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 شنبه  11اردیبهشت 1400

گروه سیاسی:

آیا انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین تحت شعاع مصاحبه وزیر خارجه قرار میگیرد؟

انتشـار فایـل صوتـی مصاحبـه وزیـر خارجـه ایـران
در آسـتانه انتخابـات و همزمـان بـا مذاکـرات ویـن،
گذشـته از نقدهایـی کـه در داخل کشـور بـه همراه
داشـته ایـن سـؤال را نیـز ایجاد کـرده اسـت که چه
تأثیـرات احتمالـی بر مسـائلی چـون مذاکـرات وین،
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و روابط خارجـی ایران
بـا کشـورهایی چـون چین و روسـیه میگـذارد و آیا
عامالن افشـای ایـن فایل صوتی ،تمام ایـن تبعات را
در محاسـبات خـود گنجانـده بودهاند؟
در کنـار ایـن مـوارد ،هنـوز نکتـه و چالـش بزرگـی
دربـاره ایـن فایـل صوتـی وجـود دارد و آن چگونگی
سـر در آوردن آن از شـبکه ماهـوارهای ایـران
اینترنشـنال وابسـته بـه کشـور سـعودی اسـت.
هفتـه گذشـته رسـانههای منتقـد و یـا موافـق
ظریـف مطالـب متفاوتـی در ایـن رابطـه داشـتند.
در ایـن میـان جـام جـم کـه از نشـریات نزدیـک به
اصولگرایان میانهرو اسـت پیامدهـای این مصاحبه را
از زاویه دیگری بررسـی کرده و در گزارشـی پیرامون
آن ،تأثیـر ایـن رخـداد سیاسـی را بـر رویدادهایـی
چـون مذاکـرات همزمـان ایـران و اروپـا و انتخابـات
آینـده از نظـر گذرانـده و چنیـن نوشـته اسـت:
«یکـی از اولیـن گمانههایـی کـه پس از انتشـار فایل
مصاحبـه ظریـف مطرح شـد تلاش افشـاکنندگان
ایـن مصاحبـه بـرای تأثیرگـذاری بـر مذاکـرات وین
بـود .دور جدیـد مذاکـرات هسـتهای از  ۱۳فروردین
در ویـن شـروع شـده و بـا وجـود اظهـارات مقامـات
شـرکتکننده در ایـن گفتوگوهـا مبنـی بـر رونـد
سـازنده مذاکـرات ،همچنـان در عرصـه عمـل هیـچ
اتفاقـی نیفتاده و آمریکاییها در مواضع رسـمی خود
اعلام میکننـد حاضر به پذیـرش درخواسـت ایران
مبنـی بر لغو همـه تحریمها در ابتدای کار نیسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه رهبـری انقلاب بـه عنوان
یک سیاسـت قطعی اعالم کردهاند تنها راه بازگشـت
ایـران بـه تعهـدات برجامـی ،لغـو همـه تحریمهـا از
سـوی آمریکا و راسـتیآزمایی آن از سـوی جمهوری
اسلامی ایران اسـت .در چنین شـرایطی تحلیلهای
مختلفـی دربـاره تأثیرگـذاری فایل صوتـی مصاحبه
ظریـف بـر ایـن مذاکـرات مطـرح شـده اسـت .در
یکسـوی ایـن جریـان ،حامیـان مذاکـره و دولتیها
هسـتند که معتقدند انتشـار ایـن فایل صوتـی برای
تخریـب مذاکرات صورت گرفته اسـت .مبنای چنین
تحلیلـی هـم ایـن اسـت کـه بـه اعتقـاد دولتیهـا،
مخالفـان دولـت نمیخواهنـد مذاکرات هسـتهای تا
قبـل از انتخابـات ریاسـتجمهوری به نتیجه برسـد.
یکـی از جدیدترین تحلیلها در این زمینه را حسـن

پیامدهای یک انفجار صوتی

روحانـی ،رئیسجمهـوری در جلسـه هیـأت دولـت
مطـرح کـرد و گفـت :درسـت در مقطعـی کـه ویـن
در اوج موفقیـت اسـت آن را پخـش میکننـد که در
درون اختلاف ایجـاد کنند .وی بار دیگـر بر ضرورت
رفـع تحریمهـا تأکیـد کـرد و گفـت :مـا بـا اتحـاد و
وحـدت میتوانیـم پیروز شـویم و تحریـم را برداریم
امـا بـا دودسـتگی و اختلاف نمیتوانیـم مشـکالت
مـردم را حـل کنیم .آنها ضد ایـران و مردم و مصالح
ایران هسـتند و این نوار را منتشـر کردند.اما با وجود
خوشبینـی رئیسجمهـور بـه موفقیـت مذاکـرات
ویـن و هدف منتشـرکنندگان مصاحبه برای تخریب
ایـن مذاکـرات ،برخـی تحلیلگـران معتقدنـد اتفاقـاً
هـدف منتشـرکنندگان ایـن فایـل صوتـی ،بـردن
مذاکـرات ویـن به حاشـیه امن اسـت.
از نگاهی دیگر
یـک کارشـناس دیگـر مسـائل سیاسـی در ایـن
رابطـه میگویـد :درز فایـل در ایـن مقطـع زمانـی
نشـان میدهـد که دولتیهـا پیشـاپیش میخواهند
شکسـت پـروژه برجـام را بـه گـردن طـرف مقابـل
بیندازنـد و بـا اعمال فشـار بر جنـاح مقابـل ،آنها را
وادار کننـد کـه از خطـوط قرمـز عقبنشـینی کرده
و از مخالفـت دسـت بردارنـد .خوشچشـم معتقـد
اسـت :در شـرایط فعلـی کـه آمریـکا بـه برداشـتن

همـه تحریمهـا رضایـت نمیدهـد طرفـداران برجام
بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه سرسـختی نظـام را در
اسـتیفای منافـع ملّـی از طریـق برداشـته شـدن
تحریمهـا تضعیف کنند و با فشـار منفـی روی جناح
مقابـل آنهـا را منفعـل کرده و مجبور کنند از فشـار
و مقاومت برای برداشـته شـدن همـهتحریمها کوتاه
بیاینـد تـا صرفـاً مذاکـره پیش بـرود.
محمـد مرنـدی ،از دیدگاهی دیگر بـه ماجرای صوت
ظریـف مینگـرد و تأثیـر آن بـر مذاکـرات ویـن را
از منظـری دیگـر بررسـی میکنـد .او بـا اشـاره بـه
بخشهایـی از مصاحبـه ظریـف کـه نشـاندهنده
نـگاه منعطفانـه دولـت و وزارت خارجـه نسـبت بـه
درخواسـتهای غـرب و همچنیـن نـگاه منتقدانـه
وزارت خارجـه نسـبت بـه عملکـرد دسـتگاههای
نظامـی کشـور اسـت میگویـد :جمهـوری اسلامی
طبـق برجـام ،تعهداتـی را بهعهـده گرفتـه و
تأکیـد دارد کـه خـارج از ایـن تعهـدات را نخواهـد
پذیرفـت امـا غربیهـا از اظهـارات وزیـر خارجـه
در ایـن فایـل اینگونـه برداشـت میکننـد کـه
در صـورت افزایـش فشـارها ،احتمـال پذیـرش
محدودیتهـای خـارج از برجـام از سـوی ایـران هم
وجـود دارد و بنابرایـن وزیـر خارجـه با سـخنانی که
مطـرح کـرد توقعـات غـرب از ایـران را افزایـش داد.
اما انتشـار فایل صوتی محمدجواد ظریف در آسـتانه

انتخابـات و طـرح دوگانه دیپلماسـی و میـدان ،ذهن
خیلـی از تحلیلگـران را بـه سـمت انتخابـات بـرده
بهویـژه اینکـه در گذشـته شـاهد دوگانهسـازیهای
مجعولـی چـون جنگ  -مذاکـره و توافـق  -مقاومت
در انتخابـات بودهایـم .بـا توجـه به اینکـه از مدتها
پیـش ،ظریف به عنـوان یکی از کاندیداهـای جریان
حامـی دولـت در انتخابـات مطـرح بـوده اسـت ایـن
سـؤال مطـرح میشـود کـه افشـاکنندگان ایـن
فایـل چـه هدفـی را در انتخابـات میخواهنـد دنبال
کننـد بهویـژه اینکـه چنـد سـاعت قبـل از اینکـه
فایـل صوتـی مصاحبـه ظریف منتشـر شـود ،برخی
خبرهـا حکایـت از ایـن داشـت کـه او در نامـهای به
رهبـری انقلاب اعلام کـرده کاندیـدای انتخابـات
ریاسـتجمهوری نخواهـد بـود .این اسـتاد دانشـگاه
معتقـد اسـت بـا توجه بـه اتفاقاتـی کـه در ارتباط با
مصاحبـه ظریـف افتـاده اسـت او دیگر نبایـد به فکر
کاندیـدا شـدن در انتخابات ریاسـتجمهوری باشـد.
مصطفـی خوشچشـم هـم در ایـن زمینـه معتقـد
اسـت :اگر برجام کارایی داشـت و محمدجواد ظریف
در انتخابـات کاندیدا میشـد همه اینگونه برداشـت
میکردنـد کـه انتشـار ایـن فایـل صوتی ،یـک پروژه
ً
کاملا مشـخص به نفـع آقای ظریـف بوده اسـت .به
همیـن دلیل او مجبور شـد تحت فشـارها اعالم کند
کاندیـدای انتخابـات ریاسـتجمهوری نخواهـد بود.
ایـن فعال سیاسـی ،تحلیل دیگری هـم ارائه میکند
و میگویـد« :احتمـال دیگـر ایـن اسـت کـه در یک
اقـدام درون جناحـی بین کارگـزاران و اصالحطلبان،
سـعی شـده اسـت بـا سـوزاندن کارت آقـای ظریف،
فرصت و سـکویی برای گزینه کارگزاران در انتخابات
ریاسـتجمهوری فراهم شـود».

چند نکته در حاشیه یک مصاحبه
مسـیح مهاجـری از فعـاالن سیاسـی و اصولگرایـان
میانـه نیـز در سـرمقاله روزنامـه جمهـوری اسلامی
بـا عنـوان ده نکتـه در حاشـیه مصاحبـه ظریـف در
یادداشـت نقدگونـه خـود نوشـت «:دربـاره انفجـار
خبری بزرگی که انتشـار مصاحبـه دکتر محمدجواد
ظریـف وزیر امـور خارجه کشـورمان بـا عوامل مرکز
بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری پدیـد
آمـده ،نکاتـی باید مـورد توجه قـرار گیرنـد از جمله
اینکـه :سـخنگوی دولـت گفته اسـت رئیسجمهور

