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کرمان  ایسنا  :استاندار کرمان گفت :فرمانداران شهرستانها گزارشی در خصوص
توسازهایی که در حریمهای رودخانهها صورت گرفته ،اعالم کنند.
ساخ 
معین استان
«محمدجواد فدایی» در شورای مدیریت بحران استان کرمان اظهار کرد :در
خوزستان
روزهای ابتدایی وقوع سیل در استانهای کشور ،استان کرمان در صدد کمک به
است آنها بوده است .وی با بیان این مطلب که استان کرمان معین استان خوزستان شده
است ،تصریح کرد :نیازهای استان خوزستان اعالم شده که باید آنها را تامین کرد.

نگاهی به زندگی «درویشخان» از دریچهی دوربین پرویز کیمیاوی

یادداشت

پیرمرد و باغسنگیاش

 ابوذر خواجویینسب
شاید آن روز که پیرمر ِد
کروالل ،خسته از جور زمانه
دل یک آبادیِ دورافتاده،
و در ِ
باغی با درختان خشک و
میوههای سنگی خلق میکرد،
در ذهنش نمیگنجید که
اندکی بعد آوازهی این باغ شش
ضلعی نامنظم آن هم در وسط
ِ
یک بیابان خشک ،از مرزهای
برگی
ایران نیز فراتر رود .با ِغ بی ِ
درویشخان آنقدر شگفتانگیز
بود که تنها چند سال بعد ،نظر
پرویز کیمیاوی فیلمساز و یکی
از چهرههای مطرح موج نوی
سینمای ایران را به خود جلب
کند .کیمیاوی در سال  1355با
تکیه بر شخصیت منحصربهفرد
درویشخان و باغ پررمز و
رازش یک فیلم کامال سوررئال
میان
و داستانی ساخت که در ِ
شگفتی محفل سینمایی ایران،
ِ
بازدید مردم از باغ سنگی در ایام تعطیالت نوروز /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
جایزه خرس نقرهای از جشنواره
معتبر بین المللی برلین را برایش به ارمغان دوری میگزیند .سیمها بین درختها درویشخان یاد گرفتم.
در فاصله این سالها زن درویشخان و
آورد .حدود سیسال پس از ساخت فیلم میروند و درختها پر هستند از س ِر
باغسنگی ،کیمیاوی که پس از وقوع حیوانات .از گوسفند تا اسکلت گرگ .اما در پسر کوچک او مرده بودند و این موضوع من
انقالب  ،57رهسپار فرانسه شده بود ،با ِغفیلمدوم،درختهامنظمکاشتهشدهاند را سخت غمگین کرد .من در آنجا یک ماه
تصمیم میگیرد به سیرجان و «میاندو و اگر چه از یکدیگر دور شده اند اما هر یک اقامت کردم که  ۲۱روز آن به فیلمبرداری
پایانی
آب» برگردد تا در سالهای
زندگی جداگانه در فرم نهایی خود ایستادهاند .پرویز گذشت ۲۱ .کاست  ۴۰دقیقهای گرفتم.
ِ
ِ
درویشخان ،با ِغ او را در مسیر تاریخ به کیمیاویدرهمینخصوصمیگوید:برای دست تنها بودم .به نوههای درویشخان کار
تصویربکشد.حاصلکارمستندیمیشود ساخت فیلم دوم ،من دوباره رفتم سراغ منشی صحنه را یاد دادم .معصومه ،نوه ۸
به نام «پیرمرد و باغ سنگیاش» که بر درویشخان و باغ سنگیاش و آنها را پیدا ساله درویشخان خیلی باهوش بود و همه
خالف فیلمهای قبلی کیمیاوی ،از گفتار کردم .من مثل جنایتکارهایی که سالها چیز را یاد گرفت .کورنومتر میگرفت .پالن
بعد از جنایت خود به محل وقوع جنایت به پالن همه چیز را یادداشت میکرد .مثال
متن در آن استفاده میشود.
 در باغ سنگی خودم را پیدا میروند ۳۰ ،سال بعد از ساخت فیلمی مینوشت که درویشخان باالی درخت
درباره باغ سنگی ،دوباره سراغ آن رفتم .چه کار میکند.کار که تمام شد جزوهای
کردم
اگر به تماشای دو فیلمی که کیمیاوی من همیشه به گذشتهام نگاه میکنم .در تهیه کرده بود که در آن تمام اتفاقات زمان
دربارهی درویشخان ساخته ،بنشینید ،این نگاه به گذشته ،قصد داشتم موقعیت فیلمبرداری آمده بود .در صحنه آخر فیلم
شکل باغ در فیلم و افکار امروزم را ارزیابی کنم .من در باغ هم ،دوربین در باغ به گردش درمیآید .من
متوجه میشوید که
ِ
دوم تفاوتهای محسوسی با فیلم اول دارد .سنگی میخواستم خودم را دوباره پیدا برای این صحنه دچار مشکل شده بودم.
باغسنگی در فیلم اول از هر گونه تقارنی کنم و اعتراف میکنم که خیلی چیزها از باغ  ۵۰۰متر بود و این کار هزینه زیادی

