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 گروه جامعه
فرزاد خراسانی؛ به سبب فعالیتهای
فرهنگی خود چه به عنوان مجری و چه به
عنوان فعال زیستمحیطی شناخته میشود.
او مسئول سمن مردمنهاد «انجمن مهرورزان
طبیعت» است که چهار سال پیش و به دنبال
جدایی از یک سمن دیگر شکل گرفت.
انشعابی که خراسانی در حین مصاحبه از
آن دفاع میکند و دالیل این تصمیم را نیز
شرح میدهد .به مناسبت  16خرداد و آغاز
هفته طبیعت ،به سراغ خراسانی رفتیم تا با
او در مورد فعالیتهای زیستمحیطیاش
گفتوگوکنیم.
 چه شد به فکر تاسیس انجمن
محیطزیستیافتادید؟
انجمن مهرورزان طبیعت 4،سال پیش
و در شب نیمهشعبان تاسیس شد .خودتان
شاهدید که در اعیادی مثل نیمهشعبان یا
ایام سوگواری مانند عاشورا ،تاسوعا و اربعین،
حجم زیادی از زباله در خیابان ریخته میشود
و غم و ناراحتی را برای رفتگران به دنبال دارد.
قبل از این  4سال با انجمنهای دیگری به
عنوان یک عضو عادی فعالیت میکردم اما به
فکرم رسید خودم یک سمن را به همراهی
دوستان تشکیل دهم .در حقیقت تاسیس
پوگفت دوستانه
مهرورزان طبیعت از گ 
شروع شد.
 چرا مهرورزان طبیعت؟
میخواستیم اسم مثبتی باشد تا هر
که ،هرکجا این اسم را میشنود ،یک انرژی
مثبت به سراغش بیاید و منجر شود تا بیشتر
از طبیعت مراقبت کنند .طبیعت یک میراث
است که من آن را برای فرزند و نوهام باید به
جا بگذارم .این میراث هر نسل برای نسل بعد
است .اسم محیطزیست نیز مشخص است
چیست؛ یعنی محل زیستن که باید مراقبش
باشیم.
 کار مهرورزان طبیعت از کجا
شروع شد؟
از پاکسازی معابر شهر در دو شب
جشن نیمهشعبان .برخی از همشهریان
رعایت نمیکردند و معابر فرش زباله بود.
روز اول ،با  80نفر کار را شروع کردیم.
تا امروز که سال چهارم فعالیت ماست،
 105برنامه برگزار کردیم .این برنامهها از
پاکسازی در حین کوهنوردی ،پاکسازی
طبیعت ،تورهای فرهنگی و تفریحی همراه

گفتوگو با رییس انجمن مهرورزان طبیعت

نمیگذارم بهرهبرداری سیاسی شود
با پاکسازی که در عین
حال تعدادی از بچههای
محیطزیست
رشته
گروه ،به سایرین در این
مورد توضیح میدادند تا
دانش جمعی باال برود.
به شهرهای دیگر سفر
و با سمنهای دیگر نیز
همکاری کردیم .تور
پاکسازی خلیجفارس،
هرمز ،قشم ،درگهان و...
را به همراه سمنها و
شهرداران آن شهر یا جزیره
برگزار کردیم .همچنین با
کارشناسان و پیشکسوتان
امر نیز نشستهای متعدد
هماندیشی برگزار کردیم.
برنامههای سالنی نیز زیاد
داشتیم،همچنینبرگزاری
جشن به همراه توزیع
اقالم فرهنگی و بهداشتی
در جهت فرهنگسازی
نیز در موارد متعدد برگزار
کردیم .مردم میآمدند،
استندآپ
میدیدند ،فرزاد خراسانی ،رییس انجمن مهرورزان طبیعت  /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
میخندیدند ،به موسیقی
میکردم ،سیاستهای آن سمن را دوست
گوش میکردند ،در مسابقه شرکت میکردند برنامههای ما را تامین میکنند.
 هزینه برنامهها را از کجا تامین نداشتم .چون اندکی به سیاست نزدیک
و در عین حال در آن میانه ،مجری جشن
میشد و من آدم سیاسی نیستم .روز اول
میکنید؟
پیامهای فرهنگی را به مردم منتقل میکرد.
چون ما بودجه نداریم و گاه از جیب گفتند من میخواهم کاندید شورای شهر
 در حال حاضر سمن شما چند
خودمان هزینه میکنیم .به همین دلیل شوم .من نه سوادش را دارم و نه در این حد
عضو دارد؟
 50عضو مستقیم داریم .نسبت به گاهی به سراغ حامی مالی برگزاری آن برنامه هستم .من از جناحهای سیاسی فاصله دارم.
روز اول  30نفر کاهش داشتیم که به طور میرویم .ما یک کاسه گدایی دستمان هرچند برای همهشان احترام قایل هستم
مثال عضو سمن مهاجرت کرده یا به دلیل میگیریم و توی شهر میچرخیم .گاهی هر و آرزوی موفقیت دارم اما من آدم سیاسی
مشغولیتکاری،دیگروقتمشارکتنداشته فردی یک سکه میاندازد توی کاسه و گاهی نیستم .به همین دلیل خواستم سمنی داشته
و ...من برای کنترل و ساماندهی سمن ،نیز میبینی یک نفر همه هزینه را میپردازد .باشم که خودم تصمیمگیرندهاش باشم تا
نخواستم بیشتر از  50نفر عضو مستقیم ما بودجه نداریم و کار کامال دلی مردمنهاد مبادا برنامهای به صورت نامحسوس به سمت
یک جناح سیاسی پیش برود.
داشتهباشیمامابهصورتغیرمستقیم،تعداد برگزارمیشود.
 یعنی انشعاب شما در اعتراض به
 چرا از سمن قبلی جدا شدید؟
بیشتری را شامل میشوند .مثال فالن رییس
من دوست دارم خودم مدیریت کنم .سیاسیکاریبود؟
یا مسئول روابط عمومی اداره یا صنعتی نیز
وجود دارند که در کنار ما هستند که هزینه گاهی اوقات در جاهای دیگری که فعالیت
سیاسیکارینه.منمیگویممحیطزیست

به یک نفر حسابدار آشنا به نرمافزار
حسابداری و امور دارایی جهت کار در
نمایندگیالستیکفروشینیازمندیم.
09136789075

به یک نفر نیروی خانم با
روابطعمومی باال و مسلط به کامپیوتر
جهت کار در کافینت نیازمندیم
09133459007

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مرواریــد صنعــت گهــر نقــش در تاریــخ
 1399/03/10بــه شــماره ثبــت  4895بــه شناســه ملــی 14009171088
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیه فعالیتهــای معدنــی و صنعتی در زمینه اکتشــاف
و اســتخراج بهرهبــرداری و فــرآور و تهیــه ماشــینآالت تجهیــزات و مــواد اولیــه
احــداث تجهیــز و راهانــدازی کارخانجــات و خطــوط و تامیــن نیروی انســانی ســاده،
متخصــص و ماهــر مــورد نیــاز و تامیــن تجهیــزات و تنظیــف و نگهــداری صنعتــی،
مکانیکــی کلیــه کارگاههــا و کارخانجــات و تنظیــف و نگهــداری اماکــن رفاهــی و
آشــپزخانهها ،ادارات و منــازل  -طبــح غــذا  -طراحــی ،محاســبه ،نظــارت فنــی
و اجــرای کلیــه پروژههــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتونــی ،انبوهســازی و
ساختمانســازی ،پلســازی ،ســاخت راه و بانــد ،سدســازی کانــال و تونلســازی
ســیویل ابنیــه ســبک و ســنگین ،ارائــه کلیــه خدمــات در زمینــه خدمات شــهری
اعــم از طراحــی ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز و محوطهســازی و احــداث آبنمــا
رنگآمیــزی و زیباســازی معابــر ســاخت و نصــب مبلمــان شــهری ،جدولگــذاری،
ســنگفرش پیادهروهــا و معابــر ،ارائــه کلیــه خدمــات پیمانــکاری ســاختمان،
تجهیــز و ســاخت و نصــب و راهانــدازی تصفیهخانههــای آب و فاضــاب شــهری
 تاسیســات برقــی و مکانیکــی  -تامیــن انــواع ماشــینآالت ســبک و ســنگینجهــت امــور ترانســفر و کارهــای عمرانــی و معدنی  -ایــاب و ذهاب کلیــه ادارات
و شــرکتها  -خریــد و فــروش کلیــه مــواد معدنــی و صنعتــی  -تامیــن قطعات و
لــوازم یدکی کلیه ماشــینآالت ســنگین و ماشــینآالت معدنی ،خریــد و فروش،

