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گفتگوی اختصاصی نگارستان با دکتر محمدی؛ رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان
پیرامون آخرین وضعیت کرونا در سیرجان

مردم هنوز عمق ماجرا را
درک نکردهاند

 متأسفانه برخی مردم با بیخیالی کامل در حق خود و جامعه ظلم میکنند و مدام پای ثابت ادارات و مغازهها برای کارهای
کام ً
جدی به مردم عرض می کنم که در صورت عدم کنترل و پیشگیری و بیتوجهی به هشدارها
ال غیرضروری هستند .این را بطور ّ
اتفاق وحشتناکی نظیر آنچه هماکنون در شهرهای شمالی ایران به وقوع پیوسته رخ خواهد داد

گفتگ�و ب�ا دکت�ر غالمعب�اس محم�دی یکی از
جالبتری�ن گفتگوهای م�ن بود .جال�ب ،از این
نظ�ر که وقت�ی م�ن و ع�کاس نگارس�تان وارد
س�اختمان اداری بیمارس�تان ام�ام رضا(علی�ه
السالم) و اتاق ریاست شدیم ،توقعمان از فضای
ّ
موجود ،استرس ،ترس و دلهره شدید در رفتار و
س�کنات کارکنان بود اما انصاف ًا با وجود کمبودها
و مضایق مختلف ،تمامی کارکنان با چهرههای با
اراده و مص ّمم که از پش�ت چشمها و صورتهای
ماسکزدهش�ان هویدا بود ،مشغول فعالیتهای
درمانی و بهداشتی بودند.
جدی�ت و روحیهای
ب�ا
خود دکت�ر محمدی نیز
ّ

 آقای دکتر ،به عنوان نخس�تین
س�ؤال و بهمنظ�ور تنوی�ر اف�کار
عموم�ی ،آخری�ن ش�رایط کرونا در
س�یرجان چگونه اس�ت و از ابتدا تا
کنون چه تعداد بس�تری شدند ،چه
تع�داد ترخیص�ی داش�تیم و تعداد
بهبودیافت�گان و فوتیه�ا چهق�در
است؟
به نام خدا و با سالم به شهروندان فهیم

س��یرجانی .ما براس��اس عالئم بیماری و
س��یتی اسکن ،مجموعاً  29نفر مشکوک
به کرونا داشتیم  ،از این تعداد  6نفر فوت
ش��دند که جواب آزمایشهای نمونههای
قبلی منفی ش��د ام��ا بر اس��اس مالک
دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت ،مثب��ت
ش��دن تست کرونا و تشخیص متخصص
عفونی در این مورد بس��یار مهم است  .از
نظر آنان ،حداقل دو نفر از متوفیان مبتال

به کرونا بودند که به بستگان گفته شد و
با دستورالعمل مخصوص مبتالیان ،دفن
شدند .اما امروز یک تست مثبت داشتیم
و بیمار که یک خانم  66س��اله است در
بخش بستری است و حالش رو به بهبود
است .تعداد افراد ترخیصشده هم  14نفر
بودند و افراد در حال بس��تری هم  5نفر
می باشند که منتظر نتایج آزمایش آنها
هستیم.

| عکس :مجید شبستری |

بیژن ادبی

خ�وب ،اوضاع را از نزدیک رصد میکرد و مدام با
پرسنل در ارتباط مستمر بود تا در تصمیمگیریها
بتوانند به موقع عمل کنند.
دکت�ر محمدی به ش�دت گالیه داش�ت از برخی
م�ردم و صاحب�ان مش�اغل که عمق ای�ن واقعه
تل�خ را درک نکردهاند و گویی متوجه نیس�تند
ک�ه در صورت ع�دم کنت�رل و پیش�گیری چه
اتفاق وحش�تناکی رخ خواهد داد .ش�بیه آنچه
هماکنون در برخی ش�هرهای شمالی ایران با آن
روبهرو شدهاند .متاسفانه برخی مردم با بیخیالی
کام�ل در حق خود و جامعه ظلم میکنند و مدام
پای ثاب�ت ادارات و مغازهها ب�رای کارهای کامال
غیرضروری هستند .گفتگوی با رییس دانشکده
علوم پزشکی سیرجان را با هم می خوانیم:

 در این ش�رایط که افکار عمومی
ممل�و از اس�ترس و التهاب اس�ت،
طوفان�ی از اخب�ار غی�ر رس�می و
شبهخبرهایی که صحت و کذب آنان
مشخص نیست ،جامعه را به تسخیر
خود درآورده اس�ت .به همین دلیل
م�ردم به بس�یاری از اخبار منتش�ر
ش�ده ،اعتم�اد ندارن�د و میگویند
آمارهای رسمی ،حقیقی نیست و یا
کمتر گفته میشود .طرفهتر اینکه،
بس�یاری از مردم و حتی پزش�کان
همش�هری نی�ز مدعی هس�تند که
تس�تها دقیق نیس�تند و بهصورت
صحی�ح نمونهگیری نمیش�ود و به
همین سبب برخی در آمار ارائهشده
تش�کیک میکنند .نظ�ر جنابعالی
چیس�ت و ب�رای اعتمادس�ازی چه
اقداماتی در دست انجام دارید؟
من به ش��ما اطمین��ان میدهم که آمار
وزارت بهداشت ،صددرصد حقیقی است.
اگر بررس��ی کنید آمار کرونا یکروز قبل
از انتخابات گفته ش��د .اگر قرار به نگفتن
و مخفی کردن بود که اعالم میشد چیز
خاصی نیس��ت و بع��د از انتخابات اعالم
م��ی کردن��د .از همان ابت��دا ،آقای دکتر
نمک��ی ،وزیر محترم بهداش��ت گفت که
ما هیچچیز را مخفی نمیکنیم و با مردم
صادق هستیم .آمارهای وزارت بهداشت

کام ً
ال صحیح است .اگر گفته میشود که
تست منفی اس��ت ،پیشتر عرض کردم
که مالک تش��خیص متخصص عفونی و
سیتی اسکن و ش��رح حال مریض است.
هر آزمایش��ی و ن��ه صرفاً ای��ن آزمایش
خ��اص ،منفی کاذب و مثبت کاذب دارد.
یعنی ممکن اس��ت فرد س��الم باشد اما
آزمایشش مثبت باش��د یا مریض باشد،
آزمایشش منفی ش��ود .این خطاها ،ذات
همه آزمایشهای متداول است .برای همه
آزمایشها هم این مشکالت هست .اساساً
س��هگونه خطا در آزمایش وج��ود دارد.
خطاه��ای قبل ،حین و بع��د از آزمایش.
ممکن است هر کدام از این خطاها روی
دهد .اما در این نوع آزمایش که برای این
ویروس انجام میشود ،درصد خطا بسیار
کم و نادر است.
نمونهها را کجا میفرستید؟
تا هفته پیش نمونهها به تهران میرفتند و