میبرد .یکی از نوههای درویش خان به من
گفت که این مشکل را حل میکند .او از
شهر چند متر کش خرید و با کش دوربین
را به بدنهی وانت بست .وانت با سرعت ۱۰
تا  ۱۵کیلومتر در باغ گردش می کرد که
دوربین هم اصال تکان نخورد .بعد از این
که فیلم ساخته شد در فرانسه برای چند
فیلمساز به نمایش گذاشتم و همه آنها
تعجب کردند که چطور با کش میشود
چنینکاریکرد.کیمیاویدربارهچگونگی
رابطه خود با درویش خان نیز گفته است:
شخصیتهایی مثل درویشخان عزیزان
من هستند .کارهایی که درویشخان انجام
میداد ،هنوز هم برای من نامفهوم است .راز
فیلمهمهمیناست.قدرتدرویشخاندر
این است که با ایما و اشاره صحبت میکرد.
کیمیاوی همچنین در مقایسه این فیلم با
فیلم قبلیکه از زندگی درویشخان ساخته

است ،میگوید :فیلم قبلی،
فیلمی داستانی بود .به میزانسن
احتیاج داشت .میتوانستم از
سکوت یا موسیقی یا حتی آکتور
در آن استفاده کنم .اما فیلم دوم،
فیلمیمستنداست.ضمناینکه،
سنگی درویشخان هم همان
باغ
ِ
باغ سنگی  ۳۰سال قبل نبود .باغ
قبلی خیلی وحشی بود .روی
درختانش کله گرگ ،دم گرگ
یا کله گوسفند بود .درختانش
هم خیلی پراکنده بود .اتفاقا آن
واقعی درویشخان بود.
باغ ،باغ
ِ
از وقتی این باغ جزو میراث
فرهنگی شد ،کل ه جانوران را
جمع کردند و درختها را
در فواصل مشخص و منظم
کاشتند .خو ِد درویشخان هم
از این جریان ناراحت بود .در
باغ قبلی ،مثال یک الستیک
باالی درخت بود یا یک فانوس.
درویشخان از باغ جدید راضی
نبود و حتی در فیلم هم ناراحتی
خودش را نشان میدهد.
باغ
سر
روی
 سایهی مرگ
ِ
خزانزده
کیمیاوی راست میگوید .در تمام
چشماندرویشخان،
لحظاتفیلمدوم،در
ِ
ناراحتی و نگرانی از آیندهی باغسنگی ،موج
میزند .گویی او میدانست که پس از
مرگش ،با ِغ خزانزدهاش بیصاحب خواهد
فروردین هر سال ،یادآور روزی
شد18 .
ِ
زمین باغسنگی ،درویشخان را
که
است
ِ
برای همیشه در آغوش گرفت .حاال پس
از  12سال از مرگ آن پیرمرد کروالل،
روزگا ِر باغسنگی ،تلخ و تار است .اگر هنوز
موفق به دیدن باغسنگی نشدهاید ،حتما
بروید و از نزدیک این اثر پر رمز و راز را
ببینید .شاید به زودی جز چند عکس و
دو فیلم پرویز کیمیاوی ،هیچ نشانی از
باغسنگیباقینماند...

