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یادداشت

یادداشتی پیرامون بازی گلگهر و پرسپولیس

غولکش فانوسبه دست

رضا مسلمیزاده
این تیتر را در خالل دو
نیمهی بازی پرسپولیس و
گلگهر برای یاداشتی که هنوز
ننوشته بودم ،انتخاب کردم؛
حاصل قضاوتی شتابزده و
خوشبینانه که مقداری آرزو
هم در آن وجود داشت .هر چند دلبستگی خاصی به
تیم گلگهر ندارم و آن را تیمی متعلق به شهرستان
سیرجان نمیدانم .این حرف تکراری است؛ این تیم
اشک دیده من و خون دل شماست .تنها وقتی که
میبازد آه بلندتری از نهاد آدم برمیخیزد .چرا که
هزینههای بربادرفته را بربادرفتهتر میبیند .تیمی که
برای ریشهدواندن و تاثیر در ارتقای ورزش شهرستان
و تزریق اعتماد به نفس در جوانان فوتبالیست این
خطه هیچ برنامهای ندارد.
اما خاصیت یک باشگاه برای یک منطقه
مگر جز این است؟ وقتی که تیم در تهران
تمرین میکند و فقط به حکم اجبار قانونی به
سیرجان شرفیاب میشود ،چگونه میتواند
به کارکردهای اجتماعی یک باشگاه فکر کند؟
البته از تفکر حاکم بر مقدرات شهرستان نباید
چنین توقعاتی داشت؛ تفکری که حتا در حد همان
مستطیل به رنگ علف هم نیست .اگربود این باشگاه

متمول اکنون فانوسبهدست در هفتههای پایانی به
دنبال معجزه نمیگشت .آن هم معجزههایی که با
پول پاشی مقدر میشوند.
روزهایی که گلگهر در کنار شاهین بوشهر در
ته جدول دست و پا میزد ،به یکی از آگاهان از
زیر و باالی ورزش سیرجان گفتم؛ آیندهی این
ورشکستهگان به تقصیر را چگونه میبینی؟ گفت:
در نیمفصل با خرج بیشتر پول از سقوط نجاتش
میدهند .تا حدودی حرفهایش درست از آب
درآمد .نمیدانم چرا احساس میکنم آن «خرجهای
بیشتر» همگی در قاب مستطیل به رنگ علف
نبودهاند.
تیمی که نیمه اول را با دو گل در کیسه به
رختکن میرود و آنگاه در دقیقهی نود در برابر
تیمی با یک بازیکن کمتر ،در وقتهای تلفشده
از شکست میگریزد ،شایسته احترام نمیدانم .این
تیم هوادارانش را دق میدهد .و برای برد این تیم
نامحبوب ناالیق دعا میکنم.
ِ
حاال همه چیز به هفتهی پایانی گره خورده است.
هنوزخطرسقوط باالی سر این تیم درپرواز است .حتا
اگر از سقوط نجات پیدا کند ،دلمان خنک نمیشود.
دلمان اندکی خوش میشود اگرفصل آینده ناالیقها
ساکهایشان را ببندند و بگذارند از پس خانهتکانی
ضروری ،هوایی تازه در این خانه بوزد.
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تکرار تاریخ در ورزشگاه خالی
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حملهی ضعیف لیگبرتر بود .از همین رو
شاید کمتر کسی باور میکرد که گلگهر
سهباردروازهی قهرمان لیگ را بازکند .شاید
اسیرتاکتیکهای
اگرجاللی درنیمهی دوم ِ
یحییگلمحمدی نمیشد ،پرسپولیس
متحمل سنگینترین شکست
دهنفره،
ِ
خود در این فصل میشد.
 .3پرسپولیسیها با تساوی در برابر