 2آزمایشگاه رسمی وجود داشت .پاستور
تهران و دانش��گاه تهران .وقتی دیدند که
نمونهها از سراسر کشور زیاد شد ،برخی
آزمایش��گاههای اس��تانها تجهیز شدند
و ما هم چند بار درخواس��ت کردیم که
س��یرجان را تجهیز کنند که فعال محقق
نش��ده است .ما دس��تگاهش را داریم اما
(کیت) نداریم که قول دادند به ما بدهند.
وقتی ما نمونهها را با شرایط دمایی خاص
ب��ه تهران میفرس��تیم کافی اس��ت که
سهلانگاری شود تا ماده ژنتیکی ویروس
که از جنس «آرا ِنا ِی» اس��ت و ترکیبی
بهشدت ناپایدار دارد ،سریعا تجزیه شود
و از بی��ن ب��رود .بههمی��ن دلیل ممکن
اس��ت نمونه در طول مس��یر از بین برود
و تشخیص ،ناممکن ش��ود .اما نمونهای
که دیروز کرونای آن مثبت ش��ده  ،نشان
میدهد ک��ه روند نمونهگی��ری تا کنون
صحیح بوده اس��ت .احتم��اال نمونههای

پیش��ین یا کرونا نداشتند یا بار ترشحات
وی��روس در حلق به ان��دازهای نبوده که
شناسایی ش��ود و تست را مثبت کند اما
همانگونه که عرض کردم مالک کار ما،
سیتیاس��کن و نظریه پزشک متخصص
عفونی است .دو خط تلفن  4030و 190
هم در خدمت همش��هریان هستند تا در
صورت هرگونه ابهام مش��کالت خود را با
کارشناسان ما در میان بگذارند.
 می�زان هماهنگ�ی مس�ئولین
شهرستان با مجموعه علوم پزشکی
در این بحران چگونه اس�ت.آیا قصد
تعطیل کردن جاهایی را با هماهنگی
دستگاههای اداری دارید یا خیر؟
قضیه کرونا که مطرح شد ستاد پیشگیری
و کنترل کرونا را با همکاری سرپرس��ت
فرمان��داری تش��کیل دادی��م و ایش��ان
هم��کاری خیلی خوبی دارن��د .اما برخی
همکاران پزشک گلهمند بودند که 

م��ردم قضیه را جدی نگرفته اند و خیلی
جاها که باید تعطیل می شدند نشده اند.
که ظاه��را ً آقای بهاالدینی هم گفتند که
تعطیلی این مراکز در حوزه اختیارات ما
و حتی استان نیست و تصمیم گیری باید
کش��وری باشد .تصمیم تعطیلی معادنی
مثل گلگهر یا ادارات باید در سطح کشور
گرفته ش��ود .معادن در واقع از جاهایی
بوده که تاکید داش��تیم بهتر اس��ت کار
تعطیل ش��ود  .البته از نظر بهداش��ت و
ضدعفونی فضای کار ،مس��ئوالن معدن
خیل��ی خوب کار میکنن��د و مرتب ضد
عفونی میکنند .البته جاهایی مثل ستاد
نماز جمعه نهایت هم��کاری را کردند و
خوش��بختانه اعالم کردند که نماز جمعه
به علت پیش��گیری از ش��یوع در سراسر
کش��ور برگزار نخواهد ش��د .اگر مردم و
کس��به ،جدیت موض��وع را درک کنند،
میفهمند که اصطالحاً چند روز تعطیلی

به جایی بَرنخواهد خورد بخصوص وقتی
که پای به خطر افتادن زندگی ش��ان در
میان باش��د .اگر بانکها مهلت میدادند
و تدبیری ،اندیشیده و تسهیالتی درنظر
گرفته میش��د ،همکاری بیش��تری بود.
هیچگاه همهی جامعه هم��راه نخواهند
ش��د اما امی��دوارم با اطالعرس��انیهای
فضای شهری مانند بنرها و فضای مجازی
بتوانیم مردم را همراه خود کنیم .به خاطر
همین بیتوجهیها ،در بعضی شهرهای
ش��مالی با جمعیتی همانند سیرجان که
وضعیت��ی عادی داش��تند در عرض یک
روز وضعی��ت عادی و بیخطر تغییر کرد
و اکنون  1000و صد نفر بستری دارند.
 ش�ما خودت�ان اص�والً معتقد به
تعطیلی بازار و اصناف برای جلوگیری
از گسترش کرونا هستید؟
ببینید ما در جلساتی که مرتب با حضور
سرپرست فرمانداری داریم و در دانشکده
در روزه��ای زوج جلس��ات پیش��گیری
و کنت��رل کرونا برگزار می ش��ود هر بار
من این موض��وع را تذکر میدهم که هر
چه تجمع بیش��تر ش��ود ،احتمال ابتال و
گسترش بیماری بیش��تر میشود .خواه
نخواهی در بازار هم این دغدغه بیش��تر
اس��ت ،چون همیشه س��ایه دارد ،آفتاب
کمتر میتابد و خنک است و این ویروس
هم به اصطالح متخصصان ،سرما دوست
و رطوبتدوس��ت اس��ت .بازار از جاهایی
اس��ت که کمک ب��ه گس��ترش ویروس
میکن��د .از نظ��ر من بله بهت��ر بود که
مدتی تعطیل ش��ود .ولی مغازههایی که
در خیابان هستند که ازدحام کمتر است
و صرفاً بعضی اصناف ضروری بمانند .البته
خود کسبه باید بدانند که به نفع خودشان
اس��ت و آنها و خانوادهشان هم دارند در
همین شهر زندگی میکنند و واقعاً کسی
دوست ندارد که عزیزی را از دست بدهد.
مساله جان خودشان و خانودهشان است.
من فکر نمیکنم که کس��ی حاضر باشد
برای کسب درآمد جان خود و اطرافیانش
را به خطر بیاندازد .اگر عمق واقعه را درک
بکنند ،بسیاری مشکالت حل میشود .در
جلس��ات فرمانداری هم ع��دم تجمع در
مکانهای��ی مانند دفاتر پیش��خوان ثبت
احوال مط��رح خواهیم کرد و ش��اید در
بسیاری موارد نیاز است که از قوه قهریه