برگردیم ،هوا مناسب نیست

 یونس فتحی
در این روزهای بارانی نوروز ،از
چند جای کشور برایت مهمان
آمده است .همه مهمانان آوازه
باغسنگی را شنیدهاند.مرتب از
شما می خواهند که آنها را به
باغسنگی ببری .
عصر ساعت  4از سیرجان حرکت میکنی تا
فرصت کافی برای بازدید داشته باشی.
مهمانان سپاسگزار و شادمان و تو مسرور و
خوشحال از اینکه این چنین جاذبه گردشگری
بینظیر جهانی در سیرجان است.
قبل از رسیدن ،اندکی در کنار گندمزار توقف
میکنی تا مهمانان دمی بیاسایند .شما نیز از
فرصت استفاده میکنی و یکی پس از دیگری از
ویژگیهای این اثر منحصربهفرد میگویی
از اینکه درویش خان پیرمرد کروالل
سیرجانی توانسته است در 50سال پیش در
دوران اصالحات ارضی به نشانه اعتراض در
تصاحب باغ و زمینش باغی از سنگ برپا نماید
که توجه جهانیان را به خود جلب نماید.
به مهمانان میگویی که پرویز کیمیاوی
کارگردان مشهور سینما سال  55مستندی
از اینجا ساخته که جایزه خرس طالیی برلن
آلمان را از آن خود کرده است .برای مهمانان
باز توضیح میدهی اخیرأ شرکت جهانفوالد
سیرجان به عنوان معین اقتصادی منطقه بلورد
کارهای خوبی را در خصوص باغسنگی انجام

داده است.
بازهم برای مهمانانت توضیح میدهی که این
اثر منحصربهفرد چندین سال است ثبت ملی
میراث فرهنگی شده است.
مهمانان شما برای رسیدن به این اثر ماندگار
لحظهشماری میکنند و شما بیشتر از این آنها
را منتظر نمیگذاری .
دقایقی بعد وارد محوطه باغ سنگی میشوی.
ابتدا ماشینهای بسیار و مسافران فراوان
خوشحالت میکند ،خوشحالی که البته دیری
نمیپاید.
ماشینهایی میبینی که از همه طرف باغ را
محاصره کردهاند و پوزههایشان به درختان باغ
میخورد .بچهها یی که گالویز بر درختانند و
بزرگترهایی که باالی شاخههای فرسوده درختان
برای عکس گرفتن هر از چند گاهی فیگور خاص
میگیرند .کودکان سنگهای آویزانشده بر
درختان را با تابهای شهر بازی اشتباه گرفتهاند
و آنها را به اینسو و آنس و میکشند .
آن سویتر چندین درخت با میوههای سنگ،
حاصل دسترنج سالهای بسیار درویش بر
زمین غلتیدهاند.
تو هاج و واج ماندهای و حتی حرفهایی را
که دقایقی پیش در وصف باغ درویشخان به
مهمانانت گفتهای،کال فراموش میکنی.
انگشت در دهان و اشک در گوشه چشم ،تنها
با صدای بغضآلود به مهمانانت میگویی :زودتر
برگردیم هوا اصال مناسب نیست.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود گهــر آویــژه کیــان ایرانیــان
در تاریــخ  1397/10/20بــه شــماره ثبــت  4557بــه شناســه ملــی
 14008072068ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :معــادن ،راهســازی ،شهرکســازی ،ســاختمانی ،خدمــات عمومــی،
سدســازی ،آبیــاری ،تاسیســات(آب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات ،فاضــاب)،
ســرویسدهی پخــش غــذا ،تعمیــر و نگهــداری ماشــینآالت اداری و
ت و روب
صنعتــی ،چــاپ و تکثیــر ،جدولگــذاری و فضــای ســبز ،رفــ 
معابــر ،اســتخراج ،اکتشــاف و بهرهبــرداری از معــادن ،حملونقــل مــواد
معدنــی در محــدوده معــدن ،خاکبــرداری و گودبــرداری و باطلهبــرداری در
صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،خیابــان
آی ـتاهلل غفــاری ،خیابــان شــهید محمدینــژاد ،کوچــه شــهیدمحمدینژاد
(8ایــران نــژاد  ،)7پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی 7817758838
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای امیــر عباســلو بــه
شــماره ملــی  3071162588دارنــده  500000ریــال سهمالشــرکه
آقــای امیــن عباســلو بــه شــماره ملــی  3071785402دارنــده 500000
ریــال سهمالشــرکه اعضــا هیئتمدیــره آقــای امیــر عباســلو بــه شــماره
ملــی  3071162588و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود آقــای امیــن عباســلو
بــه شــماره ملــی  3071785402و بــه ســمت رئیــس هیئتمدیــره
بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار
و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامل و
رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .اختیــارات
مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت
درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()410868

