6

جامعه

 شماره 1168
 شنبه  24فروردین 1398

نگاه

دشواری های اقتصاد
و سال تعدیل انتظارات

محسن جالل پور*

تصوی��ری ک��ه از اقتصاد س��ال  98داریم اگر چه خیل��ی خوشبینانه
نیست ،اما شخصا ناامید نیستم .امسال میتواند سال تعدیل انتظارات
باش��د .بخشی از نارضایتی امروز ما ناش��ی از انتظاراتی است که پس
از انتخابات س��ال  ۹۶ش��کل گرفت .سیاس��تمداران با بیعملی و گاه
عهدشکنی این انتظارات را به باد سپردند و امروز ما نه به بهبود که به
حفظ وضع موجود اقتصاد هم راضی شدهایم.
بنابراین اگر وضع موجود حفظ ش��ود فبها المراد ،اما اگر شاهد اندکی
بهبود باشیم ،به شدت احساس رضایت خواهیم کرد .بهنظرم تصورات
ما از آینده منجر به ش��کلگیری انتظارات ذهنی ما میش��ود و همین
انتظارات اس��ت که واکنش ام��روز ما را بر میانگی��زد .وقتی واکنش
نشان دادیم ،بهنوعی در س��اخت آینده نقش ایفا کردهایم .ما به آنچه
نش��انههای قابل فهم از آینده نشان میدهند پاسخ داده و رفتارمان را
بر اساس آنچه انتظار داریم اتفاق بیفتد تطبیق میدهیم.
اما دشواریهای اقتصادی در امسال چیست.؟ برآوردها حاکی از منفی
شدن رشد در عملکرد س��ال  98اقتصادایران است .اقتصاد ما یک بار
دیگ��ر در معرض ابتال به عارضه «رکود تورمی» قرار میگیرد که قطعاً
نارضایت��ی مردم و فعاالن اقتصادی را بهدنبال خواهد داش��ت .تعمیق
ش��کاف میان درآمدها و هزینههای دولت هم نگرانکننده خواهد بود.
اگر درآمده��ای نفتی بهدلیل تحریم و کاهش ص��ادرات نفت کاهش
پی��دا کند ،بهطور قط��ع تحقق درآمدها غیر ممک��ن خواهد بود .به
این ترتیب کس��ری بودجه میتواند منجر به افزایش تورم ش��ود و این
موضوع رفتار دولت با عامالن اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی
میکن��د .از دید اقتصاددان و فعال اقتصادی آنچ��ه اتفاق افتاده تورم
اس��ت ک��ه دولت در آن نقش اساس��ی دارد ،اما دولت ب��ا پاک کردن
صورت مسأله و نادیده گرفتن نقش خود وانمود میکند که گرانی رخ
داده و بنابراین دس��ت به س��رکوب قیمت و ممانعت از تعدیل طبیعی
قیمتها میزند.
ام��ا حالتی را در نظر بگیرید که جاده مش��کلی ندارد ،ولی ماش��ین
خراب اس��ت ،اینجا هل دادن کمکی نمیکند و باید ماش��ین را تعمیر
کرد تا برای حرکت آماده شود .برحسب شانس بسیار بد ،زمانی را هم
در نظر بگیرید که هم ماشین و هم جاده خراب است .اینجا نمیتوان
از رکود اس��تفاده کرد .بنابراین مش��کل اصلی از ماشین است ،ماشین
اقتصاد ما خراب است و امسال این ماشین خراب در جاده خراب رکود
باید حرکت کند .تاریکی و سیل و رگبار و ریزش کوه را هم بهعنوان
عوامل سیاس��ی به این وضعیت اضافه کنید تا بدانید س��ال 98چقدر
سال حساسی است و دقیقا در چه مسیری باید حرکت کنیم .بنابراین
تنها راه عبور از دشواریهای سال  ٩٨آمادگی مردم و پذیرش شرایط
س��خت و تعدیل انتظارات اس��ت که امیدواریم ای��ن آمادگی همراه با
تعدیل انتظارات در جامعه بهوجود بیاید /.دنیای اقتصاد

بدنسازی و پرورش اندام فلکس

بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
پیامدهای ورود مواد مخدر به ایران