آگهی تغییرات ش�رکت نگین صنعت س�یمرغ کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4296و
شناس�ه ملی  14007037147به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/10/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :آقای سعید ستوده نیا شماره ملی 2980614361به سمت رئیس هیئت مدیره  -خانم
ش�یرین ستوده نیا کرانی شماره ملی  3070118267به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای فرهاد
س�توده نیا کرانی شماره ملی  3071129459به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره  - 2کلیه اسناد
ووراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل
بانضمام امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر ش�رکت وس�ایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل یا
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()781482
آگهی تغییرات ش�رکت نگین صنعت س�یمرغ کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4296و
شناس�ه ملی  14007037147به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ
 1398/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب
گردیدند - :س�عید س�توده نیا ش�ماره ملی  - )2980614361شیرین س�توده نیا کرانی شماره ملی
 - ) 3070118267فرهاد س�توده نیا کرانی ش�ماره ملی  - 2 3071129459خانم مریم خلیلی شماره
مل�ی  3060179719بازرس اصلی و خانم فاطمه حدادپور ش�ماره ملی  3071993234بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند  - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های
ش�رکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()781492
تاسیس ش�رکت سهامی خاص س�خت گداز صنعت س�منگان درتاریخ  27/11/1398به شماره ثبت
 4837به شناسه ملی  14008992805ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید مواد نسوز مانند آجر و جرم برای صنایع بزرگ
و فوالدی  -طراحی و اجرای پروژه های نس�وز  -ش�رکت در مناقص�ه و مزایده های خصوصی ودولتی-
صادرات و واردات مواد و فرآورده های نس�وز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان سیرجان  ،بخش
مرکزی  ،ش�هر س�یرجان ،محله ابوریح�ان  ،خیابان رضوان  ،کوچه رض�وان  ، 3پالک  ، 0مجتمع پوریای
ولی  ،واحد ، 10طبقه چهارم کدپس�تی  7818765608س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقس�م به  100س�هم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال
توسط موسسین طی گواهی بانکی ش�ماره  46250-111مورخ  1398/10/28نزد بانک ملت شعبه میدان
آزادی س�یرجان با کد  46250پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای احمد س�االری به شماره
ملی 3071120052و به س�مت مدیرعامل به مدت  2س�ال و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای رمضان میرزائی نژاد به ش�ماره ملی 3131254645و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای یوسف علی یاری به شماره ملی 5379660274و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر ش�رکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای دانیال امیری مقدم
به شماره ملی  3060429642به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله امیری
مقدم به شماره ملی  3178921370به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
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 استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()781518
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی ع�ادی م�ورخ  - : 1398/04/09اعضاء هیئت
مدی�ره عبارتند از  - :آقای کورش زینلی بوجانی  - 3071063660خانم مهدیه رضائی زاده ش�ماره ملی
 - 3071064421خانم محدثه فتحی زاده ش�ماره ملی  3120112194برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدند.
 آقای جواد پرس�ته شماره ملی 3060166651بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل پرسته شماره ملی2550056213بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  - .روزنامه نگارستان جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()781520
آگهی تغییرات ش�رکت قلندر راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2135و شناسه ملی
 10860549684به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/11/10الف-
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند :ابراهیم محمودآبادی ش�ماره
مل�ی  3071363941علی محمودآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071380828میثم محمودآبادی ش�ماره
ملی  3071786433مجتبی محمودابادی ش�ماره ملی  3071939094ب -آقای کمیل محمود آبادی
ش�ماره ملی  3060227179بعنوان بازرس اصلی و آقای فرزاد محمودآبادی شماره ملی 3060221111
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .ج -روزنامه نگارستان جهت نشر
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()781523
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  3626و شناسه
ملی  14004002556به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  - : 1398/04/09آقای کورش زینلی
بوجانی  3071063660به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره  -خانم محدثه فتحی زاده شماره ملی
3120112194به س�مت رئیس هیئت مدیره  -خانم مهدیه رضائی زاده ش�ماره ملی 3071064421به
س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدیره  -کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک ،
س�فته  ،بروات) عقود اس�المی وس�ایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()781527
آگهی تغییرات ش�رکت فوالد رصین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت  3262و شناسه
ملی  14003067455به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/16
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د  :الف  -اعضاء هیئت مدی�ره عبارتند از  - :مریم منتظرین ش�ماره ملی
 - 0075838990درجان پورحس�ینعلی ش�ماره ملی  - 3070559344شهاب مهدی فر شماره ملی
3071086369ب�رای مدت  2س�ال انتخاب گردیدند ب -آقای فریدون پورحس�ینعلی ش�ماره ملی
 3179714001بعنوان بازرس اصلی و خانم نس�رین فریدونی شماره ملی  3071111649بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند ج -روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()781529
آگهی تغییرات ش�رکت فوالد رصین س�یرجان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3262و شناسه
ملی  14003067455به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/11/16الف :تعیین سمت مدیران
خانم مریم منتظرین ش�ماره ملی 0075838990به س�مت مدیر عامل و عض�و هیئت مدیره  -خانمدرجان پورحس�ینعلی شماره ملی 3070559344به س�مت رئیس هیئت مدیره  -آقای شهاب مهدی
فر ش�ماره ملی 3071086369به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند .ب  :کلیه اس�ناد و
اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری رئیس هیئت مدیره (درجان پورحس�ینعلی )
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()781533
آگهی تغییرات ش�رکت قلندر راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2135و شناسه ملی
 10860549684به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1398/11/10الف-تعیین سمت مدیران
 :آقای ابراهیم محمودآبادی ش�ماره ملی  3071363941به س�مت مدیر عام�ل و عضو هیئت مدیره
آق�ای علی محمودآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071380828به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره آقای میثم