بـه وزیـر اطالعـات دسـتور داده بررسـی شـود چـه
کسـی این مصاحبـه را در اختیار بیگانگان قـرار داده
اسـت .روشـن اسـت که نیازی به این بررسـی وجود
ندارد ،زیرا مصاحبه را مرکز بررسـیهای اسـتراتژیک
ریاسـت جمهـوری کـه زیر نظـر خـود رئیسجمهور
اسـت انجـام داده و رئیـس ایـن مرکـز کـه مشـاور
رئیسجمهـور اسـت مسـئول حفاظـت از آن بـوده و
بایـد در این زمینه پاسـخگو باشـد.
دوم اینکـه :سـوال اصلـی اینسـت که اصوالً فلسـفه
انجـام چنیـن مصاحبـهای چـه بـوده؟ براسـاس
اطالعـات موجـود ،مرکـز بررسـیهای اسـتراتژیک
ریاسـت جمهـوری بـا تمـام اعضـاء دولـت غیـر از
آقایـان جهانگیـری و واعظـی چنیـن مصاحبههائـی
انجـام داده و بهانـه ایـن بوده که مسـائل پشـت پرده
دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم در تاریخ ثبت شـوند.
معنـای ایـن بهانهتراشـی این اسـت که اعضـای این
دولتهـا حرفهایـی داشـتند کـه نمیتوانسـتند بـا
مـردم در میـان بگذارند و الزم بـود آنها را به صورت
مصاحبـه در تاریـخ ثبـت نماینـد .ایـراد مهـم ایـن
طـرز تفکر اینسـت که مسـئوالن مرکز بررسـیهای
اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری معتقدنـد دولتمردان
حـق دارنـد مطالـب مهم مرتبط بـا اداره کشـور را به
مـردم نگوینـد و دور از چشـم مـردم کارهائـی انجام
دهنـد و آنهـا را فقـط بـرای تاریـخ بازگو کننـد! به
عبـارت روشـنتر ،مـردم از نظر این حضـرات نامحرم
هسـتند و نبایـد بدانند در کشورشـان چـه میگذرد.
نکتـه سـوم :از اینهـا مهمتـر ایـن اسـت کـه مرکز
بررسـیهای اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری بـا
عنـوان پُرطمطـراق و ردیـف بودجـه قابـل تأملی که
دارد در  ۸سـال دولتهـای یازدهـم و دوازدهـم چـه
کار قابـل عرضـهای انجـام داده اسـت؟ شفافسـازی
فعالیتهـای ایـن مرکز ،یکـی از اقدامات الزم اسـت
کـه بایـد صـورت بگیـرد تـا مـردم در جریـان قـرار
بگیرنـد کـه ایـن بودجههـا چگونه مصرف میشـوند
و چـه نتایجـی بـرای کشـور دارنـد .اقتضـای عنوان
ایـن مرکز اینسـت کـه تحقیقاتـش بتوانـد نیازهای
روز جامعـه در زمینههـای مختلـف را برطـرف کنـد.
اینکـه بهجـای این کار ،مصاحبههائی بـا اعضاء دولت
انجام شـود تـا در تاریخ به ثبت برسـد ،چه مشـکلی
از کشـور حـل میکنـد؟ از اعضـای دولتهـا هـم
انتظـار اینسـت کـه مطالب خـود را به مـردم بگویند
و چیـزی را از مـردم پنهـان نکنند .در خفـا اقداماتی
را انجـام دادن و آن را در تاریـخ به ثبت رسـاندن ،چه
مشـکلی را از مـردم حـل میکنـد؟ دیگر اینکـه :در
اینکـه انتشـار ایـن مصاحبه از سـوی افراد یـا افرادی
در داخـل ،در شـرایط کنونـی بـا اهـداف خاصـی
صـورت گرفته ،تردیدی وجود ندارد .مختل سـاختن

