
اش بهتراست3117.

خبر

دستگاه پیش سردکن کشتارگاه
خریداری و نصب میشود

 نشست علنی در خصوص خرید
دستگاه پیشسردکن کشتارگاه دام
شهرداری سیرجان شنبه هفته جاری
با حضور نماینده مجلس ،شهردار
سیرجان ،تنی چند از اعضای شورا و
معاونبهداشتیدانشکدهعلومپزشکی
سیرجان در شورای شهر برگزار شد .به
گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،در راستای رفع نارساییها،
افزایش سطح کیفی و بهداشتی
گوشت در کشتارگاه دام شهرداری
سیرجان و نیز همزمان با موضوع تب
کریمه کنگو و به منظور جلوگیری از

شیوع این بیماری،
مسئولینشهرستان
سیرجان صبح
دیروز در صحن
علنی شورا گردهم
آمدند و موضوع
خرید پیشسردکن
دام
کشتارگاه
شهرداری سیرجان را در دستور کار
قرار دادند.
رضا سروشنیا شهردار سیرجان در
این رابطه گفت« :بر اساس مصوبه
شورای شهر مقرر گردید دستگاه

پیشسردکنکشتارگاهدامشهرداری
از طریق ترک تشریفات مناقصه
با اعتباری بالغ بر  6میلیارد و 700
میلیون ریال در اسرع وقت خریداری
و نصب شود».

جناب آقای مجید زیدآبادی

سرپرستمحترمسازمانهماهنگیتبلیغاتاسالمیسیرجان

درگذشــت والــده گرامیتــان را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض میکنیــم.

کربالیی جواد موردینی ،خادمالجواد

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191  :
شماره کارت مجازی5029081013476219  :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

آگهیثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص فرهنگیورزشی مجتمع گلگهر سیرجان در تاریخ  1397/04/03به شماره ثبت  4448به شناسه ملی  14007671820ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد/ .موضوع
ی میز ،وزنهبرداری ،شنا ،والیبال با مجوز شماره  218/8708مورخ  1393/09/13از اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان .انجام مطالعه و بررسی و تحقیق جهت ایجاد شرایط و
فعالیت :تاسیس باشگاه ورزشی فوتبال ،فوتسال ،بسکتبال ،کاراته ،تنیس رو 
امکانات مقتضی به منظور توسعه و تعمیم امور فرهنگی ،ورزشی و تفریحات سالم جهت ورزشکاران ،عالقهمندان به ورزش و اقشار مختلف ،ایجاد کانونی برای فعالیتهای ورزشی قهرمانی در کلیه رشتههایی که دارای فدراسیون در جمهوری اسالمی ایران میباشد،
احداث و تعمیر و نگهداری اماکن مجموعهها و تاسیسات ورزشی ،تشکیل تیمهای ورزشی جهت شرکت در مسابقات داخلی و خارجی اعم از تیمهای حرفهای ،آماتور و کارگری ،پرورشاستعدادهای ورزشی جهت ارتقای کمی و کیفی ورزشکاران ،مدیریت اخبار ورزشی
از طریق مجله ،هفتهنامه پس از اخذ مجوزهای مربوطه ،عقد قراردادهای تامین مکان و امکانات مورد نیاز شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی برای مدیریت و برگزاری کلیه مسابقات ورزشی ،عقد قراردادهای استعدادیابی رشتههای ورزشی و تامین انبارهای
ورزشی نهادها ،ارگانا و سازمانهای دولتی و خصوصی ،تهیه و توزیع وسایل ،تجهیزات و البسه ورزشی داخلی و خارجی ،برگزاری دورههای آموزشی و صدور گواهینامهی مربوطه پس از اخذ مجو ز مربوطه ،تامین پرسنل ،مربی ،سرپرست ،بازیکن ،تدارکات تیمهای
ورزشی ،در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط/.مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود/مرکز اصلی :استان کرمان -شهرستان سیرجان -بخش مرکزی -شهر سیرجان -اراضی گلگهر -خیابان قهرمان -خیابان مدال -پالک  -0طبقه
اول -کد پستس / 7817851571سرمایه شخصت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000000ریال نقدی/منقسم به  1000000سهم  1000ریالی تعداد  1000000سهم ان با نام عادی/مبلغ  350000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 971مورخ 1396/12/21نزد بانک سپه شعبه میدان فلسطین سیرجان با کد 1018پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد/ .اعضای هیئتمدیره /معدنی و صنعتی گلگهر به شناسه ملی 10860515050و به نمایندگی ایمان عتیقی
به شماره ملی  3071138997و به سمت نایبرییس هیئتمدیره به مدت دو سال/سرمایهگذاری و توسعه گلگهر به شناسه ملی  10861839285و به نمایندگی محمود زیدآبادینژاد به شماره ملی  3071345021و به سمت عضو هیئتمدیره به مدت دو
سال/توسعه عمران و مدیریت منطقه گلگهر به شناسه ملی 14004856874و به نمایندگ حسن بدخشان به شماره ملی 3071637934و به سمت رییس هیئتمدیره به مدت 2سال/آقای محمد جواهری به شماره ملی 3071120400و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال/دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رییس هیئتمدیره و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد/ .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه/بازرسان/آقای علی بهادریان پاریزی به شماره ملی  3071658419به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی/آقای ابوذر حلوائیپور به شماره ملی  3071773846به سمت بازرس علیالبدل به مدت یک
سال مالی/روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید/ .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد/ .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان

