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جامعه

 شماره 1235
 شنبه  19مهر 1399

نگاه
نگارستان

تبعیضهای ناروا

این روزها فشــار اقتصادی و محدودیت هــای کرونایی چنان بر مردم
غلبــه کرده که دیگر توان خرید و رفتن به بازار ندارند .اگر هم می روند
و از تــرس کرونا هم خودشــان را دور از جمعیت می گیرند ،آخرش با
دســت خالی برمی گردند .گوشت و مرغ و ماهی که هیچ ،هزینه باالی
کاالهــای اولیه خوراکی مثل تخم مرغ و پنیر و شــیر گرفته تا همان
نان خالی که هر روز قیمت همین را هم بیشــتر می کنند ،دیگر تصور
رفتن به بازار و خیابان را از مشــتری ها گرفته است .جالب اینکه کسی
مســئولیت هم نمی پذیرد .نه در شهر و اســتان و نه در کشور! وقتی
رییس دولت میگوید کاخ ســفید را نفرین کنید دیگر تکلیف فرماندار
و استاندار روشن اســت !.کسی هم نیست بپرسدآیا کاخ سفید موجب
افزایش قیمت تخم مرغ شده یا گوشت قرمز را از سفره خانواده ها حذف
کرده است؟ در کشور ما سوء رفتارها و سوء مدیریت ها چنان است که
نیازی به دشــمنان منفوری چون کاخ سفیدنیست .کاخ نشینان دولتی
خودمان برای خالی کردن جیب و سفره مردم کفایت می کنند.
وقتی با ســوء تدبیر یک شبه قیمت بنزین سه برابر می شود ،یا با سوء
مدیریت در وزارت اقتصاد قیمت ســکه و دالر را به عرش می رســانند
دیگر چه نیازی به تراشــیدن دشــمن خارجی از سوی رییس دولتی
است که حاضر نیست از کاخ ریاست جمهوری اش پا را به بیرون بگذارد
و بــه میان مردم بیاید تا ببیند چه می کشــند .در کشــوری که هیچ
تناســبی میان درآمد شهروندانش نیست و بازیکن فوتبالش  4میلیارد
و مربیاش 12میلیاردتومان برای فقط یکســال میگیرند اما کارمند و
کارگرانش با هزار زحمت و خطر و مرارت ،درآمد سالشــان به 30تا 40
میلیون تومان نمیرســد چه تناســبی میان این دو نوع درآمد هست؟
 12میلیــارد چند تا  30میلیون میشــود؟ کجای ایــن با روح عدالت
اجتماعی و مساوات اسالمی میخواند؟ در کشوری که یکی از بیخانگی
و بیکاشانهای ازدواج نمیکند و دیگری نمیداند آپارتمانها و هتلهای
ساخته و نساخته اش را با چه آبشن هایی تمام کند چه تناسبی میان
زندگی افرادش هســت؟ در کشــوری که جوان کم درآمد ما برای وام
ازدواجش باید از پیچ و خم هزار فرم بانکی و ضامن و ســفته بگذرد و
دیگری چند هزار میلیارد وام بدون ضامن بدهکار اســت چه تناسبی
میان خدمات بانکی به شــهروندانش وجود دارد؟ افرادی که از نردبان
رانت و شــانههای مردم فقیر باال رفتهاند اما حاضر نیســتند یک جعبه
ماسک به هموطنشــان کمک کنند تا از سایه شوم ویروس مرگبار در
امان باشند..
از اینگونه ناعدالتیها و تبعیضهای ناروا میان افراد جامعه ما زیاد است
و چشــم بینا و گوش شــنوایی هم نیســت که ببیند ،بشنود و بگوید
برنامهریزی ما برای رفع این نابســامانیهای اقتصادی که کمر خلق ا...
را شکسته است چیست .اص ً
ال برنامهای وجود ندارد که بگویند چیست!.
اص ً
ال نمیدانند «برنامه» چیســت« ،راهکار» کدام اســت «تدبیر» چه
مفهومی دارد !.ولی در عوض کاخ ســفید هست تا به خلق خدا نشانش
دهند بگویند آنجا را نفرین کنید!

آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ  1399/05/22تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - :بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ  99/04/25س�رمایه
ش�رکت از مبلغ1000000ریال به مبلغ 1383358000ریال منقس�م به 1383358سهم 1000ریالی که
988000سهم آن بانام عادی و  395358سهم آن با نام ممتاز از محل پرداخت نقدی طبق نامه بانک
س�په به ش�ماره  106مورخ  1399/05/22افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()971018
آگهی تغییرات ش�رکت همیار گهر حدید س�یرجان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4675و
شناس�ه ملی  14007759620به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :در راستای تصمیم راجع به افزایش سرمایه مقرر گردید :سهام اختصاص
یافته به شرکت سنگ آهن گهر زمین سهام ممتاز بوده وخصوصیت سهام ممتازاین است که هر سهم
ممتاز دارای سود برابر با سهام عادی است اما در مجامع  ،حق رای هر سهم ممتاز برابر 50رای سهم
عادی خواهد بود .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()971024
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  :ال�ف  -تعیین س�مت مدیران  :آقای ج�واد عماد ابادی ش�ماره ملی  3071263031به س�مت
مدیرعام�ل وعضو هیئ�ت مدیره  -خانم طاهره نصرت آبادی ش�ماره ملی  3071288069به س�مت
رئیس هیئت مدیره  -آقای ایمان زیدآبادی نژاد شماره ملی  3071929765خارج از شرکاء به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره  .ب -کلیه اس�نادواوراق بهادار وتعهد آور ش�رکت از قبیل (چک –سفته –
بروات ) وهمچنین قراردادها وس�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر
می باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971025
آگهی تغییرات ش�رکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4352و شناسه
ملی  14007275676به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی م�ورخ  1399/04/24تصمیمات
ذی�ل اتخاذ ش�د  :ال�ف  -اعضاء هیئت مدی�ره  :آقای جواد عماد ابادی ش�ماره مل�ی 3071263031
 خان�م طاهره نصرت آبادی ش�ماره مل�ی  - 3071288069آقای ایمان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071929765خارج از ش�رکا برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()971026
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  1307و
شناسه ملی  10860536254به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :ترازنامه وسودوزیان منتهی به  1397/12/29مورد تصویب قرار گرفت.
 2آقای حسین صالحی شماره ملی  3070287034وخانم نسرین صالحی شماره ملی 0051904871و خان�م فاطمه صالحی ش�ماره مل�ی  3071257767بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوس�ال
انتخاب گردیدند 3- .نش�ریه نگارستان س�یرجان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید4- .
موسس�ه آئین محاسب وهمکاران شناسه ملی  10380626700بس�مت بازرس اصلی و آقای مرتضی
رس�تمی ش�ماره ملی  3920186303بس�مت بازرس علی البدل ب�رای مدت یکس�ال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()971030
تاس�یس شرکت با مس�ئولیت محدود نورا مهر ارتباط سیرجان درتاریخ  05/06/1399به شماره ثبت
 4978به شناس�ه ملی  14009392549ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیش�خوان دولت الکترونیک
از قبی�ل ایجاد و بهره ب�رداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیش�خوان دولت و
بخ�ش عمومی غی�ر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای 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 ،محله مکی آباد  ،خیابان ش�هید محمد دهیادگاری  ،کوچه ش�هیددهیادگاری ، 6
پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7817947787س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکا آقای محمدمهدی نظری مکی ابادی به
شماره ملی  3071351097دارنده  500000ریال سهم الشرکه خانم معظمه نظری مکی آبادی به شماره
ملی  3071949677دارنده  500000ریال س�هم الش�رکه اعضا هیئت مدیره آقای محمدمهدی نظری
مکی ابادی به ش�ماره ملی  3071351097و به س�مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س�مت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم معظمه نظری مکی آبادی به ش�ماره ملی 3071949677
و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 خانم معظمه نظری مکی آبادی فرزند محمدمهدی به شماره ملی 3061949677
(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه
روزنامه کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های ش�رکت 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972806
آگهی تغییرات ش�رکت بازرگانی کیان آروش�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  3170و شناسه
ملی  14000292051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  - : 1398/02/08اعضاء
هیئت مدیره عبارتند از - :آقای مهدی پرس�ته ش�ماره مل�ی  - 2559592908آقای کورش زینلی
بوجانی ش�ماره ملی - 3071063660خانم مهدیه رضائی زاده شماره ملی  3071064421برای مدت 2
س�ال انتخاب گردیدند - .آقای وحید عباسلو شماره ملی 3071152264بعنوان بازرس اصلی و خانم
محدثه مالداری شماره ملی  0640595456بعنوان 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 ()972812
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیان آروشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3170و شناسه ملی
 14000292051به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1398/02/08محل شرکت
به اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،شهرداری  ،کوچه ولی عصر
 ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعصر  ،طبقه دوم  ،واحد  4کدپس�تی  7814714362تغییر
یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()972819
آگهی تغییرات ش�رکت یگانه صنعت فرهاد ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/12تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو س�ال انتخاب گردیدند- :فرهاد نصرت
آبادی ش�ماره ملی  - 3060303665مهدی نصرت آبادی ش�ماره ملی  - 3060512991آقای کیانوش
سلجوقی شماره ملی  - 2 3131555726آقای عیسی علیمردانی شماره ملی  3130277374بعنوان
بازرس اصلی و خانم س�میه بحرینی شماره ملی 3071834888به عنوان بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
ش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری
سیرجان ()974913
آگهی تغییرات ش�رکت سیرجان غذای فرهاد ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  4587و شناسه
ملی  14008192097به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/12تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :نام ش�رکت به “ یگانه صنعت فرهاد “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه

محمد مهدی حاتمی /فرارو
بــرای ایرانیهایی که بعــد از انقالب به
دنیا آمــده اند و حتی بخــش بزرگی از
ایرانیهایی کــه دوران پیش از انقالب و
ســالهای جنگ تحمیلی را هم به چشم
دیده اند و لمس کرده اند ،ســال ۱۳۹۹
از نظر اقتصادی با همه ســالهای دیگر
تفــاوت دارد .عمق بحــران اقتصادی در
ایران حاال به اندازهای زیاد شده که کسی
نمیتواند پیش بینــی کند طی ماههای
آینده ،خروجــی این وضعیت چه خواهد
بود .اما هر چه هســت ،ایرانیها میدانند
و حس میکنند که به شــدت فقیر شده
اند و دهه  ،۱۳۹۰دهه خوش یمنی برای
آنها نبوده و اوج این بدیمنی را هم حاال
در آخرین ســال این دهه ،با گوشــت و
پوست و استخوان خود حس میکنند.
اما اگر بخواهیــم نگاهی به تصویر کالن
اقتصــاد ایران بیندازیم تــا بتوانیم عمق
فاجعــه را بهتر درک کنیــم ،دقیقاً چه
جزئیاتی را خواهیم دید؟
 ما چقدر فقیر شده ایم؟
بررسی آمارهای مربوط به هزینه-درآمد
خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر
میشــوند ،تصویــر ترســناک و نگران
کنندهای از آینده کوتــاه مدت ایران به
دست میدهند .بر این اساس ،در فاصله
سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸تولید ناخالص
داخلی سرانه حدود ۱۰درصد کاهش پیدا
کرده و از آنجا کــه هنوز آمارهای کامل
مربوط به ســال  ۱۳۹۹منتشر نشده اند،
میتوان حــدس زد وضعیت وخیمتر هم
شده باشــد .به عبارت ساده تر ،ایرانیها
طی این ســه ســال ۱۰ ،درصد فقیرتر
شــده اند و این در حالی اســت که این
آما ِر خام ،گویای همه مســائل نیســت
و ضمنــاً ،دربرگیرنــده وضعیــت وخیم
ســال  ۱۳۹۹هم نیســت.در فاصله سه
ســاله  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸مصرف حقیقی
خانوار هم کاهشــی  ۳درصدی را نشان
میدهد و البتــه از آنجا که بخش اعظم
هزینــه خانوار مربوط به اجــاره بها ( در
صورت نداشــتن ملک شــخصی) است،
حذف اجــاره بها از محاســبات نشــان
میدهد که مصــرف حقیقی کاالها طی