این تجارت ناروا
در هرسال  21میلیارد دالر برای ورود
مواد مخدر هزینه میشود

احمدعلی قاسمی
صحبت از مواد مخدر
است شاید بتوان گفت،
م��واد مخدر ریش��هی
تاریخی بس��یار طوالنی در کشور ما دارد و
شروع آن از صفویه هست که شاهطهماسب
صفوی بهدلیل همهگیر ش��دن مصرف این
ماده برای مص��رف مجازاتی در نظر گرفت
اما بهدلیل ش��رایط کشور در زمان قاجارها
با ترویج پزش��کی گس��ترش و مزارع گندم
تبدیل به مزارع کش��ت خشخاش گردید و
در سالهای  1339به بعد روی قاچاق این
کاال س��رمایهگذاری گردید و برای تجارت
آن تبدی��ل به هروئین ش��د اینج��ا بود که
فاجعه شروع شد؛ اما برای اینکه باز بتوانند
ت��ا ح��دودی خصوصاً در س��ال  1354که
جمعی��ت معتاد ای��ران  2.5تا  3.5میلیون
نفر بود با در نظر گرفتن کارت س��همیه و
مالی��ات بر این کاال ای��ن جمعیت را حفظ
نمودند.
ناگفت��ه نماند که در س��ال  1347بهدلیل
کشت خش��خاش در کش��ورهای همسایه
ازجمل��ه افغانس��تان،ترکی��ه و برخ��ی از
قس��متهای روس��یه و ورود آن به کشور
ای��ران دول��ت وق��ت در س��ال  1347ب��ا
رایزن��ی با س��ازمان ملل در کش��ور ایران
در همین راس��تا با گرفت��ن مجوز  35هزار
هکتار کش��ت خش��خاش بهصورت قانونی
نی��ز با تبصره و م��وادی تصویب گردید که
ازجمل��هی مواد ای��ن قان��ون عبارتاند از:
 1کش��ت خش��خاش در ایران تا زمانی که
کش��ورهای همس��ایه ازجمله افغانستان و
ترکیه به کشت خشخاش میپردازند تداوم
یابد درصورتیکه کشورهای همسایه کشت

خش��خاش تعطی��ل گردید موظف اس��ت
بخش کشاورزی ایران کشت آن را متوقف
کن��د؛ و بند  7آنکه همواره برخورد علمی
و منطق��ی با مصرفکنندگان و قاچاقچیان
صورت گیرد بهطور مثال در ش��رایطی که
یک ف��رد در بخش خصوص��ی مبادرت به
توزی��ع یا مصرف مواد مخ��در نماید کارت
بازرگان��ی آن  5س��ال معلق ش��ود یا اگر
پزش��کی مب��ادرت بهمصرف م��واد مخدر
نماید مجوز پزش��کی آن برای مدتی معلق
ش��ود .ناگفته نماند این قان��ون و این مواد
برای این تصویب ش��د که همواره زندانها
از معت��ادان و جرائم مواد مخدر پر نش��ود
و همچنین خانوادههای معتادان بتوانند به
زندگی عادی خود بر اس��اس رسالتهایی
که پ��دران و مادران داش��تند بپردازند که
در ش��رایط امروزی مجددا ً ما به این قانون
برگشتیم بهدلیل اینکه قسمت قابلتوجهی
از زندانه��ای م��ا از جرائ��م م��واد مخدر
پرشدهاند.
کاری ن��دارم به هر نحوی ک��ه ماده مخدر
را بنگری��م میبینیم که متأس��فانه نهتنها
در کش��ور م��ا بلک��ه در کش��ورهای دیگر
همانطورکه تولید ،توزی��ع و مصرف مواد
مخدر ب��ا یک مافی��ای ق��وی و گروههای
مافیای��ی در ارتب��اط ب��وده و ای��ن موارد
بهعنوان شیوههای استعماری و استثماری
گروههای مافیایی هست میتوان گفت که
ای��ن روش و روشهای مب��ارزه و برخورد
ب��ا تولید،توزیع و مصرف م��واد مخدر نیز
جنبهی مافیایی داش��ته و آبش��خور آن از
گروهه��ای مافیایی هس��ت .ناگفت��ه نماند
که بند دیگری که در این قانون مش��اهده
میکنی��م این اس��ت که اوالً ب��رای درمان
اعتیاد بودج��ه کافی در نظر گرفته ش��ود