اس��تفاده ش��ود .اگر مردم توجه نکنند و
بخواهند مثل ایام عادی به کار و زندگی
خودش��ان ادامه دهند ،مطمئناً وضعیت
وخیمی پیش خواهد آمد .خواهش من از
مردم این است که رعایت کنند.
 در مقابله با این بحران شما با چه
کمبودها و مشکالتی روبرو هستید و
در چه حوزههایی احساس میکنید
که بیشتر دچار کمبود هستیم؟
این بیم��اری همه دنیا را غافلگیر کرده
است .حدودا ً  120کشور درگیر هستند.
در هیچکج��ای دنیا ،مصرف ماس��ک یا
ژل ضدعفونی هیچ وق��ت به این میزان
نبوده اس��ت .برخی کش��ورهای غربی،
کارخانهه��ای تولید مش��روبات الکلی را
با کمی تغییر س��اختار به کارخانه تولید
مواد ضدعفونی تبدی��ل میکنند اما در
کش��ور اس�لامی ما چنین زیرس��اختی
نیس��ت ام��ا االن کارخانهه��ای کوچک
در ح��ال تأس��یس هس��تند و کارخانه
بزرگ مرب��وط به این م��وارد در قبل از
انقالب اس�لامی نیز که س��الها تعطیل
بود ،مجددا ً ب��رای تولید مواد ضدعفونی
راهاندازی ش��د و محصول آن حداکثر تا
یک م��اه آینده به ب��ازار خواهد آمد .در
مورد ماس��ک ه��م تولیدیهای کوچک
حتی در شهر خودمان قرار شد مشغول
بهکارش��وند .در ویدیوی کنفرانسی که
امروز با آقای وزیر داشتیم ،دستور دادند
هر شهروندی که متناسب با استانداردها
بخواهد محلول ضدعفونی ،ماسک یا ژل
تولید کند ،از آنان اس��تقبال می کنیم و
آمادگی هم��کاری در مورد صدور مجوز
را داریم .از صب��ح امروز که این موضوع
اعالم شد چند نفر آمدند و اعالم آمادگی
کردن��د و ظ��رف یک��ی ،دو روز آین��ده
محصوالتش��ان به بازار خواهد آمد .در
عینحال افراد س��ودجو ه��م بودند که
مث ً
ال در اس��تان فارس ب��ه جای محلول
ضدعفون��ی 20 ،لیت��ر آب خال��ی را 2
میلیون تومان میفروختند .من از مردم
خواهش میکنم که هشیار باشند و برای
تهیه مواد ضدعفونی فقط محصوالتی را
تهیه کنند که تاییدیه وزارت بهداش��ت
و دانشکده علوم پزشکی را داشته باشد،
چ��ون باقی م��وارد ممکن اس��ت بیاثر
باش��د .مث ً
ال الکل ضدعفونی حداقل باید
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  من به شما اطمینان میدهم که آمار وزارت بهداشت ،صددرصد حقیقی است .اگر بررسی کنید
آمار کرونا درست یکروز قبل از انتخابات گفته شد .اگر قرار به نگفتن و مخفی کردن بود که اعالم میشد
چیز خاصی نیست و بعد از انتخابات اعالم میکردند
  ما براساس عالئم بیماری و سیتی اسکن ،مجموعاً  29نفر مشکوک به کرونا داشتیم  ،از این تعداد 6
نفر فوت شدند که جواب آزمایشهای نمونههای قبلی منفی شد اما بر اساس مالک دستورالعمل
وزارت بهداشت ،مثبت شدن تست کرونا و تشخیص متخصص عفونی در این مورد بسیار مهم است.
از نظر آنان ،حداقل دو نفر از متوفیان مبتال به کرونا بودند که به بستگان گفته شد و با دستورالعمل
مخصوص مبتالیان ،دفن شدند .اما امروز یک تست مثبت داشتیم و
بیمار یک خانم  66ساله است

 70درصد باش��د و ب ه ج��ز این ،واقعاً در
ضدعفونی اثرگذار نیست.
 فک�ر م�ی کنید کمبود ماس�ک
برطرف شود؟
همانط��ور که گفتم در چن��د روز آینده
ای��ن کمبود انش��اءا ...جبران میش��ود.
کارخانه الکلس��ازی بردسیر که الکل را
تولید میکند بعد در کارخانه داروسازی
رفسنجان با گلیسرول مخلوط میشود که
پوست خشک نش��ود و هم آب اکسیژنه
میزنند که جلوی رشد باکتری را بگیرد و
نهایتاً در استان توزیع میشود اما سیرجان
بهعلت آنکه از سال  1396مستقل شده
است ،سهمیهای به ما تعلق نخواهد گرفت
و بهرهای از آن تاکنون نبردهایم و خودمان
نیازهامان را تهیه کردهایم.
 اگ�ر خدایناک�رده تع�داد
مبتالیان بی�ش از حد تص ّور ش�ود،
آیا بیمارس�تانهای شهر پاسخگوی
حجم باالی بیماران خواهند بود .چه
تمهیدات خاصی برای شرایط بحرانی
و اضطرار درنظر گرفتهاید؟
از دو س��ه هفته پیش تمهیداتی درنظر
گرفته شده است .یعنی از همان موقع که
در شهرهای شمالی طغیان ویروس دیده
ش��د ،تدابیری درنظر گرفتیم .در همین
ویدی��و کنفرانسهایی که با وزیر و دیگر
مراجع تصمیمگیری در وزارت بهداشت