آمارها نشان میدهد شهروندان ایرانی در دهه  ،۱۳۹۰به شدت فقیر شدهاند

چگونه جیب های مردم خالی شد

این مدت چقدر کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیــب ،برای دهک اول درآمدی
(فقیرترین هشــت میلیــون ایرانی) ،در
فاصله سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸مصرف
حقیقی بدون احتســاب اجاره بها ،حدود
 ۱۷درصد کاهش پیدا کرده اســت و این
تازه پیش از آغاز وضعیت بحرانی در سال
 ۱۳۹۹است که با شیوع کرونا بر وخامت
آن افزوده شده است.
 خداحافظی ایرانیها با «گوشت»
و «برنج»
تصویر وضعیت خانــوار ایرانی ،اما زمانی
وخیمتر میشــود که بدانیــم در فاصله
 ۱۳۹۵تــا  ۱۳۹۸و حتی پیــش از بروز
بحران عمیقتر اقتصادی در سال ،۱۳۹۹
مصرف کاالهای اساســی نزد خانوارهای
ایرانی به شــدت کاهش پیدا کرده است.
به طــور طبیعی ،وقتی شــما با کاهش

اص�الح گردی�د .اداره کل ثب�ت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات
غیرتجاری سیرجان ()974929
آگهی تغییرات شرکت پسته سیرجان توتیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1965و شناسه ملی
 10860546394به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند - :مهدی زیدآبادی نژاد
ش�ماره ملی  - 3070395953رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  - 3071378319بتول زیدآبادی
نژاد ش�ماره ملی  - 2 3071444095آقای یداهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره مل�ی  3070298133بعنوان
بازرس اصلی و آقای روح اهلل زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071398591به عنوان بازرس علی البدل
ش�رکت برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شد - 3 .روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()975526
آگهی تغییرات ش�رکت پسته س�یرجان توتیا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  1965و شناسه
ملی  10860546394به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د  1- :آقای مهدی زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی 3070395953به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت
مدیره  -آقای رمضان زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071378319به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم بتول زیدآبادی نژاد ش�ماره ملی  3071444095به س�مت عضو هیئت مدیره  - 2کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته وبرات ) وقراردادهای ش�رکت و سایر نامه
های اداری با امضا مدیرعامل ورئیس 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 ()975527
آگهی تغییرات ش�رکت معین آرمین الماس ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4453و شناسه
ملی  14007677994به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/01تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :به موضوع ش�رکت کلیه امور مربوط به آتشنش�انی از جمله تامین نیرو انسانی
جهت اطفاء حریق ،ش�ارژ -فروش کپسولهای اتشنشانی و ایمنی دستگاهها الحاق و ماده مربوطه در
اساس�نامه اصالح گردید .در صورت ضرورت قانونی انج�ام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های
الزم ( ثب�ت موضوع فعالی�ت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د ).اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()976273
آگهی تغییرات ش�رکت س�بز دانه کویر شرکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  1686و شناسه ملی
 10860540992به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/22تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :س�رمایه ش�رکت از مبلغ  150.000.000.000ریال به مبلغ  200.000.000.000ریال منقسم به
 2000سهم با نام 100.000.000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()979024
آگهی تغییرات ش�رکت کارآفرینان ماندگار خاورمیانه ش�رکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3535
و شناس�ه ملی  14003825363به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف-ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال  1398مورد
تصویب قرار گرفت  .ب-آقای محس�ن جهانپور به شماره ملی  3071282842به سمت بازرس اصلی
و خانم مهین یزدی به ش�ماره ملی  3070943179به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال
مالی انتخاب ش�دند .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()981093
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره
آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983282
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983283
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .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 ()983285
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983287
آگهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983295
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره

درآمد و افزایش هزینه مواجه میشــود،
منطقی است که هزینههای مازاد خود را
کاهش بدهید و مث ً
ال دیگر به رســتوران،
ســینما و باشگاه ورزشــی نروید و خرید
کاالهــای لوکــس را متوقــف کنید .اما
قطع یا کاهش مصرف کاالهای اساســی

(گوشت ،مرغ ،چای ،شکر ،لبنیات ،روغن،
برنج و امثال اینها) آخرین چیزی است
که خانوارها به طــور معمول به آن فکر
میکنند .دلیل اینکــه دولت بارها تاکید
کــرده که نمیگــذارد خانوارهای ایرانی
از این نظر کمبودی احســاس کنند هم

 در فاصله سالهای  ۱۳۹۵تا  ،۱۳۹۸تولید ناخالص داخلی
سرانه حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و از آنجا که هنوز آمارهای
کامل مربوط به سال  ۱۳۹۹منتشر نشده اند ،میتوان حدس زد
وضعیت وخیمتر هم شده باشد .به عبارت ساده تر ،ایرانیها طی
این سه سال ۱۰ ،درصد فقیرتر شده اند و این در حالی است که این
آمار خام ،گویای همه مسائل نیست و ضمنًا ،دربرگیرنده وضعیت
ِ
وخیم سال  ۱۳۹۹هم نیست

آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983308
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983309
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .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 ()983311
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983313
آگهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983321
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/21
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی
3060110107به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم آفاق بیگلری شماره ملی 3179277335
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد محمودآبادی ش�ماره ملی  3071156758به سمت عضو هیئت مدیره
آقای س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239به س�مت عضو هیئت مدیره ب -کلیه
اس�ناد و اوراق به�ادار و تعه�د آور ش�رکت از قبیل (چک  ،س�فته  ،بروات) عقود اس�المی با امضاء
مدیرعام�ل و یک�ی از اعضاء هیات مدیره وس�ایر نامه ه�ای اداری با امضاء مدیرعام�ل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()983324
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس س�یرجان زمین ش�رکت س�هامی خاص به شماره
ثبت  4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش
زیدآباد  ،دهس�تان محمودآبادس�ید  ،روس�تا محمودآبادسید ،محله محمود آباد س�ید  ،کوچه امام
حسین  ، 6کوچه امام حسین  ، 4پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7836327846تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .ب-تعداد اعضاء هیئت مدیره به  5نفر افزایش یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983325
آگهی تغییرات ش�رکت صنعتی و معدنی پردیس سیرجان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4884و شناس�ه ملی  14009143831به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/05/21تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند :عباس خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3060110107آفاق بیگلری شماره ملی
 3179277335علی خواجوئی سیرجانی شماره ملی  3071909993محمد محمودآبادی شماره ملی
 3071156758س�ید کاظم قریشی کرانی ش�ماره ملی  3070808239ب-خانم حمیده صادقی پور
ش�ماره ملی  3060078580بعنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه محس�نی شماره ملی 3060109370
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند  .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 ()983327
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3626و شناسه ملی
 14004002556به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :محل شرکت به  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله
ش�هرداری  ،کوچ�ه ولی عص�ر  ، 14خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 0مجتمع ولیعص�ر  ،واحد ، 4طبقه دوم ،
واحد  - 4کدپستی  7814714362تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983329
گهی تغییرات ش�رکت ویرا زمرد درس�ا شرکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت  4796و شناسه ملی
 14008879844به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/01/28الف -محل
ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان
امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک  ، 76طبقه همکف کدپستی  7815933473تغییر یافت
و ماده مربوطه در اساس�نامه بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()983337
تاس�یس شرکت س�هامی خاص فراز س�ازان جهان نگین پرتو درتاریخ  22/06/1399به شماره ثبت
 4988به شناس�ه ملی  14009427586ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زی�ر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :انجام کلی�ه امور پیمانکاری عمرانی و ابنیه
– س�اختمان سازی ،شهرک س�ازی ،راه سازی ،جاده سازی  ،جدول کشی،پل سازی ،پیاده رو سازی
 ،نقش�ه کش�ی ،نقشه برداری -س�اخت  ،اجراء و نظارت واحدهای مس�کونی اداری و تجاری -انجام
کلیه امور مربوط به تاسیس�ات (آب ،ب�رق ،گاز،مخابرات،فاضالب)  -انجام کلیه امور خدمات عمومی
 تنظیف س�اختمانهای اداری  ،مس�کونی  ،تجاری -زیر سازی  ،آس�فالت ریزی  ،روکش معابر  ،زیربنای ش�هری  ،فضا س�بز  ،باغبانی  ،چمن زنی  ،هرس درختان  ،جدول گذاری  ،رنگ آمیزی جدول ،
روش�نایی معابر  ،آبیاری سیستمهای کم فش�ار و تحت فشار -انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید
 ،توزی�ع ،انتق�ال نیرو ،اعم از نیروگاه ها  ،ش�بکه های برق و تاسیس�ات برقی ،پس�ت های توزیع و

