شهر
بیژن ادبی
خیابان به عن��وان یک مکان جغرافیایی که
محل زیست عمومی و کنشگری شهروندان
اس��ت ،تبدی��ل به ی��ک (فضای ش��هریِ )
مشترک میش��ود که ممکن است چندین
نسل به آن احساس تعلق کنند .خیابانهای
قدیمیتر سیرجان مانند خیابان انقالب ،امام
خمینی(بازار) ،فردوس��ی ،سعدی ،خواجو،
مولوی ،خیام و س��ایرین ،دقیقا همین معنا
را با خود حمل میکنند .ردیفی از درختان
بلندقام��ت و خاطراتی از چند دهه کس��ب
و کار و م��راوده با دیگرانی که ش��اید دیگر
هیچکدام زنده نباشند .خیابانهای مذکور،
عرص��های پهندامن��ه از زیس��ت اجتماعی
سیرجانیها محسوب میشوند.
س��یرجانی دیروز که مانند ام��روز ،تا به این
می��زان ،خانوادهها از هم دور نبودند و روابط
اجتماعی پُرمِهرتَر و دلانگیزتر از امروز بود.
شهر ،پیشتر از این ،کوچکتر و طبعاً روابط،
کام ً
ال چهرهبهچهره ب��ود .همه ،یکدیگر را
میشناختند و همین شناخت چهرهبهچهره
و ه��راس از قض��اوت خش��مگینانه و ی��ا
سرزنشبار دیگران موجب میشد تا آدمها،
بسیاری رفتارهای ناپس��ند و ناهنجار را در
فضاهای شهری مرتکب نشوند.
مهاجرپذیری با وجود دربرداش��تن بسیاری
آیتمه��ای مثبت از جمله اش��تغال و رونق
اقتص��ادی و توس��عه طبقات��ی و فضاهای
شهری ،معایبی را نیز بههمراه دارد .از جمله
اینکه شهر ،شلوغتر و گرانتر از سابق است،
ب��ه همین منوال ،مزاج عمومی مردم نیز در
زمینهی تعامالت اجتماعی به شدت سردتر
از قبل است.

توزیع عادالنه فضاها و افزایش سرانهی رفاهیات شهری،
تنها راه مقابله با محرومیتها و نابرابریها است

نیم ِ
نگاه فرهنگی
به فضاهای شهری
م��ردم نیز بر اس��اس دسترس��ی خ��ود به
امکانات شهری ،سبک زندگی روزمره خود
را انتخاب و احساسشان را نسبت به جامعه،
قضاوت میکنند .در نقاط حاش��یهی شهر
ک��ه کمبهرهتر از امکانات عمومی هس��تند،
بیتردی��د ،حس تعلق به ش��هر تحت تاثیر
نابرابری ،کمتر میشود.
نابرابری در توزیع امکانات یکی از بزرگترین
بحرانهایی اس��ت ک��ه میتوان��د تعلقات
عاطفی را نس��بت به زادگاه یا ش��هر محل
زندگ��ی ،کمرنگتر کند و حتی احس��اس
نوعی انزوا و بیگانگی را به شهروند محرو ِم
حاشیهنش��ین تحمی��ل کند .بدت��ر از این
مورد البته ،بیتفاوتی همش��هریان نسبت
به قوانین راهنمایی و رانندگی و احس��اس
خودخواهانهی آن��ان در زمینه بیمباالتی
در رفتارهای اجتماعی مانند رعایت کردن
نوب��ت در صف نانوایی یا پمپ بنزین یا در
ادارات است که ریشهی آن عمدتاً از همین
خالء و فقدان عاطفی سرچشمه میگیرد که
ازین پس ،دیگر مفهوم جامعهگرایی و نگاه
عقالنی معطوف به زادگاه ،نزد این
عاطفی و
ِ