آگهــی تغییــرات شــرکت گاوداری و خدمات کشــاورزی حســینآباد
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  594و شناســه ملــی
 10860518996بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 - :1397/10/03آقــای کاظــم ســتودهنیا کرانــی شــماره ملــی
 3070870759بــه ســمت مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره
آقــای محمدمهــدی ســتودهنیا شــماره ملــی 3071697971
بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره آقــای محمدصــادق
ســتودهنیا کرانــی شــماره ملــی  3070866751بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،عقــود اســامی و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره (کاظــم
ســتودهنیا کرانــی) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()412013

آگهــی تغییرات شــرکت عمرانی ســاختمانی بشارتگســتر ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2334و شناســه ملــی
 10860551605بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بهطــور فوقالعــاده مــورخ  1397/09/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد -1 :اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد - :محمدرضــا آژ شــماره ملــی 3071063881
 احســان رضوانیپــور شــماره ملــی  - 3071157762ایمــانرضوانیپــور شــماره ملــی  - 2 3071216165آقــای حســین
جــوان شــماره ملــی  3071138415بــه عنــوان بــازرس اصلــی و
خانــم الهــام رضوانیپــور شــماره ملــی 3071764111بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شــد -3 .روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()416464

آگهــی تغییــرات شــرکت گاوداری و خدمــات کشــاورزی
حســینآباد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  594و
شناســه ملــی  10860518996بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده مــورخ - :1397/10/03
اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از :کاظــم ســتودهنیا کرانــی
شــماره ملــی - 3070870759محمدمهــدی ســتودهنیا شــماره
ملــی – 3071697971محمدصــادق ســتودهنیا کرانــی شــماره
ملــی  3070866751بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد.
آقــای علــی یزدینســب شــماره ملــی  3071697570بــهعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای حیــدر ســتودهنیا کرانــی شــماره
ملــی  3071692781بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل شــرکت
بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــد - .روزنامــه پاســارگاد
جهــت درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()412011

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص راه مســافر ســیرجان ســمنگان در
تاریــخ  1398/01/11بــه شــماره ثبــت  4606بــه شناســه ملــی
 14008246022ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :صرفــا انجــام امــور حمــل و نقــل مســافربری از مبــدا
شهرســتان ســیرجان بــه ســایر نقاط کشــور و همچنیــن ایجاد هرگونه شــعب
یــا نمایندگــی و بــر طبــق نامــه شــماره  47798/45مــورخ 97/12/26
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای اســتان کرمــان
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،دهیــادگار ،کوچــه (ســنگبری) ،بلــوار آی ـتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی  7817885906ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  50000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  500000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام
عــادی مبلــغ  50000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  100/46284مــورخ  1397/12/27نــزد بانــک ملــت شــعبه
آیتالــه غفــاری ســیرجان بــا کــد  46284پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای
هیئتمدیــره خانــم مهنــاز حســامی بــه شــماره ملــی  3060152780و
بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره

بــه مــدت  2ســال خانــم مــژگان فرجپــور مــزدور بــه شــماره ملــی
 3070110657و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای منوچهــر حســامی به شــماره ملــی  3071003412و به ســمت رییس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــای منفــرد
مدیرعامــل و بــه انضمــام امضــای رییــس هیئتمدیــره و یــا نایبرییــس
هیئتمدیــره مجتمــأ بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل یــا رییــس هیئتمدیــره و مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقای محمــد زیدآبادیپور
بــه شــماره ملــی  0935925643بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک
ســال مالــی آقــای ســجاد حبیبی بــه شــماره ملــی  3060012962به ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار
پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد .بــه موجــب مجــوز
شــماره  45406/45مــورخ  1397/12/12اداره کل راهــداری و حمــل و
نقــل جــادهای اســتان کرمــان تاســیس گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()425493