 ناگفته نماند در سال  1347به دلیل کشت خشخاش در کشورهای
همسایه ازجمله افغانستان،ترکیه و برخی از قسمتهای روسیه و ورود آن به
کشور ایران دولت وقت در همان سال  47با رایزنی با سازمان ملل مجوز 35
هزار هکتار کشت خشخاش را بهصورت قانونی دریافت کرد .بر این اساس
مقرر شد کشت خشخاش در ایران تا زمانی که کشورهای همسایه ازجمله
افغانستان و ترکیه به کشت خشخاش میپردازند تداوم یابد اما درصورتیکه
در کشورهای همسایه کشت خشخاش تعطیل شود در ایران نیز بخش
کشاورزی کشت آن را متوقف کند
ثانیاً اعتیاد را بهعنوان یک بیماری در نظر
گرفته ثالثاً برای گروههای جوان و سنهای
خ��اص زیر  50س��ال مصرف م��واد مخدر
بهعنوان جرم محسوب ش��ده ،بگذریم ...تا
اینکه انقالب اس�لامی شکل گرفت و نظام
جمهوری اسالمی حاکم ش��د؛ در ابتدا در
سال  1357تا  1359روند کشت خشخاش
در کش��ور ایران تداوم پیدا کرد اما در سال
 1359کشت خشخاش در کشور ما ممنوع
و مجوز این  35هزار هکتار توسط سازمان
ملل در اختیار س��ایر کش��ورها قرار گرفت
و اینج��ا بود که مج��ازات و برخورد با مواد
مخ��در برخ��ورد قهرآمی��ز و مصرفکننده
ماده مخدر بهعنوان مجرم ش��ناخته ش��د
و قاچاقچی��ان بهعن��وان مجرمینی که نام
آنها بهعنوان سوداگران مرگ معرفی شد.

شاید بتوان که نگاه به ماده مخدر و تشدید
مجازات با معتادان و مصرفکنندگان ماده
مخدر یک نگاه آرمانی مطرح ش��ود با این
شیوهی برخورد شاید بتوان گفت اآلن این
مطلب بیان میش��ود که تولید مواد مخدر
و خشخاش و تولید تریاک بهجایی رسیده
ک��ه رقمی ح��دود  12هزار تن در کش��ور
افغانس��تان به خود اختصاص داده اس��ت.
با توجه به اینکه یکی از مس��یرهای اصلی
قاچاق و حمل ای��ن مادهی مخدر به ایران
و از طریق ایران به کش��ورهای دیگر هست
اما الزم است که نتایج این شیوهی برخورد
را مقداری با ش��یوهی منطقی موردبررسی
ق��رارداد؛ نتایج این ش��یوهی برخورد یک:
بزرگترین سرمایهی کشور نیروی انسانی
اس��ت که چ��ه عزیزانی در این مس��یر به

آگهی تغییرات ش�رکت بهینه کاوش زاگرس ش�رکت س�هامی
خاص به ش�ماره ثبت  4253و شناس�ه مل�ی 14006819656
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ف�وق الع�اده مورخ
 - 1397/10/20نام ش�رکت به “آرش�ام گهر س�یرگان “ تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()430228

آگهی تغییرات ش�رکت گهر کیان آش�یان س�یرجان شرکت سهامی
خ�اص ب�ه ش�ماره ثب�ت  3831و شناس�ه مل�ی  14005072612ب�ه
اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  - : 1397/11/25س�رمایه
تعهدی ش�رکت به مبل�غ 649000000ریال طی گواهی بانکی ش�ماره
 629/22310/69مورخ 97/12/15بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان
پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت  100%پرداخت شده می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()424581

بنیاد مهدویت سیرجان

آگهی تغییرات ش�رکت مهندس�ی پایا راه س�ازه کارمانیا شرکت س�هامی خاص به
ش�ماره ثبت  2382و شناس�ه ملی  10860073452به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت
مدیره مورخ  - : 1397/12/05آقای اکبر باباخانی نژاد ش�ماره ملی 3070305611به
س�مت مدیر عامل ورئی�س هیئت مدی�ره  -خانم رباب�ه باباخانی نژادش�ماره ملی
3070431933به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم مژگان انوری نسب سعادت
آبادی ش�ماره ملی  3071224532به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باش�د  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()430231