مذاکـرات برجامـی وین ،کارشـکنی در برابر مذاکرات
با عربسـتان کـه درصدد ایجاد وفاق در منطقه اسـت
و تحتالشـعاع قـرار دادن انتخابـات  ۱۴۰۰ازجملـه
اهـداف منتشـرکنندگان ایـن مصاحبـه بوده اسـت.
قطعـاً تمـام اینهـا بـا منافع ملّـی در تضاد هسـتند
و اولیـاء امـور بایـد بـا تدابیـر عاقالنـه خـود مـوج به
راه افتـاده را مهـار کننـد و مانـع ضربه وارد شـدن به
منافع ملّی کشـور شـوند.
رابطه دیپلماسی و میدان
مسـیح مهاجـری در پایـان به ایـن نکته اشـاره کرده
کـه «:عـدهای درصـدد برآمدهانـد ظریـف را مقابـل
شـهید قاسـم سـلیمانی جلـوه دهنـد .ایـن هـم از
اهـداف انتشـاردهندگان ایـن مصاحبـه اسـت در
صورتـی کـه دقت در سـخنان ظریف نشـان میدهد
او برای سـردار سـلیمانی احتـرام زیادی قائـل بوده و
هسـت و نقد او متوجه سیاسـت جاری کشـور اسـت
کـه میدان را بر دیپلماسـی مسـلط کرده اسـت .این
درحالی اسـت هم سـلیمانی و هم ظریف خادم ملت
محسـوب میشـوند و بایـد محتـرم بماننـد .رابطـه
میان میدان و دیپلماسـی همـواره باید هماهنگی آن
دو بـا همدیگـر باشـد نـه سـلطه یکـی بر دیگـری و
اگـر قـرار اسـت سـلطهای وجود داشـته باشـد قطعاً
بایـد میـدان در خدمـت دیپلماسـی باشـد .بعضـی
افـراد به اشـتباه رابطه میـان میدان و دیپلماسـی در
آمریـکا را بـه عنوان مورد نقض سـخنان دکتر ظریف
مطـرح کردهانـد کـه نشـان از بیتوجهـی آنهـا بـه
واقعیـت امـر دارد .آمریـکا ،قدرت نظامـی ،اقتصادی،
فرهنگـی و رسـانهای را در خدمـت دیپلماسـی قـرار
داده و اجـازه نمیدهـد هرگـز از ایـن قاعـده تخطـی
شـود .شـیوه هماهنگی میدان و دیپلماسـی هنگامی
موفـق خواهـد بـود کـه هـر دو از خاسـتگاه مصالـح
نظـام نشـأت بگیرند .این هماهنگی همـواره میتواند
تضمینکننـده منافع ملّی باشـد و به سـدی در برابر
دوگانگیهـا تبدیـل گـردد .مـا متأسـفانه فاقـد ایـن
امتیـاز بـزرگ هسـتیم و بـه جزیـرهای عمـل کردن
عـادت کردهایـم.
امـا ایـراد اصلـی بـه رئیسجمهـور روحانـی و
وزیـر خارجـه ظریـف وارد اسـت کـه مطالـب را در
زمـان وقـوع بـا مـردم در میـان نمیگذارنـد و بـه
عناصـری همچـون گرداننـدگان مرکز بررسـیهای
اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری میـدان میدهنـد
بـرای تاریـخ کار کننـد نـه بـرای نیـاز روز جامعـه!.
بـه همیـن دلیل ،عـزم ایـن روزهـای جامعـه برای
نقـد مسـئولین را بایـد امـری مبـارک تلقـی کنیم
البتـه به این شـرط که انتقادکننـدگان از چارچوب
انصـاف و ادب خـارج نشـوند.

آگهي مناقصه عم

ومي شماره OR -400-100

شرکت عمران روش صنعت در نظر دارد " اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات و نگهداری و  shut downدر کارخانه
جات بهره برداری در تمامی سايتها منطقه گل گهر" را از طريق برگزاری مناقصه به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضیان می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر با سرکار خانم رضوانی پور به شماره تماس
 09139453105و  09162724213در همه روزها بجز تعطیل از ساعت  8الی  14تماس حاصل نمايند .
نحوه تحويل مدارک :
 زمان تحويل پاکات مناقصه  :ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  1400/02/15می باشد محل تحويل پاکات:سیرجان  ،شهرک صنعتی شماره يك  -نبش خیابان دوم  -واحد امور حقوقی و قراردادها شرکت عمران روش
صنعت -نزد سرکار خانم رضوانی پور  -کد پستی 7014055040

واحد امور حقوقی و قراردادها
روابط عمومی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/60ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه "طراحی ،تأمین و اجراي خط رينگ لوله
آب زهكشي و ملزومات مربوطه در معدن شماره  1شرکت معدنی و صنعتی گل گهر" بصورت EPC
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به آگاهی می رساند ،مهلت تحويل پاکات مناقصه از روز دوشنبه
مورخ  1400/2/13به روز دوشنبه مورخ  1400/2/27موکول گرديد .الزم به ذکر است ،اسناد مناقصه از
وب سايت اين شرکت به آدرس  WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزايده قابل دانلود می باشد.