دسته از شهروندان ،رونقی ندارد .همین که
عبارت (ما س��یرجانیها) کمتر در دهانها
میچرخ��د و دس��تکم در اذه��ان برخی
ش��هروندان(،من)ها ج��ای آن را گرفتهاند،
نشانگر رش��د نوعی فردگرایی مخرب است
که سرچش��مه آن گاهی «فق��ر فرهنگی)
نیز هس��ت .اگ��ر ب��اور کنی��م اراده مردم،
تعیینکنندهی آن اس��ت ک��ه فرایندهاي
زندگی روزمرهی شهري چهگونه متناسب
با امروز ش��کل بگیرند؛ در این میان ،نقش
خاطرات مش��ترک ،ارزشهای مش��ترک،
آرزوه��ای مش��ترک و حت��ی بیزاریهای
مش��ترک ،برجس��ته میش��ود و ای��ن
ذهنیتها و عواطف درآمیخته با احساسات
نوستالژیک و خاطرات شهروندان در جریان
رواب��ط هر روزهي زندگ��ی و انواع تعامالت
اجتماعی و سایر کارکردهای زندگی شهری
مانند كار ،تفريح ،حمل و نقل درونشهری،
خالقیته��ا ،تجربی��ات ،آم��وزش ،ورزش،
سكونت ،ساخته میش��ود .شهرها معموالً
حدي تأمین میکند
نیاز به کار و تفریح را تا ّ
اماآرام��ش و می��زان تعلق به ش��هر را باید

بانویی که زیاد مینوشت

برایخانواده
رعایی

تحقق بخشی از این مفاهیم،
بررس��ی کرد.
ِ
مربوط به طراحی ش��هری است .انصافاً در
س��یرجان ،گامهای خوبی در این خصوص
برداشته شده است .توزیع عادالنه فضاهای
شهری و افزایش سرانهی رفاهیات شهری،
تنه��ا راه مقابله ب��ا محرومی��ت و نابرابری
است .جامعهشناسان مکتب شیکاگو معتقد
هستند که ش��هر ،فضايي است كه انسان،
در محي��ط آن ،متر و معیاری برای کیفیت
اندیش��ه و س��بک زندگی خود بر اس��اس
تجربیاتش پیدا میکند .بر همین اس��اس،
نسل پس از ما نیز درکی متفاوت از مفهوم
ش��هریگری خواهند داش��ت و بر اس��اس
همین ادراک ،دس��ت به طراحی فضاهای
جدید شهری در سیرجان خواهند زد و بر
همی��ن پایه نیز نقش آفريني خواهند کرد.
مهم این است که سطح توقعات و انتظارات
ما از آینده فضاهای عمومی شهرمان مانند
پارکه��ا ،خیابانه��ا چیس��ت؟ چقدر در
خودخواه��ی و نقض قوانی��ن راهنمایی و
رانندگی ،ش��هرهی عام و خاص شدهایم و
در مقابل چقدر توانس��تهایم مث ً
ال در حفظ
بناهای تاریخی کوشا باشیم؟ یا تا چه اندازه
در ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و
نقل عمومی و دوچرخهسواری و پیادهروی

و زندگ��ی در هوای پاک موف��ق بودهایم؟
و یا این پرس��ش حیاتی ک��ه تا چه زمانی،
آس��مان س��یرجان به همین زاللی و پاکی
میماند؟ در ش��هر ما متاس��فانه ،آدمهای
«خودزرنگپندار»ک��ه نمیتوانند خود را با
واقعیته��ای اجتماعی و مبحث حق تقدم
و احترام به حقوق دیگر شهروندان تطبیق
دهند ،بس��یار است .شهروندانی که هنوز با
س��رعت باال در کوچهها رانندگی میکنند
بدون هراس از اینکه کودکی سرآس��یمه
بیرون بیای��د و راننده قدرت واکنش کافی
نداشته باش��د .شهروندانی که هنوز آشغال
در خیاب��ان میریزند .ب��رای ادا کردن هر
منظوری از بوق اس��تفاده میکند و روزانه،
صدها ب��ار آن را به صدا در م��ی آورند اما
دری��غ از اینک��ه یکب��ار اه��رم راهنمای
گ��ردش بهچپ و یا راس��ت را بهکار ببرند.
آین��دگان بهدنبال آدمه��ای تکاملیافته و
توسعهیافتهای میگردند که هم زیستبوم
خود را از آلودگیهای محیطی حفظ کنند
و هم در کمال آدمگری و انسانیت به دیگر
ش��هروندان احترام بگذارند .وجه مشترک
همه ش��هروندان رش��دیافته در س��یرجان
آینده ،دو کلمه خواهد بود« :دیگرخواهی»
و «همیاری»