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله
بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر دولــت
محتــرم جمهــوری اســامی ایــران بــه نمایندگــی اداره اوقــاف
و امــور خیریــه ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ یــک بــاب
مســجد(جامع بیتالعبــاس) پــاک  226فرعــی از  291اصلــی بــه
مســاحت  3542/78متــر مربــع واقــع در بلــورد ســیرجان بخــش
 39کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره
 9962مــورخ  1399/03/11هیــات حــل اختــاف موضــوع
مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور
ســند ملــک متصرفــی نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله بــه
اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار
ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت،
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و
از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر
ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه
اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت
 20روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت
بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت بهنــام
متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 741 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/03/26 :
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فاطمــه رضایــی شــریفآبادی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  3026فرعــی از  2112اصلــی
واقــع در بخــش  35کرمــان بهنــام خانــم فاطمــه رضایــی

شــریفآبادی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده
اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب
جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت
 10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا ششــدانگ بازداشــت
میباشــد 745 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/03/26 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای احمدعلــی ملــکزاده بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  32کرمــان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  3768فرعــی  2310اصلــی واقــع در
بخــش  35کرمــان بهنــام آقــای احمدعلــی ملـکزاده ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر این
صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی
ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد738 .
م.الــف تاریــخ انتشــار1399/03/26 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان

ربطی به سیاست ندارد ،حاال دست هر جناحی
باشد .هر دو قابل احترام هستند .حرف من این
است که ما باید مراقب محیطزیست باشیم و
این بحث را از سیاست جدا کنیم.
 شما سیاست را مانع توجه به
محیطزیستمیدانید؟
نه ،من این را نمیگویم .من میگویم
در بحث محیطزیست نباید برای جلو بردن
مقبولیت خودمان ،شوآف کنیم .فرض کنید
فرزاد خراسانی کاندیدای شورای شهر میشود
و خودش را پشت سمن مهرورزان طبیعت
مخفی میکند تا مردم بگویند این فرد حامی
محیطزیست است پس به او رای بدهیم .چرا
فرزاد خراسانی تا قبل از کاندیدای شورا شدن
حامی محیطزیست نبود؟ حرف من این است

که از سمن مهروزان هیچ
جناح سیاسی نباید برای
مقبولیت و رای آوردن
خودش استفاده کند .شاید
اگر من در این مسئله ورود
میکردم ،ممکن بود سمن
من یا خودم بسیار از نظر
مالی نیز تامین میشدم.
خیلیبهرهبرداریهامیشود
کرد که نخواهم برای اجرای
یک برنامه ،ساعتها پشت
در اتاق مسئوالن بنشینم تا
مثال  50تا آب معدنی برای
برنامه به من بدهند.
 با چه ابزارهایی
نفوذ و گسترش
فرهنگسازی خودتان
را در میان مردم اندازه
میگیرید؟
فعالیتهای
ما
مداومی در مدارس
داشتیم که بعدها نتیجه
آن مشخص خواهد
شد .کار فرهنگی نیاز
به صبوری ،زمان زیاد و
تداوم دارد .مربیان مدارس
نیز در کنار ما هستند .مثال آنها بچهها را
ترغیب میکنند تا جداسازی و تفکیک زباله
را رعایت کنند یا در بطریها را جمع کنند
که در نهایت این درها را به پاسارگاد (جهت
تهیه ویلچر) تحویل میدهیم .کاغذ تحویل
گرفته و یا تحویل واحد  HSEشهرداری
میدهیم یا در راستای درآمدزایی به تهران
میفرستیم .همچنین فعالیتها مداومی
در فضای مجازی داریم .خود من به عنوان
مجری ،در تمام برنامههایی که دارم و شاید
هیچ ربطی به محیطزیست نداشته باشند ،به
شکلی از محیطزیست حرف میزنم و سعی
در فرهنگسازی دارم اما نتیجه این کارها
در آن لحظه معلوم نمیشود بلکه در آینده
مشخص خواهد شد.