ضمن ًا بازديد مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/2/18مقرر شده است .شرکت
معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

آگهی تغییرات حســابداری کیان کارن تراز ســیرجان موسسه غیر تجاری به شــماره ثبت  318و شناسه ملی

برای مدت يكسال مالی انتخاب شدند  3- .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل

 14007036997به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  - : 1397/12/07محل موسسه در واحد

ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114348

ثبتی سیرجان به آدرس جديد :استان کرمان-شهرستان سیرجان-بخش مرکزی -شهر سیرجان –تختی-بلوار

آگهی تغییرات شــرکت پســته الماس خاورمیانه شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  2914و شناسه ملی

صادقی-خیابان قدس جنوبی پالک ،100-طبقه همكف -کد پســتی7813865773تغییر يافت و ماده مربوطه به

 10980199518به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ  1398/07/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد - 1 :آقای محسن

شرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

صالحی شماره ملی  3060110840به سمت رئیس هیئت مديره  -آقای احسان صالحی شماره ملی  3060111502به

سیرجان ()1108437

سمت نائب رئیس هیئت مديره  -آقای مهدی صالحی شماره ملی  3071219822به سمت مديرعامل و عضو هیئت

آگهی تغییرات شرکت نظم آفرينان سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3761و شناسه ملی 14004525165

مديره - 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل (چك  ،سفته  ،بروات) عقود اسالمی وساير نامه های

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هیئت مديره به

اداری با امضاء مديرعامل يا رئیس هیئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک

قرار ذيل به مدت دو سال انتخاب گرديدند - :آقای محمدرضا عسكری لری شماره ملی - 3060144125خانم سكینه

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114351

شــاهمرادی فريدونی شماره ملی  - 3071657579خانم فاطمه شاهمرادی فريدونی شماره ملی 2 3071650695

آگهی تغییرات شــرکت پســته الماس خاورمیانه شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  2914و شناسه ملی

 -آقای حامد خضری شماره ملی  3071790503بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا امانی شماره ملی 3060056617

 10980199518به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/12/10تصمیمات ذيل اتخاذ شد

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت يكســال مالی انتخاب شدند  - 3 .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های

 :ســرمايه شرکت از مبلغ 30000000ريال به مبلغ  20000000000ريال منقســم به 100سهم 200000000ريالی از محل

شــرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

پرداخت نقدی شرکت طبق نامه شماره 3932/12101مورخ  1399/12/10بانك صادرات کرمان شعبه طالقانی افزايش

سیرجان ()1108462

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و

آگهی تغییرات شرکت پسته الماس خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2914و شناسه ملی 10980199518

موسسات غیرتجاری سیرجان ()1114352

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/07/02تصمیمات ذيل اتخاذ شد  1- :اعضاء

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور ايستا سازه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2083و شناسه

هیئت مديره به شرح ذيل به مدت دو سال انتخاب گرديدند - :مهدی صالحی شماره ملی  - 3071219822محسن

ملی  14003127132به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/12/25تصمیمات ذيل اتخاذ شد :

صالحی شماره ملی  - 3060110840احسان صالحی شماره ملی  2- 3060111502آقای مجتبی زيدآبادی نژاد شماره

نام شرکت به “ طرح و ساخت ايستا سازه بعد چهارم “ تغییر يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره

ملی  3071114151بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن نژاد صالحی شماره ملی  3060112721بعنوان بازرس علی البدل

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()1122805