محمودآبادی ش�ماره ملی 3071786433به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی محمودابادی
شماره ملی  3071939094به سمت عضو هیئت مدیره ب  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت
 ،قراردادها وعقود اسالمی وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
ش�رکت معتبر می باش�د اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()781537
آگهی تغییرات ش�رکت آهن ماش�ین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1098و شناسه
ملی  10101759079به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/09/09آدرس
ثبتی ش�عبه مش�هد شرکت  ،از نش�انی قبلی به آدرس استان خراس�ان رضوی  ،شهرستان مشهد ،
بخش مرکزی  ،ش�هر مش�هد ،محله /خاتم االنبیا  ،بزرگراه آزادی  ،بن بس�ت آزادی  ، 105پالک ، 0
طبقه همکف کدپس�تی  9198134597به نشانی جدیدبه نشانی استان خراسان رضوی  ،شهرستان
مش�هد  ،بخش مرکزی  ،شهر مش�هد ،محله خاتم االنبیاء  ،خیابان ش�هیدفرمانبر (توس  ، )75بلوار
توس  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  9198333489به ش�ماره تلفن  4-36574183-051تغییر
یافت  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()784260
آگهی تغییرات ش�رکت خدمات زیارتی س�یرجان مشعر شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 1138
و شناس�ه ملی  10860534010به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/03
منضم به نامه شماره  98/31/1975مورخ 98/05/20سازمان حج وزیارت استان کرمان تصمیمات ذیل
اتخاذ شد 1- :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :آقای نجاتعلی قاسمی نژادراینی فرزند حسین به شماره
ملی  3070568629آقای سروش قاسمی نژادرائینی فرزند نجاتعلی به شماره ملی  3071867018آقای
سعید قاسمی نژادراینی فرزند نجاتعلی به شماره ملی  3070165044برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 -2آقای محمدحس�ین نادری ده قطب الدینی فرزند س�لمان به ش�ماره ملی  3071377061به سمت
بازرس اصلی و آقای روح اهلل قاس�می نژادراینی فرزند نجاتعلی به ش�ماره ملی  3071119331به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند -3 .پس از قرائت گزارش بازرس قانونی
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال  1397مورد تصویب قرار گرفت  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()785064
آگهی تغییرات ش�رکت خدمات زیارتی س�یرجان مشعر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1138و
شناس�ه ملی  10860534010به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1398/04/03منضم به نامه
ش�ماره  98/31/1975مورخ 98/05/20سازمان حج وزیارت اس�تان کرمانتصمیمات ذیل اتخاذ شد :
الف :تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره� :آقای نجاتعلی قاسمی نژادراینی فرزند حسین به شماره ملی
 3070568629ب�ه عنوان رئیس هیئت مدیره -آقای س�روش قاس�می نژادرائینی فرزند نجاتعلی به
شماره ملی  3071867018به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره � آقای سعید قاسمی نژادراینی فرزند
نجاتعلی به ش�ماره مل�ی  3070165044به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره  -آقای نجاتعلی قاس�می
نژادراینی فرزند حس�ین به ش�ماره ملی  3070568629به عنوان مدیر عامل ش�رکت برای مدت دو
س�ال انتخاب شدند ب :تعیین دارندگان حق امضاء :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد
آقای نجاتعلی قاس�می نژادراینی فرزند حسین به ش�ماره ملی ( 3070568629مدیرعامل) همراه با
مهر ش�رکت معتبر می باش�د اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()785070
آگهی تغییرات ش�رکت اتحادیه ش�رکتهای تعاونی روس�تایی س�یرجان ش�رکت تعاونی به ش�ماره
ثبت  45و شناس�ه ملی  10860503813به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
1398/02/16منضم به نامه ش�ماره  342/13445-98/2/15اداره تعاون روستایی سیرجان  - :آقای
محمد نورمندی پور به کد ملی  3070740162بسمت بازرس اصلی اتحادیه به مدت یک سال انتخاب
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()787486
آگهی تغییرات ش�رکت امیر بتون کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1109و شناس�ه ملی
 10630080484به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1398/08/14الف -موضوع
ش�رکت به ش�رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :نظارت ،طراحی و اجرای
کلیه امور پیمانکاری مربوط به آب اعم از آبیاری و زه کش�ی و س�د س�ازی و شبکه توزیع آب -انجام
کلیه امور طراحی ،معماری ،دکوراس�یون داخلی ونما ،انواع خدمات محیطی و پروژه های ش�هر سازی
و زیبا سازی اماکن عمومی -طراحی،محاسبه ،مشاوره ،نظارت و اجرای پروژه های مختلف عمرانی در
زمینههای ساختمانی  ،راهسازی  ،پلسازی  ،سازهها و بناهای آبی ،مشاوره شهر سازی و طراحی شهری
،پیاده روها خیابان ها  ،پارکها و بلوار ها،ساخت و اجرا و طراحی و محاسبه انواع پلهای بتنی و فلزی با
دهانهها و ابعاد و شکلهای متفاوت -طراحی  ،محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهای
تحت فش�ار و یا کانالهای با س�طح آزاد – عقد قرارداد و همکاری با شرکت های مجاز داخلی و خارجی
هم راس�تا با موضوع فعالیت ش�رکت -خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-
ش�رکت در مناقصات و مزایدات  -عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی-اخذ وام
و تس�هیالت ریال�ی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسس�ات مال�ی و اعتباری داخلی و
خارجی-اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی-شرکت در نمایشگاههای بین
المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت
پس از اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
در ص�ورت ض�رورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت ()790305
آگهی تغییرات ش�رکت گهر روش س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1071و شناسه ملی
 10860532704به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1398/11/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1آقای محمد اکبری نس�ب به ش�ماره ملی  3071069928به عنوان نماینده ش�رکت گهرعمران و
عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده معرفی گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()790320
آگهی تغییرات ش�رکت بس�ته بندی محصوالت پروتئینی آتین پروتئین میالد ش�رکت با مسئولیت
محدود به ش�ماره ثبت  3574و شناس�ه ملی  14003893952به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/11/26مرکز اصلی ش�رکت در شهر سیرجان ،محله شهرک اقتصادی شماره
 ، 2کوچه ش�ماره  ، 3کوچه بس�ته بندی  ،پالک  ، 0طبقه همکف  ,وکدپس�تی  7815371137اصالح
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()790336
آگهی تغییرات شرکت امیدان صنعت آرمان میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4142و شناسه
ملی  14006306360به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/26
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  1- :اعضای هیأت مدیره به ش�رح ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب ش�دند:
آقای محسن علی آبادی پور با کد ملی  3060034729-آقای محسن زارعی با کد ملی 6489946319
آقای امین بیگی با کد ملی  2- 2559631415آقای مهدی دالوری پاریزی با کد ملی 3071874065ب�ه عنوان بازرس اصلی و آقای بابک زمانی با کد ملی  2260025846به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یک س�ال انتخاب گردیدند 3- .روزنامه کثیراالنتش�ار نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()797373
آگهی تغییرات ش�رکت امیدان صنعت آرمان میهن ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4142و
شناس�ه ملی  14006306360به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/26تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  1- :آقای محس�ن علی آبادی پور با کد ملی  3060034729ب�ه عنوان عضو اصلی هیئت