 آیا ابزاری برای سنجش میزان
تاثیر یک سمن وجود دارد؟
ابزارش دیدن برنامههای اربعین،
تاسوعا ،عاشورا ،نیمه شعبان و زندگی روزمره
مردم است .شرایط خیلی تغییر کرده است.
سالهای اول که پاکسازی معابر را انجام
میدادیم ،خسته میشدیم اما حاال خسته
نمیشویمو...
 پس ابزار سنجش در کار نیست؟
خیر .در هیچ کجای دنیا ابزار سنجشی
برای این موضوع در کار نیست .اینطور
نیست که مثال من بتوانم یک دوربین در
کفه نمک نصب کنم و بگویم امروز  10تا
بطری انداخته شد و فردا  8تا و روز بعد 7
تا .ما یک سمن هستیم و اگر طی شش ماه،
برنامههایمان روی یک یا دو نفر هم تاثیر
بگذارد ،کالهمان را باال میاندازیم.
 در این چهار سال فعالیت ،این
تاثیر مثبت را دیدهاید؟
بله ،مردم خیلی بیشتر مراعات میکنند.
در این زمینه رو آمارها رو به رشد است اما
باز هم میگویم جای کار بسیار زیادی هنوز
داریم.
 تمرکز فعالیتهای شما بیشتر
درونشهری است یا بیرونشهری؟
شما نباید طبیعت را یک جزء در نظر
بگیرید .طبیعت منم ،شمایید ،مردماند ،کوچه
و خیابان است ،جنگل و دشت است ،خلیج
فارس است ،ایران است ،دنیا است .همه
ما جزوی از طبیعت هستیم .طبیعت یک
مجموعه است .طبیعت رفتگری است که
نباید کمرش به خاطر ریختن زبالهی من و شما
خم شود .بنابراین برای ما فرقی ندارد و هم
درون و هم بیرون شهر کار میکنیم .یادمان
باشد همه مردم میتوانند یک سمن باشند.
وقتی همه کنار هم باشیم ،حتا میتوانیم
سیرجان را به عنوان شهر مهرورز به طبیعت یا
تمیزترین شهر در کشور مطرح کنیم .کوچه،
خیابان ،شهر ،شهرستان و تمام محیط ،مانند
خانه ماست و باید مراقبشان باشیم .اگر
مردم کنار ما باشند ،هرگز خسته نمیشویم.
 از نظر شما مردم سیرجان برای
طبیعتاحترامقائلهستند؟
اگر بین کم ،متوسط وخوب بخواهیم
درجهبندی کنیم ،باید بگویم کم .دوست
نداشتم این را بگویم یا سیاهنمایی کنم
ولی...

واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -شــرکت در کلیــه مناقصــات
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی .در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،محلــه ابوریحــان ،خیابــان شــهید مکیآبــادی ،خیابــان ابوریحــان ،پــاک
 ،0طبقــه همکــف کــد پســتی 7818843178
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  1000ســهم  10000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام
عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 4627631مــورخ  1399/02/27نــزد بانــک ملــت شــعبه مهیاشــهر بــا کــد
 46276پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حمیــد صالحــان بــه شــماره ملــی  3060167605و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای جــواد پورخســروانی بــه
شــماره ملــی  3060332983و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مدت  2ســال
آقــای پیــام نیکوئــی بــه شــماره ملــی  3071794738و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای احمــد پورفریدونــی بــه شــماره ملــی
 3071829744و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی
و غیــره (اعــم از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار و کلیــه مــدارک
عــادی ،مکاتبــات بــا امضــای منفــرد آقــای احمــد پورفریدونــی بــه شــماره
ملــی( 3071829744مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت اعتبــار دارد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمــد محیاپورلــری بــه
شــماره ملــی  3060157308بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی خانــم طیبــه لری گوئینــی به شــماره ملــی  3071124996به ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهت
درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور بــه منزله
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()878209

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود رادیــزدان اســام در تاریــخ
 1399/02/25بــه شــماره ثبــت  4883به شناســه ملــی 14009143280
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیت:موضــوع فعالیــت شــرکت بازرگانی :خریــد و فــروش واردات
و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی
و بینالمللــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگیهــای مجــاز بازرگانــی ،شــرکت در
نمایشــگاهها و غرفهآرایــی داخلــی و بینالمللــی در صــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،محلــه صدرآبــاد ،کوچــه ابــن سینا[7شــهید مالزینلــی] ،کوچــه
شهیدمالزینلی[3بدرشــمالی ،]1پــاک  ،54طبقــه همکــف کدپســتی
7819635686
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  2000000ریــال نقــدی
میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم بهنــاز زنــد اقطاعــی بــه شــماره
ملــی  3060058466دارنــده  200000ریــال سهمالشــرکه آقــای محمــد
عبــادی راد بــه شــماره ملــی  3071478267دارنــده  1800000ریــال
سهمالشــرکه
اعضــای هیئتمدیــره خانــم بهنــاز زنــد اقطاعــی بــه شــماره ملــی
 3060058466و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای
محمــد عبــادی راد بــه شــماره ملــی  3071478267و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــرهبــهمــدتنامحــدودوبــهســمتمدیرعامــلبــهمــدتنامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا داخلــی و بینالمللــی و همچنین کلیه
نامههــای رســمی ،عــادی و اداری داخلــی و بینالمللــی امضــای اســناد ترخیص
و صــادرات بــا امضــای آقــای محمــد عبــادی راد همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد .اختیــارات مدیرعامــل :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 غیــر تجــاری ســیرجان ()854701