 بدتر از این ها ،بیتفاوتی همشهریان نسبت به قوانین
راهنمایی و رانندگی و احساس خودخواهانهی آنان در زمینه بیمباالتی
در رفتارهای اجتماعی مانند رعایت کردن نوبت در صف نانوایی
یا پمپ بنزین یا در ادارات است که ریشهی آن عمدتاً
از همین خالء و فقدان عاطفی سرچشمه میگیرد

بانو ش�وکت رعای�ی از فعاالن فرهنگی س�یرجان پس از
یک دوره بیماری درگذشت .بانو رعایی شاعره ،نویسنده
و عضو انجمن شعر س�یرجان بود که در سال های حیات
خود بس�یار نوش�ت و آموزش داد .کتاب ش�عر او «حله»
اش�عار آموزنده زیادی داش�ت و خود در نشریات محلی
نوشته های بیشماری به جا گذاشت.
شاعره رعایی همسر زنده یاد محمود رعایی از هنرمندان
و نویس�ندگان نسل پیش�ین بود که خود در زمان حیات
اشعار بسیاری گفت و شاگردان زیادی تربیت کرد.

شهرداری سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجرای آسفالت محوطه جمعه
بازار و بخشی از پيادهروهای فضای سبز جنب بلوار قائم) به شماره  2098005674000105را از طریق سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت برگزار نماید .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/11/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 98/11/21
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 98/12/1
زمان بازگشایی پاکتها 14:40 :روز شنبه تاریخ 98/12/3
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سيرجان ،ميدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سيرجان

گردیدن�د - .آقای علی منتظری ش�ماره مل�ی  3070301908بعنوان ب�ازرس اصلی و
آق�ای عباس عرفانی ش�ماره مل�ی  3071359985بعن�وان بازرس عل�ی البدل برای
مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  - .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب ش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غيرتجاری سيرجان ()739722
آگهی تغييرات ش�رکت گهر س�يليس اميد سيرجان شرکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4670و شناس�ه ملی  14008452731به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ
 1398/09/30تصميم�ات ذیل اتخاذ ش�د 1- :کليه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور
ش�رکت از قبيل (چک  ،سفته  ،بروات) عقود اس�المی وسایر نامه های اداری با امضاء
مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان ()739725
آگه�ی تغييرات ش�رکت س�يرجان عمران تداوم ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره
ثب�ت  1255و شناس�ه مل�ی  10860535750ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هيئت مدیره
م�ورخ  - : 1398/09/16آق�ای س�يدجواد مداح�ی ش�ماره مل�ی 3071495684ب�ه
س�مت مدیر عام�ل و عضو هيئت مدی�ره  -آقای رمض�ان باباخانی نژاد ش�ماره ملی
3071393873به س�مت رئيس هيئت مدیره  -آقای محمد صادق شریعتمدار شماره
ملی 4723081933به س�مت نائب رئيس هيئت مدیره  -کليه اسناد و اوراق بهادار و
تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری با امضاء رئيس هيئ�ت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاری سيرجان ()739728
آگه�ی تغيي�رات ش�رکت کانه گس�تر مهر کرمان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره
ثب�ت  2539و شناس�ه مل�ی  10860267283به اس�تناد صورتجلس�ه هيئت مدیره
م�ورخ  1398/08/28تصميم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د  1- :آقای�ان لقمان نعمت ش�ماره
ملی  2991927593به س�مت رئيس هيئت مدیره  ،س�هراب باتمانقليج ش�ماره ملی
 0040362779ب�ه س�مت نائ�ب رئيس هيئ�ت مدیره  ،حمي�د جابر انصاری ش�ماره
مل�ی  0030116791و حس�ن نعمت ش�ماره ملی  2991474289و رضا فالحی ش�ماره
ملی  0036126543به س�مت عضو هيئت مدیره و خانم نوش�ين فالحی ش�ماره ملی
 0079603513خارج از اعضاء هيات مدیره به سمت مدیرعامل  2-کليه اسناد واوراق
بهادار و تعهداور ش�رکت با امضاء مدیرعام�ل یا رئيس هيئت مدیره باتفاق یکی دیگر
از اعض�اء هيئت مدی�ره همراه با مهر ش�رکت دارای اعتبار می باش�د .اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان
()739829