تاسیس شرکت سهامی خاص آراد ایمن مخزن سیرجان درتاریخ 1398/01/10
ب�ه ش�ماره ثب�ت  4605ب�ه شناس�ه مل�ی  14008245114ثب�ت و امضا ذیل
دفاترتکمی�ل گردی�ده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم آگهی
میگ�ردد .موضوع فعالی�ت -:فعالیت آزمایش�گاهی خودرو-خدمات خودرو-
تعمیرات خودرو-واردات و صادرات خودرو-خدمات ایمنی خودرو-تاس�یس
و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین -اسقاط و بازیافت
خودروهای فرس�وده و آهن آالت وفلزات و مواد پالستیکی -تعمیر و تست و
آزمون دوره ای هیدرواس�تاتیک با التراس�ونیک مخازن سیلندرهای فوالدی
ب�دون درز براس�اس روش اجرایی-باز و بس�ت انواع مخازن و س�یلندرهای
گاز خودروه�ای دوگان�ه س�وز و گاز س�وز –انج�ام کلی�ه ام�ور معاینه فنی
خودروهای س�بک نیمه س�نگین و سنگین و موتورس�یکلت وآزمون چشمی
گاز س�وز  -انجام معاینه فنی چش�می گازس�وز و معاینه فنی موتور سیکلت
و خودروهای دیزلی س�بک ،خودروهای دو دیفرانس�یل و خدمات خودرویی
گاز سوز،آزمایش�گاه معتمد و همکار محیط زیست در قبال آلودگی های هواو
آلودگی صوتی،آزمایش�گاه همکار بهداشت ،غذا و دارو و استاندارد در زمینه
صنایع مواد غذایی و آزمایشگاه مکانیک خاک ،بتن،آسفالت ،قیر وسازه ،ارائه
کلیه خدمات در زمینه محیط زیس�ت از جمله رفع مش�کالت زیست محیطی
صنای�ع انج�ام پروژه های کاهش ،کنت�رل وحذف آالینده ه�ا از منابع محیط
زیس�ت و کارگاهی ،امکان س�نجی فن�ی ،اقتصادی،و زیس�ت محیطی ،نصب
سیستم های کنترل آالیندها مثل بگ فیلتر ،سیکلون،راه اندازی تصفیه خانه
هاانج�ام و آماده س�ازی طرحهای جامع کاهش آلودگ�ی منابع هوا در مناطق
صنعتی و شهری -انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرایندی و تعیین نوع
و احتمال و میزان انتش�ار آالیندهای محیط زیس�ت -مش�اوره و انجام پایش
زیس�ت محیطی)  )EMPدر راس�تای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد
- ISO 14001نمون�ه برداری کلیه پارامترهای آالینده ها هوای محیط از منابع
ثابت و متحرک و بس�اب خروجی از کارخانجات و صنایع برای آزمایشگاههای
معتم�د محیط زیس�ت،انجام خدمات شناس�ایی کم�ی و کیف�ی و مدیریتی
پس�ماندهای خطرن�اک صنعتی،انجام برنام�ه عملیاتی پس�ماندهای صنعتی
براساس قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی مربوطه -انجام و آماده
س�ازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری
و کشاورزی و رودخانه ها ،انجام پروژه های کاهش و کنترل آالینده های ناشی
از کارخانجات وصنایع -تولید ،بس�ته بندی و توزیع انواع محصوالت خشکبار
و مواد غذایی و لوازم بهداش�تی و اخذ نمایندگی ش�رکت ه�ای تولید کننده
م�واد غذایی و صادرات و واردات خش�کبار ،محصوالت غذایی ،کش�اورزی و
دیگر کاالهای مجاز ،خاکبرداری و باطله برداری ازمعادن -طراحی و اکتش�اف
و بهره برداری از مع�ادن -طراحی،محاسبه،اجرا،نظارت،مش�اوره پروژه های
عمرانی اعم ازآجری،س�نگی،بتنی وفلزی،فعالیت در زمینه س�اخت و احداث
ش�هرکهای مس�کونی ،تج�اری و اداری -ج�اده س�ازی،راه س�ازی،محوطه
س�ازی،پل س�ازی،تونل س�ازی،خاکریزی و خاکبرداری،س�د سازی،تسطیح
اراضی -بهس�ازی و نوس�ازی بافتهای فرس�وده ش�هری و غیره ش�هری ،زیر
سازی،ش�ن ریزی،آس�فالت کش�ی و خط کشی،گاردیل بندی،س�رعت گیر و
هرگون�ه پاکس�ازی مربوط ب�ه راه -خرید ملزومات،احداث س�وله و اس�کلت