آگهــی تغییــرات شــرکت شــایان عمــران پارســیان شــرکت ســهامی
خــاص به شــماره ثبت  2306و شناســه ملــی  10860551341به
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/03/18
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
 -1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد - :آقــای مهــدی کریمــی گوغــری شــماره ملــی
 - 3071431554آقــای علــی کریمــی گوغــری شــماره ملــی
 - 3131465425خانــم فاطمــه کریمــی گوغــری شــماره ملــی
3060195625

 -2آقــای فرهــاد رنجبــر شــماره ملــی  3258282722بــه عنــوان
بــازرس اصلــی و آقــای رضا امینراد شــماره ملــی 2300013738
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شدند.
 -3روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب
گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان
()936346

تاســیس موسســه غیــر تجــاری نــوآوران خــاق ایدهپــرداز پویــای
ســیرجان در تاریــخ  1397/11/01بــه شــماره ثبت  393به شناســه
ملــی  14008096339ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع :برگــزاری کالسهــای تقویتــی و پیشــرفته -اســتعدادیابی
و هوشیابــی فرزنــدان -انجــام مشــاوره و برنامهریــزی درســی-
برگــزاری مســابقات و المپیادهــای درســی -مســابقات کشــوری و
جهانــی -برگــزاری کارگاههــای خالقیــت و مســابقات -پــرورش و
اعــزام دانشآمــوزان بــه مســابقات دانشآمــوزی و آزاد کشــوری
و جهانــی -ارائــه نمایندگــی بــه ســایر نقــاط کشــور شــماره مجــوز
 3831209841033تاریــخ مجــوز 1397/09/20
مرجع صادرکننده :آموزش و پرورش شهرستان سیرجان
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،بلــوار ســردار جنــگل ،کوچــه شــهید کالنتــری
[5ناظــرزاده  ،]6خیابــان شــهید ناظــرزاده ،پــاک  ،27طبقــه اول،
واحــد  1کــد پســتی 7815833868
سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال میباشد.
اســامی و میــزان سهمالشــرکه شــرکا :آقــای عبــاس بلــوردی بــه

شــماره ملــی  3070603106دارنــده  500,000ریــال سهمالشــرکه
خانــم عجبنــاز پورمهدیآبــادی بــه شــماره ملــی 3071136331
دارنــده  500,000ریــال سهمالشــرکه
اولیــن مدیــران :آقــای عبــاس بلــوردی بــه شــماره ملــی
 3070603106و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه
مــدت نامحــدود خانــم عجبنــاز پورمهدیآبــادی بــه شــماره ملــی
 3071136331و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اســناد و اوراقبهــادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و نامههــای
اداری و اوراق عــادی بــا امضــای ثابــت خانــم عجبنــاز پورمهدیآبــادی
فرزنــد اســمعیل بــه شــماره ملــی ( 3071136331مدیرعامــل) و به
انضمــام امضــای آقــای عبــاس بلــوردی فرزنــد اســداهلل بــه شــماره
ملــی (3070603106نایبرییــس هیئتمدیــره) همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد .اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه
( 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 ()936294