محم�ود رعای�ی در پای�ه گ�ذاری انجمن ش�عر و انجمن
قلم س�یرجان در دهه هفت�اد نقش بارزی داش�ت .او به
هنگام اجرای شب ش�عر در تاالر فردوسی محل و ماوای
همیش�گیاش در س�ال  82دچ�ار ایس�ت قلبی ش�د و
دوستان هنرمندش را برای همیشه تنها گذاشت.
نگارس�تان ضایعه درگذش�ت بانو ش�وکت رعای�ی را به
خانواده محترمش بویژه فرزندان گرامی آن مرحوم الهام
و عرف�ان رعای�ی از همراهان قبلی نگارس�تان تس�لیت
میگوید.

کاریکلماتور
محمدعلی آزادیخواه

دنبال طلوعش
طول شب
تمام
خورشید در
ِ
ِ
ِ
میگردد
■ عمرهای سپری شده در گورستان گردهمایی دارند.
■ پا روی سکوت بگذاری جیغش بلند میشود.
■ خ��ر ِد آدمی ،ب��رای آموختن ،آموزش دادن ،دگرگون س��اختن و
تاختن بر نامردمیهاست.
ت��وان هفت بند گاو را دارد و در
■ در وادی نامردمیه��ا ،آد ِم نادان
ِ
جایگا ِه مردمیها ،نادان زو ِر یک مورچه را ندارد.
دنبال طلوعش میگردد.
طول شب
ِ
■ خورشید در تما ِم ِ
■ همهی روزها عاشق خورشیدند.
زمین شب نمیروید.
■ هیچ رنگین کمانی در
ِ
■ دو ِد سوختهای فسیلی و موا ِد سوختنی همسف ِر باد میشوند.
توان نهفتهی ماست؛ پس بیا ،بیاموزیم ،بیاگاهانیم و
■ سرنوش��تِ ،
بر نامردمیها بتازیم.
■ عاشق فریادی هستم که از همدردیِ سکوتها برمیخیزد.
شنیدن پای آزادی است.
■ آرزویِ زندانیان
ِ
رنگین کمان را منقرض میکنند.
نسل
■ خشکسالیها ِ
ْ
■ در خشکسالی ،آب تشنهتر از ماهی است.
■ برای اینکه «آدم» باشی ،ا ّول به کاری عشق بورز.
دوران دو روییها ،برخیها از س��راب ماهی میگیرند و
دوران
■ در
ِ
ْ
آب َمسکه.
پارهای از ْ
باران
■ خدا را چه دیدهای! س��راب با همهیِ بدیهایش ،در
آغوش ِ
ِ
مهربان جان میسپارد.
درخت َس ْر به فلک کشیدهْ ،
ِ
خاک ا َ ّره میسازد.
نجا ِر ناوارد با چوبِ
■ ّ

خبر

رتبه برتر جشنواره
برای کتاب چهارخطی

کتاب تازه تألیف س��ید علی میرافضلی ش��اعر و نویسنده کرمانی این هفته
به عنوان کتاب برگزیده «چهاردهمین دوره جش��نواره شعر فجر» در بخش
شعر انتخاب شد .این مجموعه با عنوان «کتاب چهارخطی» به دلیل غنا و
محتوای مناسب توجه داوران جشنواره را جلب کرد و لوح تقدیر وزیر ارشاد
را به خود اختصاص داد .میرافضلی از ش��اعران ونویسندگان خوشنام استان
است که تا کنون تالیفات زیادی در این حوزه داشته است .او نزدیک به ربع
قرن اس��ت که بی وقفه در بخش ش��عر و پژوهش ادبی فعالیت میکند و در
عرصه های فرهنگی و ادبی حضوری جدی و مس��تمر دارد  .از میرافضلی تا
کنون مجموعه های شعر «تقویم برگهای خزان» « ،دارم به ساعت مچیام
فکرمی کنم»« ،تمام ناتمامیها»« ،خواب گنجشک ها«« ،آهسته خوانی» و«
مرا می نویسی» چاپ و منتشر شده است .همچنین «رباعیات خیام در منابع
کهن»«،گوشه تماشا« ،رباعی از نیما تا امروز» « شاعران قدیم کرمان» از این
پژوهشگر ادبی به بازار کتاب آمده است.