همین اســت ،چرا که کاالهای اساسی،
در واقع خط قرمز مصرف خانوار هستند.
بر اســاس گــزارش مرکز آمــار ایران،
متوســط مصــرف ماهانه گوشــت قرمز
خانوارهای کشــور در ســال  ۱۳۹۸در
قیاس با ســال ( ۱۳۹۰یعنی در یک بازه
 ۸ســاله) حدود  ۵۱.۶درصد کاهش پیدا
کرده اســت .به عبارت ساده تر ،ایرانیها
در ســال  ۱۳۹۸به طور متوسط به اندازه
نصف ســال  ۱۳۹۰گوشت قرمز مصرف
میکرده اند و اوضاع قطعاً در سال ۱۳۹۹
وخیمتر هم شــده اســت .دهک چهارم
درآمدی از این منظر بدترین وضعیت را
داشــته است و مصرف گوشت قرمز برای
خانوارهــای این دهــک درآمدی در این
فاصله زمانی ،حدود  ۶۵.۲درصد کاهش
پیدا کرده است.
جالــب اینجا اســت که مصــرف ماهانه
گوشــت قرمز در دهــک درآمدی دهم
(یعنی هشت میلیون نفر از ثروتمندترین
ایرانی ها) هم به شــکل قابل مالحظهای
کاهش پیدا کرده اســت .بر این اساس،
متوســط مصرف ماهانه گوشت قرمز نزد
این گروه درآمــدی از ایرانیها در فاصله
زمانی مورد اشاره حدود  ۴۱.۴درصد افت
کرده است .این یعنی حتی ثروتمندترین
ایرانیها هم امــروز در قیاس با یک دهه
پیش گوشــت کمتری مصرف میکنند.
عجیبتر از مورد گوشت قرمز که قیمت
باالی آن در مقایسه با وضعیت درآمدی
خانــوار میتواند توجیهــی برای کاهش
مصرف آن باشد ،کاهش مصرف برنج طی
هشت سال ابتدایی دهه  ۱۳۹۰است.
برنج اصلیترین خوراکی ایرانیها اســت
و مشــخص نیست کاهش مصرف برنج با
کدام ماده غذایی جبران شــده است .بر
اساس آمارهای مرکز آمار ایران ،متوسط
مصرف ماهانه برنج در خانوارهای کشــور
در ســال  ۱۳۹۸نســبت به سال ۱۳۹۰
حــدود  ۳۴.۷درصد کاهــش پیدا کرده
است.