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص سرکوهســازان پاریــز گوهــر جنــوب شــرق
در تاریــخ  1398/01/10بــه شــماره ثبــت  4604بــه شناســه ملــی
 14008244639ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه فعالیتهــا ثبــت ،طراحــی مشــاوره ،نظــارت،
ســاخت و اجــرای پروژههــای عمرانــی ،صنعتــی ،معدنــی ،مربــوط بــه امــور
پیمانــکاری ســاختمانی ،تاسیســاتی ،راهســازی ،سدســازی ،پلســازی،
تونلســازی ،جادهســازی ،زیرســازی ،روســازی ،خاکبــرداری ،گودبــرداری
انــواع ســازههای مســکونی ،تجــاری ،اداری و ســاخت شــهرکهای عمرانــی
و ســاختمانی -شــرکت در مزایــده و مناقصــات خصوصــی و دولتــی ،اخــذ
وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانکهــا و موسســات داخلــی و خارجــی-
اخــذ نمایندگــی از کلیــه شــرکتها و کارخانجــات داخلــی و خارجــی و
اعطــای آن ،کلیــه فعالیتهــای معدنــی اعــم از ثبــت ،اکتشــاف ،اســتخراج،
بهرهبــرداری ،باطلهبــرداری ،خاکبــرداری و اخــذ مجوزهــای الزم تمامــی
محدودههــای بالمعــارض اکتشــاف گواهــی کشــف ،اســتخراج تمامــی
فعالیتهــای ژئوفیزیــک ،ژئوشــیمی - ipمگنــو متریــک انــواع حفــاری
پــودری مغزهگیــری ،طراحــی معــدن ،نقشــهبرداری -نوشــتن انــواع
طرحهــای معدنــی اعــم از اکتشــاف ،اســتخراج و بهرهبــرداری -خریــد و
فــروش واردات و صــادرات مــواد معدنــی اعــم از فلــزی و غیــر فلــزی و
انــواع ســنگهای تزیینــی ،تولیــد و تصفیــه ،بســتهبندی ،فــرآوری انــواع
مــواد معدنــی ،خوراک و صنعتی و ســنگ نمــک ،نمک آبــی و خوراکی -ایجاد
فضــای ســبز و خدمــات تنظیــف -خدمات شــهری (جدولگــذاری ،آســفالت،
درختــکاری و غیــره) کلیــه تاسیســات آب و گاز و بــرق و مخابــرات و فیبــر
نــوری شــامل (نقشهکشــی تعمیــرات و اجــرا و غیــره) آشــپزی و خدمــات
دفتــری -اخــذ مجــوز از ادارات دولتــی جهــت تغییــر کاربــری و دریافــت
ســند ارضــی زمینهــای کشــاورزی و مســکونی و صنعتــی و غیــره بــه
یکدیگــر -تامیــن نیرویهــای متخصــص انســانی جهــت خدمــات بهداشــتی
و درمانــی خــود شــرکت -واردات و صــادرات و خریــد و فــروش و تعمیــر
لوازمــات اداری ،پزشــکی ،رایانهــای ثبــت ،خاکبــرداری ،گودبــرداری ،اخــذ
مجــوز و ســند از ســازمانها و ارگانهــای مختلــف بــرای معــادن مختلف طال،
نیــکل ،کــرم ،نمــک ،مــس و غیــره و ســاخت و راهانــدازی و بهرهبــرداری
کارخانجــات متناســب بــا معــادن فوق پــس از اخــذ مجوزهــای الزم -خرید و

فــروش واردات و صــادرات انــواع مختلف مصالح ســاختمانی ،لــوازم خانگی
و موتورســیکلت و خــودرو -ســاخت و ســاز و انبوهســازی واحدهــای
تجــاری و مســکونی بــه صــورت تعاونــی و اخــذ وام از موسســات و بانکهــا
جهــت انجــام ایــن کار و اخــذ ســند مالکیــت بــه صــورت جداگانــه از اداره
ثبــت و شــهرداری بــرای هــر کــدام از واحدهــا و کلیــه فعالیتهــای مجــازی
کــه در رونــد ســوددهی شــرکت موثــر باشــد -طراحــی ،محاســبه ،نظــارت و
ایجــاد و نگهــداری ،کلیــه پروژههــای فضــا ســبز و محوطهســازی ،زیباســازی
و رنگآمیــزی معابــر -انجــام کلیــه امــور خدماتــی شــامل تنظیفــات،
محوطهســازی فضــای ســبز ،تامیــن نیــروی انســانی مجــاز شــرکت ،اجــرای
کلیــه خدمــات شــهری اعــم از مبلمانهــای شــهری و رنگآمیــزی جــداول و
جدولکشــی ،تســطیح اراضــی ،همچنیــن اجــرای کلیــه طرحهــای بازیافــت
انــواع زبالــه و پســماندهای صنعتــی و غذایــی و تولیــدی 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 ،شــهرک بعثــت ،بلــوار گلســتان ،کوچــه گلســتان [17شــهید
رضــوی نســب  ،]4پــاک  ،0طبقه اول کدپســتی  7816864167ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریال نقدی منقســم
بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 97/1006/1278مــورخ  1397/12/13نــزد بانک آینده شــعبه شــعبه
کرمــان -بلــوار جمهــوری بــا کــد  6001پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای علــی اکبــری بــه شــماره ملــی 2140420179
و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســعید
پورامینائــی بــه شــماره ملــی  3071652410و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای وحیــد پورامینائــی بــه شــماره ملــی
 3071895402و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.