عم
آگهی مناقصه ومی

یک مرحله ای

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ل
عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح و اجرای آسفالت محوطه جمعه بازار
بخش
ئ (نوبت دوم)
و ی از پیادهرواهی فضای سبز جنب بلوار اق م

آگهی تغييرات ش�رکت گوهر فرش س�يرجان شرکت تعاونی به ش�ماره ثبت  1422و
شناس�ه ملی  10860537728به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق
الع�اده مورخ  1398/07/21و منض�م به نامه ش�ماره /98/8689ص مورخ 98/09/03
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�يرجان  1-اعض�اء اصلی هيئت تصفيه
به ش�رح زیر به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند- :آقای مهدی روح االمينی با کدملی
- 3130642919خان�م س�اره س�اجدی با کدمل�ی - 3071217560خان�م فرزانه روح
االمين�ی ب�ا کدمل�ی  2- 3130642218تصویب صورتهای مالی س�ال  97و منتهی به
تاریخ  1398/06/31اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاری سيرجان ()739401
آگهی تغييرات شرکت نورد کوه سيرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت  2112و شناسه
ملی  10860549232به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بط�ور فوق العاده
مورخ  1398/09/29منضم به نامه شماره  98/10225-98/10/21اداره تعاون ،کار ورفاه
اجتماعی شهرستان سيرجان  - :تعداد  3نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هيئت
مدیره  -آقای حس�ين شهبا کدملی  3071367236وآقای محمد عليرضازاده کدملی
 3070969518وآقای محمدعلی مکی نس�ب کدملی  3071243154و  -تعداد دو نفر
به ش�رح زیر به س�مت عضو علی البدل هيئت مدیره :آقای محمد ایران نژاد کدملی
 3071074018و وآقای یداهلل پویان کدملی  3179277912برای مدت سه سال انتخاب
گردیدند  - .آقای حس�ن قاس�می نژادرائينی کدملی  3070477771به سمت بازرس
اصلی و آقای محمود محبوب زاده کدملی  3070249728به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان ()739402
آگهی تغييرات ش�رکت گوهر فرش س�يرجان شرکت تعاونی به ش�ماره ثبت  1422و
شناسه ملی  10860537728به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1398/06/28و منضم به نامه شماره /98/8689ص مورخ  98/09/03اداره تعاون کار
ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�يرجان  - 1ش�رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاری سيرجان ()739403
آگهی تغييرات ش�رکت س�يرجان عمران تداوم شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 1255و شناس�ه ملی  10860535750به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  - : 1398/09/16اعضاء هيئت مدیره عبارتند از  - :س�يدجواد
مداحی شماره ملی  - 3071495684رمضان باباخانی نژاد شماره ملی 3071393873
 -محمد صادق ش�ریعتمدار ش�ماره مل�ی  4723081933برای مدت  2س�ال انتخاب
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روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سيرجان
تاسيس شرکت سهامی خاص راه و ابنيه جهان سازان سمنگان درتاریخ 1398/10/29
به ش�ماره ثبت  4817به شناس�ه ملی  14008930158ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکميل
گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی ميگردد .موضوع فعاليت
 :عمليات س�اخت در امور عمرانی از قبيل احداث س�اختمان و راه و یا شبکه های آب
رس�انی ارائه خدمات راجع به آب رس�انی و گاز رس�انی و یا برق رسانی فعاليت نظام
مهندس�ی و طراحی پروژه های و س�د س�ازی و امثال آن درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالي�ت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�يرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر سيرجان ،محله
دکت�ر صادق�ی  ،کوچه دکتر صادقی [43ميرزا رض�ا  ، ]22کوچه ((ذربين))  ،پالک 61
 ،طبقه همکف کدپس�تی  7818946365س�رمایه ش�خصيت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1000000ریال نقدی منقس�م به  1000سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن بی نام
عادی مبلغ  350000ریال توس�ط موسسين طی گواهی بانکی شماره ????_??? مورخ
 1398/09/05نزد بانک پارسيان شعبه سيرجان با کد  2125/5پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان س�هام می باش�د اعضا هيئت مدیره خانم صدیقه صادقی به
ش�ماره ملی 2280209160و به سمت رئيس هيئت مدیره به مدت  2سال آقای احسان
جهانش�اهی به ش�ماره ملی 3060063338و به س�مت عضو هيئت مدیره به مدت 2
س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت  2س�ال آقای عوض جهانش�اهی به شماره ملی
3179615478و به سمت نایب رئيس هيئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا
 :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ،سفته ،بروات ،قراردادهای
عقود اس�المی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء احس�ان جهانش�اهی
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد .اختيارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
خانم مونس پورباقری به ش�ماره ملی  2993802097به س�مت ب�ازرس علی البدل به
م�دت یک س�ال مالی آقای رضا خداوردی به ش�ماره ملی  3149958555به س�مت
ب�ازرس اصلی به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثير االنتش�ار نگارس�تان جهت درج
آگهی های ش�رکت تعيين گردید .ثبت موضوع فعالي�ت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعاليت نمی باش�د .ش�ماره گواهی بانک  2125/267م�ورخ  98/09/16صحيح
ميباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاری سيرجان ()742650
آگهی تغييرات ش�رکت مهندسی پایدار سازه سيرنا ش�رکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2787و شناس�ه ملی  10862096757به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ
 1398/08/12تصميمات ذیل اتخاذ شد  1- :خانم فاطمه افراش باکدملی 3060252068
به س�مت رئيس هيئت مدیره  -خانم سميه عباسلو باکدملی  3071259433به سمت