فلزی،نازک کاری و نماس�ازی،اقالم پیش س�اخته،مخازن بتنی،مبلمان پارکی
و شهرس�ازی،انواع س�ازه های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای
طرح های صنعتی و تاسس�یات ش�هری طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره
درامور ابنیه اعم از بتونی و فلزی س�اخت مجتمع های مسکونی تجاری اداری
ورزش�ی و س�اخت سوله نقش�ه برداری انبوه سازی بهینه س�ازی و بازسازی
بافتهای فرسوده شهری و غیرشهری،مش�ارکت در اجرا و ساخت،انجام کلیه
امور تاسیس�اتی اعم از الکتریکال ومکانیکال،انجام کلیه امور خدماتی شامل
تنظیفات،محوطه سازی فضای سبز،تامین نیروی انسانی مجاز شرکت -تولید
محصوالت کش�اورزی و دامی -تهیه و طبخ غذا)گرم سرد و کترینگ(،اجرای
کلیه خدمات ش�هری اعم از مبلمانهای ش�هری رنگ آمیزی جداول و جدول
کشی،تس�طیح اراضی،راه سازی،سدسازی خطوط انتقال )گاز آب برق(،خرید
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،شرکت در مناقصات و
مزایدات ،عقد قرارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی،اخذ وام
و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی
و اعتباری داخلی و خارجی -اخذ و اعطای نمایندگی از ش�رکتها و موسسات
داخلی و خارجی -شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی
داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
م�دت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان ،
شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر س�یرجان ،مقداد  ،خیابان رازی
 ،کوچ�ه رازی[4کران�ی ، ]3پالک  ، 8طبقه همکف کدپس�تی 7816676177
سرمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم
به  100س�هم  10000ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال
توس�ط موسس�ین طی گواهی بانک�ی ش�ماره  97/8181/01/265286مورخ
 1387/12/21نزد بانک ملی ایران شعبه سیرجان با کد  8181پرداخت گردیده
اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای علی آذرنوش به ش�ماره مل�ی 3060019142و
به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال خانم فاطمه آذرنوش به ش�ماره
ملی 3060173559و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
احس�ان غیوری به ش�ماره ملی 3071879350و به سمت مدیرعامل به مدت
 2س�ال و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا :
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد آقای
احس�ان غیوری فرزند علی به شماره ملی ( 3071879350مدیرعامل) همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای مهدی نژادحس�ینی به شماره ملی  3070989462به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک س�ال مالی آقای رضا کاظمی جامع بزرگی به ش�ماره ملی
 3131559616ب�ه س�مت بازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر
االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()425229