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص گوهــر کویــز کــوه ســیرجان در تاریــخ 1398/03/22

 13-98-2004مــورخ  1398/02/08نــزد بانــک پاســارگاد شــعبه ســیرجان بــا کــد

بــه شــماره ثبــت  4645بــه شناســه ملــی  14008388544ثبــت و امضــا ذیــل دفاتر

 2004پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای هیئتمدیــره آقــای مســعود عســکریپور بــه

تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.

شــماره ملــی  3071258844و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقای

موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و ابنیــه– ساختمانســازی،

محمــد خضریپــور بــه شــماره ملــی  3071806523و بــه ســمت رییــس هیئتمدیره

شهرکســازی ،جادهســازی راهســازی ،جدولکشــی ،پلســازی ،پیادهروســازی،

بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم پرویــن خضــری

فضاســبز ،نقشهکشــی ،نقش ـهبرداری ســاخت ،اجــراء و نظــارت واحدهــای مســکونی

قرائیپــور بــه شــماره ملــی  3179607572و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره

اداری و تجاری-انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات (آب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات،

بــه مــدت  2ســال

فاضالب)-انجــام کلیــه امــور خدمــات عمومــی ،تنظیــف واحدهــای اداری ،مســکونی،

دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل چــک،

تجــاری  -انجــام امــور پیمانــکاری مربــوط بــه تولیــد ،توزیــع ،انتقــال نیــرو ،اعــم از

ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنین کلیــه نامههــای عــادی و اداری با

نیروگاههــا ،شــبکههای بــرق و تاسیســات برقــی ،پسـتهای توزیــع و الکترونیــک عــام

امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم اســماء صادقــی گوغــری بــه
شــماره ملــی  3060073813بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
آقــای ابوالقاســم نجمالدینــی بــه شــماره ملــی  3071114745بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج
آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.

و خــاص ،سیســتمهای کنتــرل بــرق و ابــزار دقیق-امــور پیمانــکاری مربــوط بــه خطــوط
انتقــال آب ،بــرق ،گاز ،شــبکههای گازرســانی ،تاسیســات مکانیکــی و هیــدرو مکانیکی،
سیســتمهای ســردکننده ســاختمان -حمــل و نقــل مــواد معدنــی در محــدوده معــدن-
تامیــن نیــروی انســانی شــرکت -خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی-
صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات -شــرکت
در مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی -خاکبــرداری ،گودبــرداری ،باطلهبــرداری،
اکتشــاف ،اســتخراج ،اکتشــاف ،بهرهبــرداری از معــادن روبــاز و زیرزمینــی -تامیــن
 ،تعمیــر و نگهــداری ماشــینآالت صنعتــی ،معدنــی ،اداری -رســتورانداری،
سلفســرویس ،طبــخ و توزیــع غــذا در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلـی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان،
خیابــان شــریعتی ،خیابــان شــهید فیــض کاشــانی ،خیابــان ارکیده ،پــاک  ،0طبقــه اول،
واحد  1کد پســتی  7815783885ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ
 1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم
آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها و موسســات غیر
تجاری ســیرجان ()863467

مفقودی
مــدرک موقــت کارشناســی تکنولــوژی پرتوشناســی
(رادیولــوژی) از دانشــگاه علومپزشــکی زاهــدان بــه
نــام ناهیــد مکیآبــادی با شــماره ملــی 3060113793
مفقــود گردیــده اســت .از یابنــده تقاضــا میشــود بــه
دفتــر نشــریه پاســارگاد مراجعــه نمایــد.