گلگهر ،یک رکورد جدید را در سیرجان
پوشان پایتخت،
بهثبت رساندند .حاال قرمز
ِ
تاریخ لیگبرتر
در
بهترین تیم خارج ازخانه
ِ
ِ
هستند.
 .4باور کردنی نیست .اما علیرضا
مدافعگلگهر،بیش ازهربازیکنی
ابراهیمی
ِ
در این فصل ،دروازهی قهرمان لیگ را باز
گل
بازی رفت تک ِ
کرده است .ابراهیمی در ِ
بازی
در
و
رساند
نمایندهی سیرجان را بهثمر
ِ
روز شنبه نیز ،دوبار دروازهی رادوشوویچ را
ثبت  3گلزده ،به تنهایی بیش
باز کرد تا با ِ
از یکششم گلهای دریافتی این فصل
پرسپولیس را بهثمررسانده باشد.
بازی روز شنبه ،درست 3
 .5پیش از ِ
سال و  3ماه و  16روز از آخرین مسابقهای
که پرسپولیس  3گل دریافت کرده بود
میگذشت .تاریخ بهشکل عجیبی و اینبار

دست گلگهر برای قرمزهای پایتخت
به
ِ
تکرارشد .پرسپولیسیها درلیگشانزدهم
پایان لیگ،
و درست دری 
ک هفته مانده به ِ
با ذوبآهن ب ه تساوی  3-3رسیده بودند و
حاال همان نتیجه را گلگهردرلیگنوزدهم
برای آنها رقم زده است.
نرخ تبدیل
در
چنان
 .6گلگهر هم
ِ
شوت به گل ،دقت شوت و تعداد پاس،
برتر امسال است .بازی
بدترین تیم لیگ ِ
بازی
بهترین
که
مسجدسلیمان
با نفت
ِ
شاگردان جاللی در این فصل بود ،همه
ِ
روند رو به
را امیدوار کرده بود تا گلگهر ِ
رشد خود را دربازی با پرسپولیس هم نشان
دهد .اما گلگهردوباره تیم پرنوسانی نشان
داد و بهویژه در نیمهی دوم عمال توپ
و میدان را به تیم دهنفرهی پرسپولیس
واگذار کرد .آبیهای سیرجان در جدال