داریم ،این دستور از طرف وزارتخانه داده
ش��د که جاهایی به عنوان «نقاهتگاه»
در نظر گرفته ش��ود و افرادی که چند
روز را در بیمارس��تان س��پری کردند و
روبه بهبود هس��تند و وضعیت وخیمی
ندارن��د ،آنجا تحت درمان باش��ند .من
جا دارد که از مس��ئولین نداجا تش��کر
کنم ک��ه برای همکاری اع�لام آمادگی
السالم)
کردند .ورزش��گاه امامعلی(علیه ّ
ه��م برای ای��ن کار درنظر گرفته ش��ده
و تا  1000تخت ه��م میتواند ظرفیت
پذیرش داشته باشد .مسئول اداره اوقاف
شهرستان هم قول مساعد داد در صورت
نیاز اتاقه��ای امامزاده علی را در اختیار
بگذارند .دانشگاه آزاد هم خوابگاههایش
را در اختیار خواهد گذاشت .اینجاها را
که عرض می کنم ب��رای دوران نقاهت
بعد از بیمارستان است .وسایل استراحت
ف��رد و تخت را فراهم میکنند تا فرد در
حین گذران��دن دوره نقاهت ،دارو را نیز
دریاف��ت کند .مریضهای بدحال هم در
 2بیمارستان اصلی شهر مراقبت خواهند
شد.
 در مجم�وع آی�ا ش�هری مث�ل
س�یرجان به لحاظ نیرو و تجهیزات،
گیری کرونا ،استعداد
در صورت همه
ِ
و توان مقابله با بحرانهای اینچنینی
را دارد؟

بستگی دارد که این بحران تا چه حد شدت
داشته باشد .اگر وضعیتی مانند شهرهای
شمالی کشورمان باشد ،هیچکجای کشور
آمادگی ندارد .در ویدیو کنفرانس��ی که با
روسای علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم،
رییس دانشگاه گیالن درخواست کمک از
دیگر دانشگاهها داشت و میگفت که نیمی
از نیروهایش مبتال شدهاند و بهاصطالح از
دور خارج ش��دهاند .مس��ئولین وزارتخانه
هم به او گفتند که س��ایر دانش��گاهها هم
وضعیت بهتری ندارند و درگیر هس��تند
و خودش��ان باید فکری کنند .واقعیت آن
است که در صورت گسترش شدید ،هیچ
کجای ایران آمادگی برای دادن خدمات به
چنین حجمی از بیماران را نخواهد داشت.
بههمین علت است که از مردم میخواهیم
موضوع را جدی بگیرند و نگذارند که کار
به نقطه قرمز برس��د ک��ه امکانات جوابگو
نباشد.
 آق�ای دکتر چه توصی�های برای
پزش�کان و کارکنان مراکز درمانی و
شهروندان دارید؟
به پزشکان توصیه میکنم که بهگونهای
برنامهریزی کنند که در اتاق انتظار بیش
از  4 ،3نفر مریض در کنار هم نباش��ند.
مواد ضدعفونی داش��ته باشند که همان
ابتدای ورود ،دستها را ضدعفونی کنند.
چون بیش��ترین انتقال از سوی دستها