تاسیس ش�رکت تعاونی کیان اندیشان گهر جهان درتاریخ 1397/12/27
به ش�ماره ثبت  4601به شناس�ه مل�ی  14008236182ثب�ت و امضا ذیل
دفاترتکمی�ل گردی�ده که خالص�ه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم
آگه�ی میگ�ردد .موضوع :تولی�د فوالد-آه�ن اس�فنجی-تولید و توزیع
میلگرد-تیرآهن و نبشی،ورق-س�رمایه گذاری در س�ایر شرکتها-تامین
نی�روی انس�انی-ایاب و ذه�اب پرسنل-اکتش�اف و اس�تخراج و به�ره
ب�رداری از مع�ادن -تجهی�ز وآماده س�ازی معادن-طراحی و اس�تخراج
م�واد معدنی-طراحی و اح�داث خطوط و تولید م�واد معدنی و واحدهای
فرآوری-ص�ادرات و واردات م�واد معدن�ی و قطع�ات موردنیاز ماش�ین
آالت معدنی-طراح�ی واحده�ای تولیدی،صنعتی،معدن�ی و خدمات�ی-
طراحی،مهندسی،نظارت،بازرسی،س�رمایه گذاری،مشارکت،مش�اوره و
اجرای پ�روژه های اح�داث کارخانجات و واحدهای تولی�دی و صنعتی-
تعمیرات صنعتی-تنظیف واحده�ای صنعتی و مکانیکی -باطله برداری-
راه سازی-سدس�ازی-انجام کلی�ه فعالیته�ای عمران�ی و معدنی-نصب
و راه اندزی-تعمی�ر ماش�ین االت و تجهی�زات مورد نی�از-واردات انواع
ماش�ین آالت و تجهی�زات راه س�ازی و معدنی و تاسیس�ات م�ورد نیاز
پ�س از اخذ مج�وز از ارگانهای مربوطه ش�ماره مج�وز  97/13619تاریخ
مج�وز  1397/12/21مرج�ع صادرکننده:اداره تع�اون کار ورفاه اجتماعی
شهرس�تان س�یرجان مدت  :از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی
 :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،دهستان شریف
آباد  ،روستا معدن گل گهر ،گل گهر  ،جاده شیراز  ،جاده کیلومتر50جاده
شیراز  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7814474320سرمایه شخصیت
حقوق�ی  350,000,000 :ریال می باش�د.که به  35س�هم  10.000.000ریالی
منقس�م گردیده اس�ت .مبل�غ 140.000.000ری�ال آن نقدا ً توس�ط اعضاء
طبق گواهی مورخ 97/12/9موسس�ه مهرایران ش�عبه سیرجان پرداخت
مابقی در تعهد س�هامداران می باش�د اولین مدیران  :آقای رضا منتظری
ف�ر به ش�ماره ملی  3071105703و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره  -عضو
عل�ی الب�دل به مدت  3س�ال آق�ای س�عید فیروزآبادی به ش�ماره ملی
 3071202008و به س�مت مدیرعامل به مدت  3سال آقای محمد عباسلو
به ش�ماره ملی  3071214995و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3
س�ال آقای محمد ش�هبا به ش�ماره ملی  3071838611و به س�مت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  3س�ال آقای مصطفی محمدحس�ینی اناری
ب�ه ش�ماره مل�ی  5429929069و به س�مت عضو هیئت مدی�ره  -عضو
عل�ی الب�دل به مدت  3س�ال آق�ای س�عید فیروزآبادی به ش�ماره ملی
 3071202008به س�مت منش�ی هیئت مدیره به مدت  3س�ال دارندگان
ح�ق امضا  :کلی�ه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد تعه�دآور بانکی و غیره
(اعم از بروات ،س�فته  ،چک) و س�ایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب
هیئت مدیره با امضای ثابت آقای س�عید فیروزآبادی فرزند محمدعلی کد
ملی  3071202008مدیرعامل تعاونی بانضمام امضاء آقای محمد عباس�لو
فرزند عبداله کد ملی  3071214995و آقای محمد ش�هبا فرزند اسفندیار
کد مل�ی ( 3071838611اعضاء هیئت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد و
کلیه مدارک ع�ادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره
هم�راه با مهر تعاون�ی قابل قبول و معتبر اس�ت .اختی�ارات مدیر عامل :
طبق اساس�نامه بازرسان شرکت  :آقای محمدتقی الهی فر فرزند علیرضا
کد مل�ی  3060069255بعنوان بازرس اصلی و آق�ای احمد عرب گوئینی
فرزن�د ابوالفتح کد ملی  3179655471بعنوان بازرس علی البدل به مدت
یکسال مالی انتخاب گردیدند ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د) اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()425503

ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

شهادت رسیدند.
دوم درهرس��ال  21میلیارد دالر برای ورود
مادهی مخدر هزینه میشود.
س��وم متأس��فانه با روشه��ای بازپروری
تنه��ا از ه��ر  100نف��ر  97نفر برگش��ت
نم��وده و مج��ددا ً مصرف م��واد مخدر را
ش��روعم میکنن��د آنه��م همیش��ه در
ش��رایط برگش��ت ،مص��رف م��اده مخدر
بهص��ورت تصاع��دی افزای��ش مییابد و
معتاد به س��مت مواد س��نگینتر حرکت
میکند یعنی از تریاک به ش��یره،از شیره
ب��ه هروئین و غی��ره .چهارمین پیامد این
ش��یوه ک��ه بزرگترین زی��ان اقتصادی و
غیراقتص��ادی را بهدنب��ال داش��ت تعداد
معتاد به ش��یره در س��ال  1384در ایران
 8400نف��ر بود که در س��ال  1392این
عدد ب��ه  850هزار نفر افزای��ش مییابد
بنابراین؛ این نتیجه فقط زیان بود که الزم
اس��ت صاحبنظران در امر مواد مخدر و
مصرف آن به سمتی پیش روند که ما در
شرایط فعلی که حدود  205تا  3میلیون
نفر معتاد داریم حداقل همین میزان ثابت
بماند ثانیاً دیدگاهمان نس��بت به مصرف
مواد مخدر باعث گردد روزبهروز میانگین
س��ن معتادان به  60س��ال برس��د نه به
 13- 12س��ال و س��وم خانوادهها طوری
برخ��ورد نکنند که در ش��رایط زیان فرد
معتاد به س��مت روشهایی پیش برود که
غیرقابلجبران باشد .به امید آن روز.

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت مهندس�ی پای�ا راه س�ازه کارمانیا
ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2382و شناس�ه ملی
 10860073452به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی
بطور ف�وق العاده م�ورخ  - : 1397/12/05اعضاء هیئت مدیره
عبارتن�د از  - :اکبر باباخانی نژاد ش�ماره ملی - 3070305611
ربابه باباخانی نژادش�ماره ملی  - 3070431933مژگان انوری
نس�ب س�عادت آبادی ش�ماره ملی  3071224532برای مدت
دو س�ال انتخ�اب گردیدند - .خانم مطهره نظری ش�ماره ملی
 3070385885بعن�وان ب�ازرس اصلی و خانم س�کینه نظری
محمودآبادی ش�ماره مل�ی  3070384471بعنوان بازرس علی
البدل شرکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - .روزنامه
نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های ش�رکت انتخاب شد  .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()422498
تغییرات ش�رکت گهر کیان آشیان س�یرجان شرکت سهامی
خ�اص به ش�ماره ثبت  3831و شناس�ه مل�ی 14005072612
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  - : 1397/11/25اعضای هیات مدیره عبارتند از  � :آقای
محمدعلی ایران نژادپاریزی به ش�ماره مل�ی � 3070676103
آقای احمد رنجبرتوتوئی به ش�ماره ملی  � 3071997140آقای
اسماعیل رنجبرتوتوئی به ش�ماره ملی  - 3071997132آقای
مجید صالحی به ش�ماره ملی  0070634343شماره شناسنامه
 2482ب�ه س�مت بازرس اصل�ی و خانم پریس�ا زیدآبادی نژاد
فرزند یارعلی به ش�ماره ملی  3060243689شماره شناسنامه
 0به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
ش�دند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()424578
آگهی تغییرات ش�رکت گهر کیان آش�یان س�یرجان شرکت سهامی
خاص به ش�ماره ثبت  3831و شناس�ه ملی  14005072612به استناد
صورتجلس�ه هیئت مدی�ره م�ورخ  - : 1397/11/25آقای محمدعلی
ای�ران نژادپاری�زی به ش�ماره مل�ی 3070676103به عن�وان رئیس
هیئت مدیره  -آقای احمد رنجبرتوتوئی فرزند محمد به ش�ماره ملی
 3071997140ب�ه عنوان نایب رئیس هیئت مدیره  -آقای اس�ماعیل
رنجبرتوتوئ�ی فرزند محمد به ش�ماره مل�ی  3071997132به عنوان
عضو اصلی هیئت مدیره  -آقای اسماعیل رنجبرتوتوئی فرزند محمد
به ش�ماره مل�ی  3071997132به عنوان مدیر عامل  -کلیه اس�ناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداس�المی و نام�ه های اداری و اوراق عادی ب�ا امضاء ثابت آقای
اس�ماعیل رنجبرتوتوئ�ی فرزند محمد به ش�ماره ملی 3071997132
(مدیر عامل) و آقای محمدعلی ایران نژادپاریزی فرزندغالمحسین به
ش�ماره ملی( 3070676103رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت
معتبر می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()424579