با نفت مسجدسلیمان 11 ،مرتبه با شوت
دروازه حریف را تهدید کرده بودند که 5
تای از آنها در چارچوب بود .همچنین
کوش
گلگهریها در برابر
ِ
حریف سخت ِ
خود ،بیش از  60درصد از نبردهای درون
زمین را پیروزشده بودند.
 .7روزی که گلگهربه لیگبرترصعود
کرد ،شاید برای بسیاری از سیرجانیها
دیدن مسابقهی نمایندهی شهرشان با
ِ
پرهوادار پایتخت در ورزشگاه
تیم
ِ
دو ِ
امامعلی(ع) بهترین اتفاق تلقی میشد اما
ویروس کرونا و حکم به ادامهی
شیوع
ِ
حضورتماشاگران
بدون
برتر
گ
لی
های
بازی
ِ
دل عالقهمندان به فوتبال
به
ا
ر
حسرت
این
ِ
درسیرجان باقی گذاشت تا بهتماشای هر
جدال گلگهربا استقالل و پرسپولیس
دو
ِ
ازطریق گیرندههایتلویزیونیبسنده کنند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای
تامین پهنای باند اینترنت دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشـگاه صنعتی سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی تامین پهنـای باند اینترنـت اختصاصی
بـا سـرعت یکصـد و پنجـاه و پنـج مگابیـت بر ثانیه جهت سـایتهای اداری دانشـگاه و سـراهای
دانشـجویی خـود بـه شـماره  2099091262000002را بـه مـدت یـک سـال از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا
ارائـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکاتـی دولـت (سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد .الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  9:00روز شنبه تاریخ 99/06/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10:00روز سهشنبه تاریخ 99/06/11
زمان بازگشایی :ساعت  11:00روز سهشنبه تاریخ 99/06/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
س راه -کیلومتـر  2جـاده بافـت -دانشـگاه صنعتـی سـیرجان تلفـن:
الـف :آدرس :سـیرجان -میـدان پلیـ 
034 - 41522013
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای عمیــد پورامینائــی بــه
شــماره ملــی  3060208794بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی خانــم مهیــن ســعدلو پاریــزی بــه شــماره ملــی  3071650353بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
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 ()936019
آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4001و شناســه ملــی 14005653971
بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1399/05/01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :الــف -تعییــن ســمت مدیــران:
آقــای محمــد دهقانــی شــماره ملــی  3071902158بــه ســمت
مدیرعامــل و نایبرییــس هیئتمدیــره آقــای ابوالقاســم
شــاهمرادی پورگســمونی شــماره ملــی  3071033494بــه ســمت
رییسهیئتمدیــره خانــم راضیــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی
 3060167559بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای موســی آران
شــماره ملــی  3479752561بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره خانــم
محدثــه دهقانــی بشــنه شــماره ملــی  3071759266بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل چــک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای 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
()942923

آگهــی تغییــرات شــرکت سختکوشــان ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4001و شناســه ملــی  14005653971بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1399/05/01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف -طراحــی و اجــرای تاسیســات اعــام و اطفــاء ،حریــق شــهری
و صنعتــی ،طراحــی و اجــرا ،ســاخت و توزیــع انــواع تجهیــزات اطفــا
حریــق از قبیــل فایــر باکــس ،هــوز ریــل ،تهیــه و توزیــع و شــارژ انــواع
ســیلندرهای اطفــا حریــق اجــرای پروژههــای پیمانــکاری در زمینــه
تاسیســات اعــام و اطفــا حریــق ،طراحــی و دوخــت و توزیــع لبــاس کار
و انــواع البســه ایمنــی ،تولیــد و توزیــع کفــش کار ،مشــاوره و تهیــه
و توزیــع لــوازم ایمنــی و حفاظــت فــردی و اقــام بهداشــت حرف ـهای
طراحــی و ســاخت و تولیــد لــوازم ایمنــی واردات انــواع لــوازم ایمنــی و
وســایل حفاظــت فــردی مشــاوره و اجــرای پروژههــای فنــی ،پژوهشــی
در حــوزه ایمنــی ،طراحــی و دوخــت ماســک و البســه پزشــکی بــه
موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعات فعالیــت پس از
اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و
صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد).
ب-شــعبه شــرکت در اســتان خراســانی رضــوی بــه نشــانی شهرســتان
مشــهد -بخــش مرکــزی -شــهر مشــهد -محلــه طبرســی شــمالی-
خیابــان شــهید طباطبائی(طبرســی شــماره  )38کوچــه شــهید طباطبائــی
(30خواجهپــور  )5پــاک -240طبقه اول کد پســتی 9149894893
ایجــاد گردیــد و آقــای عبدالرحیــم پردل شــماره ملــی 0769909361
بــه عنــوان مدیــر شــعبه انتخــاب گردیدنــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()942921