مدیره و مدیر عامل  -آقای محس�ن زارعی با کد مل�ی  6489946319به عنوان رئیس هیئت مدیره
 آق�ای امین بیگی با کد مل�ی  2559631415به عنوان نایب رئیس هیئ�ت مدیره  2-کلیه اوراق واس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته ،برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء محسن
عل�ی آبادی پور با ک�د ملی  3060034729به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدی�ره همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها از جمله نامه های عادی و اداری با محسن علی آبادی پور با
کد ملی  3060034729به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یا امضای محسن زارعی با کد ملی
 6489946319به س�مت رئیس هیئت مدیره یا امین بیگی با کد ملی  2559631415به س�مت نائب
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()797389
آگه�ی تغییرات ش�رکت فوالد تنبور ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  2303و شناس�ه ملی
 10860551318ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ  1398/07/07س�رمایه
ش�رکت از مبلغ 175000000000ریال به مبلغ 240000000000ریال منقس�م به 2000000سهم با نام عادی
120000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()797407
آگهی تغییرات شرکت کانی کاران کویر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2962و شناسه
ملی  14003663065به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1398/11/07تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  :الف -تعیین س�مت مدیران  -آقای احمد نجف آبادی پور شماره ملی  3071518498به سمت
رئی�س هیئت مدی�ره  -آقای امیر نجف ابادی پور ش�ماره ملی 3071886098به س�مت نائب رئیس
هیئت مدیره  -آقای رس�ول بلوردی ش�ماره ملی  3070479553به سمت عضو هیئت مدیره -آقای
عباس نجف ابادی پور ش�ماره ملی  3060320187خارج از اعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل ب
 :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات با امضاء مدیرعامل و
رئی�س هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت و اوراق عادی واداری با امض�اء رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر ش�رکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()797408
آگهی تغییرات شرکت کانی کاران کویر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2962و شناسه
ملی  14003663065به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/07
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف  -اعضاء هیئت مدیره عبارتند از _ آقای احمد نجف ابادی پور ش�ماره
مل�ی  - 3071518498آقای امیر نجف ابادی پور ش�ماره ملی  - 3071886098آقای رس�ول بلوردی
ش�ماره ملی  3070479553برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .ب -آقای احمد نورمندی شماره ملی
 3071899051بعن�وان بازرس اصلی و آقای اکبر حدیدی ش�ماره مل�ی  3070771777بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند .ج  -روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های
ش�رکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()797420
تاس�یس شرکت س�هامی خاص آذر گهر حدید پویش درتاریخ  31/04/1398به شماره ثبت  4678به
شناس�ه ملی  14008486460ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور استخراج ,اکتشاف ,باطله برداری ،بهره برداری
وحمل و نقل درون محدوده و پیمانکاری کلیه معادن غیر از نفت و گاز و پتروش�یمی -خرید و فروش
و ص�ادرات کلی�ه مواد معدنی و تولی�د و فرآوری مواد معدنی و انواع فلزات و کانس�نگ ها -ش�رکت
در نمایش�گاههای بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کش�ور -ش�رکت در مناقصات
و مزای�دات -دریافت و کس�ب تس�هیالت ،اعتب�ار از طریق وام یا مش�ارکت مدنی با بانکها و س�ایر
س�ازمانهای تأمین کننده منابع مال�ی (داخلی و خارجی) -انجام کلیه امور عملیات بازرگانی ش�امل
خری�د ،فروش ،ص�ادرات و واردات کلیه کاالهای مج�از درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان
س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر س�یرجان ،بازار  ،بلوار دکتر صادقی  ،خیابان امام خمینی  ،پالک ، 0
طبقه همکف کدپستی  7813613353سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  500000000ریال
نقدی منقس�م به  100س�هم  5000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  500000000ریال توسط
موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره  6712مورخ  1398/04/09نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه
ش�هید نصیری با کد  314پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای ماش�اءاهلل زیدآبادی نژاد به
شماره ملی 3071516339و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال آقای بهنام زیدآبادی نژاد به شماره ملی 3071856229و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2س�ال آقای مهدی زیدآبادی نژاد به ش�ماره ملی 3071977751و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها عقود اس�المی با امضاء آقای مهدی زیدآبادی نژاد به س�مت رئیس هیئت مدیره یا
امضاء آقای بهنام زیدآبادی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های
ع�ادی و اداری باامضاء امضاء آقای مهدی زیدآبادی نژاد به س�مت رئی�س هیئت مدیره یا امضاء آقای
ماشاءاهلل زیدآبادی نژاد به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم نودین نژاد به شماره ملی  3070320147به سمت بازرس اصلی
به مدت یک س�ال مالی آقای محمد زیدآبادی نژاد به شماره ملی  3070598080به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()797434
آگهی تغییرات ش�رکت گهر خدمات س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت  1998و شناسه
ملی  10860547021به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1398/12/10تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  - 1 :محل ش�رکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش
مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله گل گهر  ،کوچه صفارزاده [11علم  ، ]4بلوار دکتر صفار زاده  ،پالک ، 0
بلوک  ، 437طبقه همکف -کد پستی  7817819489تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()799265
تاس�یس شرکت س�هامی خاص آینده نگاران نامور یکتا درتاریخ  13/12/1398به شماره ثبت  4846به
شناسه ملی  14009032863ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی
در زمینه تجهیزات رایانهای و سیس�تمهای الکترونیکی و مخابراتی و اتوماس�یون صنعتی و تجهیزات
مهندس�ی پزش�کی رایانهای و تجهیزات ابزاردقیق رایانهای -صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و
مخابراتی و سیس�تمهای رایانهای و الکترونیکی – انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک- -تامین
نیروی انس�انی متخصص در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت -انجام خدم�ات اجرائی و عملیاتی و فنی و
مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت  -نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانهای و
الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتنها و کابلهای ارتباطی مربوطه-دوربینهای مدار
بس�ته و سیستمهای رایانهای -طراحی سیستمهای مختلف رایانهای -برنامه نویسی -طراحی صفحات
اینترنتی -شرکت در نمایشگاههای رایانه ای داخلی و خارجی-شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و
خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت -تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانهای و الکترونیکی
و مخابراتی-اخ�ذ و اعطای نمایندگی از ش�رکتهای رایانهای داخلی وخارجی قطع�ات -عقد قرارداد با
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت  -صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه
رایان�ه -تولی�د نرم افزار -ارایه خدم�ات اینترنتی و اینترانت -تهیه و تامین قطع�ات و اقالم و ملزومات
و م�واد مصرف�ی در زمینه رایانه -اج�رای طرحهای جامع فن آوری اطالعات ش�امل تحلیل و طراحی و
تولی�د و اس�تقرار و راه اندازی و پش�تیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار -تحلی�ل و طراحی و تولید و
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و سطوح است .اگر احیاناً مریضی سرفه
دارد ،ماس��ک در اختی��ارش گذاش��ته
ش��ود .اگر اینه��ا رعایت ش��ود ،میزان
ش��یوع کمتر میشود .مردم هم واقعا در
خان��ه بمانند ،چون اگ��ر در خانه بمانند
و بی��رون نیایند ،شس��تن دس��ت با آب
صابون کافی اس��ت و ب��ه روش صحیح،
میان انگش��تها ،کف دست و شیارهای
دس��ت شسته شود .دیگر نیاز به محلول
و ماس��ک نیس��ت .اگر حجم مراجعه به
بیمارس��تانها و درمانگاهها کم ش��ود،
میزان س��رایت به پرس��نل درمانی هم
کمتر میش��ود .چون به هر حال تعداد
متخص��ص ش��هر کم اس��ت .اگ��ر یک
متخص��ص عفونی گرفتار ای��ن ویروس
شود ،بس��یار ضرر میکنیم و جایگزین
ندارد .تعویض شناسنامه و ثبتنام کارت
ملی هوشمند و بسیاری از کارهای اداری
بدون فوریت مانند تکبرگ کردن سند
را بعدا ً انجام دهند و مهلت هم داده شده
اس��ت .مث ً
ال آقای شهردار گفته است که
عوارض را آخر اردیبهشت با نرخ امسال
محاسبه میکنند .مردم نباید برای امور
غیرضروری به ادارات مراجعه کنند .اص ً
ال
این قضیه شوخیبردار نیست.
 اگ�ر نکت�ه پایانی داری�د که در
طول گفتگو ذکر نشده  ،بفرمایید.
ببینید تحقیقات جدید از سوی پروفسور
«هاوارد موریس» در استرالیا که همین
چند روزه منتشر شد ،نشان میدهد که
قرص و یا کپسول ویتامین « ِد ث» برای
پیش��گیری از بیماری کرون��ا اثر عکس
میده��د و ب��ه هی��چ وجه م��ورد تایید
نیست .مردم در مدت قرنطینه خانگی به
سرگرمیهایی بپردازند که باعث شادابی
میش��ود مانن��د ورزش و مطالعه .نوروز
امسال نیز بهتر است نه مهمانی بدهند و
نه مهمان کسی شوند و اگر امکان کنسل
کردن این بازدیدها نیست ،حتیالمقدور
طوری باش��د که همزمان عدهی زیادی
از اعض��ای خانواده در ی��ک خانه جمع
نشوند و درک متقابلی از وضعیت بغرنج
امروز جامعه داشته باشند .تغذیه خوب و
مصرف «ویتامین دی» به صورت مکمل
هم کارگش��ا خواهد بود .بدانید که افراد
مسن و کودکان در خطر ابتالی بیشتری
قرار دارند.

پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینههای فناوری اطالعات -مشاوره
و طراحی و اجرای سیستمهای رایانه و پیاده سازی شبکههای نوین رایانهای و تجهیزات جانبی رایانهای-
طراح�ی و تولید و اجرای سیس�تمهای امنیت ش�بکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با ش�بکههای
مبتنی بر فیبر نوری و ش�بکههای بیس�یم و راه حلهای ارتباط با اینترنت جهت سازمانها -مشارکت
با ش�رکتهای داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و س�خت افزار  -دریافت وام و تس�هیالت مالی و
اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت-انجام پروژههای انفورماتیکی و فن آوری
اطالعات -طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات در زمینه کامپیوتر و سیستمهای الکترونیکی
و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانهای-طراحی و راه اندازی و تعمیرات
سیستمهای کامپیوتری و کنترلی-خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستمهای الکترونیکی
تعمیر و نگهداری ماشین آالت صنعتی رایانهای و پزشکی رایانهای -ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جملهآنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرحهای تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت -ارائه
کلیه خدمات اطالع رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات ( - )ICTطراحی و نصب و پشتیبانی شبکههای
کامپیوتری-صادرات و واردات تجهیزات رایانهای و تهیه و تولید سیس�تمهای رایانهای و بستههای نرم
افزاری-صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت-خرید و فروش و صادرات
و واردات ماش�ینهای اداری رایانهای و دیجیتالی  -طراحی و توس�عه سیس�تمهای نرم افزاری و سخت
افزاری -واردات و صادرات کلیه خدمات و کاالهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطالعات و ارتباطات -تولید
و پش�تیبانی نرم افزارهای س�فارش مشتری ،تولید و فروش و پشتیبانی بس�ته های نرم افزاری -ایجاد
پورتالهای اطالع رس�انی -تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطالعات و ارتباطات -طراحی و اجرا و
پشتیبانی شبکه داده ها-تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات وسخت افزارهای کامپیوتری -مطالعات و
برنامه ریزی راهبردی و برنامهریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی
مج�دد فرآیندها-پیک موتوری-انج�ام خدمات ایاب و ذهاب درون شهری-س�رویس دهی به ادارات و
مدارس و شرکتها درصورت 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 ،محله
خیابان شریعتی  ،خیابان جام جم  ،خیابان نسترن  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد  2کدپستی 7815783644
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد
 100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  4625029مورخ
 1398/11/17نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی سیرجان با کد  46250پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره آقای هادی شمس پور به شماره ملی 3060061882و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای مهرداد خادمی به شماره ملی 3060358680و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال آقای کاظم حدیدی به ش�ماره ملی 3071815638و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء آقای هادی شمس
پور فرزند محمدعلی به شماره ملی ( 3060061882مدیرعامل)و بانضمام امضاء آقای کاظم حدیدی فرزند
اصغر به شماره ملی ( 3071815638رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم منصوره اسالمی محمودآبادی به شماره ملی  3060497419به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی قناعت به شماره ملی  3071242468به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()799359
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 4038
و شناس�ه ملی  14005790180به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ
 : 1397/12/07اعض�اء هیئ�ت مدیره عبارتند از - :رضا طالبیگی ش�ماره ملی  - 2559746190امیر
عربی محمودآبادی ش�ماره ملی  - 3070358136عباس گیالنی شماره ملی  - 3131368411محمد
هادی پیش بین ش�ماره ملی  - 3060267812محس�ن کریمی گوغری شماره ملی - 3131453966
مهدی ش�هاب الدینی شماره ملی  3071855567برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()803345
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 4038
و شناس�ه مل�ی  14005790180به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1397/12/07منضم به
نام�ه ش�ماره  45/1391-98/1/21اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس�تان کرم�ان  - :آقای رضا
طالبیگی ش�ماره ملی  2559746190به س�مت مدیرعامل  -آقای امیر عربی محمودآبادی ش�ماره ملی
3070358136به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای عباس گیالنی شماره ملی 3131368411به سمت
عضو هیئت مدیره  -آقای محمد هادی پیش بین شماره ملی  3060267812به سمت رئیس هیئت مدیره
 آقای محس�ن کریمی گوغری ش�ماره ملی 3131453966به س�مت عضو هیئت مدیره  -آقای مهدیشهاب الدینی شماره ملی  3071855567به سمت عضو هیئت مدیره  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
آور شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()803352
آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3212و شناسه ملی
 14002693686به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ : 1397/07/18
اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :محمد س�جاد پاریزی نژاد ش�ماره ملی  3071122209خانم ندا پاریزی
نژاد ش�ماره مل�ی  3071760221آقای محس�ن جان آقائی ش�ماره مل�ی  3071151381معین معیری
ش�ماره ملی  3071856253برای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند .آقای امیر ایران نژاد ش�ماره ملی
3071271166بعنوان بازرس اصلی و خانم ناهید نورمندی پور شماره ملی  3071255624بعنوان بازرس
علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()803353
آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3212و شناسه ملی
 14002693686به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  : 1397/07/18آدرس شعبه
داخل�ی ش�رکت واقع در بندرعباس به اس�تان هرمزگان  ،شهرس�تان بندرعب�اس  ،بخش مرکزی ،
ش�هر بندرعباس ،گلشهر شمالی  ،خیابان اتوبوس�رانی  ،کوچه ایثار ، 2ساختمان (محترم  ، )5طبقه
شش�م ،واحد 603کدپستی 7915879847:به مدیریت آقای محمد س�جاد پاریزی نژاد شماره ملی
 3071122209تغییریاف�ت در نتیجه ماده  4اساس�نامه بش�رح فوق اصالح می گ�ردد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()803358
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  4038و
شناس�ه ملی  14005790180به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ - : 1397/12/07
تعداد اعضاء هیئت مدیره به  6نفر افزایش یافت بنابراین ماده  31اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()803364
آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3212و شناسه ملی
 14002693686به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  : 1397/07/18آقای محمد سجاد پاریزی
نژاد شماره ملی 3071122209به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره خانم ندا پاریزی نژاد شماره ملی
3071760221به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن جان آقائی شماره ملی  3071151381به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره آقای معین معیری ش�ماره ملی 3071856253به س�مت عضو هیئت مدیره
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت و سایر 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
غیرتجاری سیرجان ()803373