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص صادراتــی و وارداتــی آریــا کهــن
صداقــت در تاریــخ  1397/10/08بــه شــماره ثبــت  4547بــه
شناســه ملــی  14008037712ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد چــرم ســبک و ســنگین-
صــادرات ســاالمبور و وت بلــو ،روده ،هنــگ ،هزار ال ،کرک و پشــم -
واردات مــواد چرمســازی و دســتگاه آالت -پخــش ،تامیــن ،توزیــع،
خریــد و فــروش ،واردات و صــادرات و کلیــه کاالهای مجــاز بازرگانی
داخلــی و خارجــی .در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،بلــوار دکتــر صادقــی ،کوچــه ســعیدی  ،13کوچــه
نصیــری ( 6هیئــت محمــدی) ،پــاک  ،3طبقه دوم ،واحد  1کدپســتی
 7813947366ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم 10000
ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 10000000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 46284102
مــورخ  1397/09/28نــزد بانــک ملــت شــعبه آیــتاهلل غفــاری
ســیرجان بــا کــد  46284پرداخــت گردیــده اســت اعضــا

هیئتمدیــره آقــای احمــد خلیلــی بــه شــماره ملــی 3070927637
و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای
ســعید خلیلــی بــه شــماره ملــی  3071829574و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســجاد خلیلــی بــه شــماره
ملــی  3071877374و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقود اســامی و نامههــای اداری
و اوراق عــادی بــا امضــای آقــای ســجاد خلیلــی فرزنــد احمــد کــد
ملــی ( 3071877374مدیرعامــل) منفردا«همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان
آقــای علــی رنجبرگوئینــی بــه شــماره ملــی  3060128022بــه
ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای مهــدی
خلیلــی بــه شــماره ملــی  3070162142بــه ســمت بــازرس اصلــی
بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت
درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()415873

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســیرگان ســپهر آریــا درتاریــخ
 1397/12/27بــه شــماره ثبــت  4600بــه شناســه ملــی
 14008235329ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :عملیــات بارگیــری ،حمــل ،دپوســازی،
باطلهبــرداری و تخلیــه در معــدن جمـعآوری ،تفکیــک و دســتهبندی
ضایعــات در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،گلگهــر ،کوچــه ((فرعــی)) ،خیابــان شــهرک ایســاکو ،پالک
 ،0ســاختمان ســازمانی گلگهــر  ،بلــوک  ،94طبقــه دوم کدپســتی
 7817818697ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم 1000
ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  145/46250مــورخ
 24/08/1397نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی ســیرجان بــا
کــد  46250پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان
ســهام میباشــد .اعضــا هیئتمدیــره آقــای جــواد خواجویینــژاد
بــه شــماره ملــی  3071152981و بــه ســمت نایبرییــس

هیئتمدیــره بــه مــدت  1ســال آقــای مهــدی مهدوینیــا بــه شــماره
ملــی 3071254458و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
 1ســال آقــای مهــدی جمالپــور بــه شــماره ملــی  3071453711و
بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  1ســال خانــم زینــب
علیآبادیپــور بــه شــماره ملــی  3071471955و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  1ســال دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و
اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و
اداری بــا امضــای ســه نفــر از اعضــای هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه
بازرســان آقــای محســن پیــروزی بــه شــماره ملــی 2559172577
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای
عیســی رمضاننــژاد لــری بــه شــماره ملــی  3071403127بــه
ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه
کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()422304

آگهــی تغییــرات شــرکت عمرانــی ســاختمانی بشارتگســتر ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2334و شناســه ملــی  10860551605بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  1397/09/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :آقــای محمدرضــا
آژ شــماره ملــی  3071063881بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره  -آقــای
احســان رضوانیپــور شــماره ملــی 3071157762بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
 آقــای ایمــان رضوانیپــور شــماره ملــی  3071216165بــه ســمت نایبرییــسهیئتمدیــره  -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــا مشــترک
مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()416458

ضمــن تقدیــر وتشــکر از جنــاب آقــای
ـگاه
ـل باشـ
ـری مدیرعامـ
ـدس جواهـ
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باشــگاه در جهــت همــکاری بــا جوانــان
مســجد حضــرت صاحبالزمان(عــج)
ســربلندی و سالمتی شــمارا از درگاه ایزد
منــان خواهانیــم.
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