الکترونیک عام و خاص ،سیس�تم های کنترل برق و ابزار دقیق -طبخ و توزیع غذا  ،س�لف سرویس
 ،رس�توران داری – خاکبرداری  ،گودبرداری  ،باطله برداری  ،اکتش�اف  ،اس�تخراج و بهره برداری از
مع�ادن رو باز و زی�ر زمینی  -تامین  ،تعمیر و نگه داری ماش�ین آالت صنعتی و اداری  -حمل ونقل
مواد معدنی در محدوده معدن  -حمل ونقل درون شهری  -انجام کلیه امور صنعتی و معدنی  -خرید
و ف�روش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی -ش�رکت در
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  -تامین نیروی انس�انی ش�رکت درص�ورت لزوم پس از اخذ
مجوزه�ای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان
کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله شهرک سمنگان  ،کوچه (بوستان)
 ،خیابان ش�هید آوینی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7819987520سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اس�ت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقس�م به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  1000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی بانکی شماره  14مورخ  1399/06/12نزد بانک
ملی ایران ش�عبه خیابان ولیعصر س�یرجان با ک�د  8194پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره
خانم فاطمه محمودآبادی به ش�ماره ملی  3060023786و به س�مت رئی�س هیئت مدیره به مدت 2
س�ال آقای محمد محمودآبادی به ش�ماره ملی  3060203504و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 2س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم ریحانه محمودآبادی به شماره ملی 3060591261
و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
ع�ادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت
مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرسان آقای
محمود بیداد به ش�ماره ملی  3070164404به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امین
محمودآبادی به شماره ملی  3071925107به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 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 استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987134
تاسیس شرکت سهامی خاص رابین سازه باهر ایرانیان درتاریخ  11/06/1399به شماره ثبت  4982به
شناس�ه ملی  14009399870ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امور پیمانکاری عمرانی و ابنیه – س�اختمان
سازی  ،شهرک سازی  ،جاده سازی  ،راه سازی  ،جدول کشی  ،پل سازی  ،پیاده رو سازی ،سد سازی
 ،ش�هر س�ازی  ،محوطه سازی  ،فضاسبز  ،نقشه کشی  ،نقش�ه برداری -سیویل -مشاوره  ،ساخت ،
اجراء و نظارت واحدهای مسکونی  ،اداری و تجاری -معماری  -انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات
(آب،برق،گاز،مخابرات،فاض�الب) -انتقال آب  -حمل و نقل درون ش�هری  -حمل و نقل مواد معدنی
در مح�دوده معدن -تعمیر  ،تامین  ،نگه داری ماش�ین آالت صنعتی  ،معدن�ی  ،اداری  -انجام کلیه
فعالیتهای کش�اورزی -خرید و فروش ادوات کش�اورزی و ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با موضوع
فعالی�ت  -خرید و ف�روش کلیه محصوالت کش�اورزی  -خرید و فروش کلیه نهادهای کش�اورزی و
باغبانی از جمله س�م ،کود  ،بذر و غیره -س�اخت کود و س�م های فرمولیک  -آبیاری سیس�تمهای
تحت فش�ار و کم فش�ار -هرس درختان  ،چمن زنی  ،باغبانی  ،فضای سبز -مدیریت امور کشاورزی
 نصب عالئم ترافیکی و راهداری  -تامین نیروی انس�انی ش�رکت  -ش�رکت در مناقصات دولتی وخصوص�ی درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،
محله آیت اهلل س�عیدی  ،خیابان س�عیدی  ،کوچه س�عیدی  ، 9پالک  ، 0پاس�اژ مهر  ،غرفه ، 1182
طبقه همکف کدپس�تی  7813819588س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 1,000,000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  5002مورخ  1399/06/01نزد بانک ملی شعبه بازار سیرجان با کد
 8192پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم س�ارا بقالی به شماره ملی  2972201401و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی کریمی گوغری به شماره ملی  3060443866و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حجت صادقی
به ش�ماره ملی  3071898770و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها عقود
اس�المی و همچنین کلیه نامه ه�ای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ی�ا رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرسان آقای محمد کریمی
گوغری به ش�ماره ملی  3052339966به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا
حاج ابراهیمی به ش�ماره ملی  3071862946به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال 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 استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987136
آگهی تغییرات ش�رکت فنی و مهندس�ی هادی رس�ان جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2669و شناسه ملی  10861819404به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت مدیران  :خانم صدیقه پاریزی شماره ملی  3071992874به سمت مدیرعامل
وعضو هیئت مدیره  -آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی  3071165757به سمت رئیس هیئت
مدیره  -آقای مصطفی آذرنگ شماره ملی  3071232071به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  .ب  -کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری
با امضاء 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 ()987143
گهی تغییرات ش�رکت س�یرجان عمران تداوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1255و شناسه ملی
 10860535750به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ  1399/05/07تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  - :س�رمایه ش�رکت از مبلغ 2000000000ریال به مبلغ 8000000000ریال منقس�م به 100س�هم
80000000ریالی بانام عادی از محل پرداخت نقدی شرکت طبق نامه بانک تجارت شعبه امام رضا به شماره
69/22340/35مورخ 1399/04/10افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987153
آگهی تغییرات ش�رکت فنی و مهندس�ی هادی رس�ان جنوب شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2669و شناس�ه ملی  10861819404به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/11تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از :خانم صدیقه پاریزی
ش�ماره ملی  - 3071992874آقای مجتبی نورمحمدی چناری ش�ماره ملی  - 3071165757آقای
مصطف�ی آذرنگ ش�ماره مل�ی 3071232071برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدن�د  .ب -آقای امیر
حس�ین دیانی ش�ماره ملی  3071217412بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ویژه اس�دی شماره ملی
 3071178328بعن�وان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخ�اب گردیدند  .ج -روزنامه
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()987164
آگهی تغییرات شرکت مقاوم فوالد چهل ستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4214و شناسه
ملی  14004775370به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ  1399/05/15تصمیمات ذیل اتخاذ
ش�د - 1 :تعیین س�مت مدیران  -آقای فرهمند رحیمی زاده ش�ماره ملی  4230985541به س�مت
مدیرعام�ل وعضو هیئت مدیره  -خانم فرزانه باباخانی ش�ماره ملی  3060285926به س�مت رئیس
هیئ�ت مدی�ره  -خانم فاطمه باباخانی نژاد ش�ماره ملی  3060446334به س�مت نائب رئیس هیئت
مدیره  - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت  ،قراردادها وعقود اسالمی و سایر 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 ()987165