نائب رئيس هيئت مدیره  -آقای مجيد عباسلو باکدملی  3071189230به سمت عضو
هيئت مدیره و مدیرعامل 2-کليه اس�ناد واوراق به�ادار و بانکی و تعهدآور با امضای
مدیرعام�ل و رئيس هيات مدیره ی�ا نایب رئيس هيات مدیره و مهر ش�رکت معتبر و
س�ایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غيرتجاری
سيرجان ()743357
آگهی تغييرات ش�رکت رادین صنعت س�يرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 3550و شناس�ه مل�ی  14003867076به اس�تناد صورتجلس�ه هيئ�ت مدیره مورخ
- : 1397/09/15آق�ای غالمعباس هدایتی ش�ماره ملی 3071086490به س�مت مدیر
عام�ل و رئي�س هيئت مدیره آق�ای محمد حس�ين مظفری مکی آبادی ش�ماره ملی
 3071141831ب�ه س�مت نائ�ب هيئت مدی�ره قای محس�ن نجمی نژاد ش�ماره ملی
 3071419929ب�ه س�مت عضو هيئت مدیره تعيي�ن گردیدند- .کليه اس�ناد و اوراق
بهادار و تعهد آور از قبيل چک ،س�فته  ،بروات وعقود اس�المی وسایر نامه های اداری
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سيرجان ()744960
آگهی تغييرات ش�رکت رادین صنعت س�يرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 3550و شناس�ه ملی  14003867076به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی
بط�ور فوق الع�اده م�ورخ - : 1397/09/15اعضای هيئت مدیره به ق�رار ذیل به مدت
دوسال انتخاب گردیدند :غالمعباس هدایتی شماره ملی  3071086490محمد حسين
مظفری مکی آبادی ش�ماره ملی  3071141831محس�ن نجمی نژاد نژاد ش�ماره ملی
- 3071419929خانم معصومه ش�ریف فر ش�ماره مل�ی  3071119593بعنوان بازرس
اصلی و آقای ابوالفضل ميرشاهی شماره ملی  3060297924بعنوان بازرس علی البدل
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند  .روزنامه نگارس�تان جهت نش�ر آگهی های
شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاری سيرجان ()744964
آگهی تغييرات شرکت گهر نشاط سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3373
و شناس�ه ملی  14003433584به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/09/25تصميمات ذیل اتخاذ شد 1- :آقای پيمان پالشی به شماره
ملی  3131305851به سمت بازرس اصلی و آقای حميدرضا زیدآبادی نژاد ه به شماره
مل�ی  3071258984به س�مت بازرس عل�ل البدل برای مدت یک س�ال مالی اتخاب
ش�دند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاری سيرجان ()748300

