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 بتول باللی
افغانستان حاال به دست طالبان افتاده است و
مردمانش نگران و آشفتهاند .چه آنها که هنوز ساکن
آنجا هستند و چه آنهایی که راهی کشورهای دیگرشدند.
این موضوع باعث شد تا صبح یکی از روزهای آذرماه ،در
واپسین روزهای پاییزی با یکی از مهاجران افغانستانی که
توگوکنیم.
حدود  30سال ساکن سیرجان است ،گف 
اکثر مهاجران افغانستانی او را نمایندهای برای رسیدگی به
امورشان میدانند و برای رفع مشکالتشان با او مشورت
میکنند .محمدزمان ابوالحسنی معروف به استاد برحق،
دربارهی این روزهای افغانستان صحبت کرد و خاطرات
وطنش برایش تداعی و صدایش برای تعریف مصایب
وطنش بغضآلود شد .حرفهایی که بیان دل سوختهاش
برای مام وطنش بود .ازکابوس جنگ نابرابر ،آوارگی بسیاری
ازافغانها که بهناچارکشورشان را ترک میکنند؛ ازوحشتی
که درسراسر افغانستان برساکنان آن سرزمین حکمفرما
شده تا فشارو سایهی سهمگین طالبان برسرمردم آنجا ،از
آیندهی مبهم مردم و کشورش ،ازخودش...
 چرا نام برحق را بگزیدید
از محمدزمان ابوالحسنی پرسیدم چرا به شما لقب
برحق میدهند .او گفت :یکی از فرماندهان افغانستان از
کمکهایی که ازطرف سازمان ملل به افغانستان میشد،
استفاده نمیکرد و هرچه داشت به مردم میبخشید .اسم
او حقجو بود و من به یاد او برحق گذاشتم و گفتم اگر
یک روزی خدا به من هرچه بدهد اسمم را مثل اسم او
«حق»میگذارم.
او زمانی به ایران آمد ،سال  1373با دختریک خانواده
ایرانی ازدواج کرد .صاحب  4فرزند شد و اززندگیاش راضی
است؛«همسرم مرا حمایت کرد و توانستم به جایی برسم.
خانواده همسرم خیلی ایراد میگرفتند .وقتی یک ایرانی با
یک ایرانی ازدواج کند ،بعضیهاخیلی ایراد میگیرند .حال
یکشهروند افغانیبخواهدبایک ایرانی ازدواج کند،طوفان
است دیگر .حدود شش ماه تالش کردیم تا توانستیم
مادرش را راضی کنیم و بعد بابا و عمویش راضی شدند که
ازدواج کنیم .تا حاال ازهیچ لحاظ مشکلی نداریم .با اینکه
من اهل تسنن هستم ،همسرم با دین خودش عبادت
میکند و من هم با دین خودم عبادت میکنم .تا حاال
به هم توهین نکردیم .نه من به او و نه او به من .صبح
که بیدار میشویم سر نماز او دارد عبادت خودش را به
درگاه خدا میکند و من هم عبادت خودم را به درگاه خدا
میکنم .فقط به من میگوید صبح من را برای نماز بیدار
کن.وقتی اولینپیغمبرحضرت آدمباشدو آخرینپیغمبر
همحضرتمحمد،مشکلینداریم».
او جد خانوادهاش را هم معرفی میکند« :پدر
پدربزرگم عبدالمومن ،قاضیالقضات(رییس دیوان عالی
کل افغانستان) بود.دوست دارم شغل پدربزرگم را ادامه
دهم .االن دارم درس میخوانم که دیپلم بگیرم .شاید
بتوانم دانشگاه درس حقوق را ادامه بدهم و اسم و رسم
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تحوالت و اوضاع افغانستان از زبان یک مهاجر افغانستانی ساکن سیرجان؛

افغانستان مریض است برایش دعاکنید
خانوادگیامحفظشود».
 8 ماه است شناسنامه
دارم
استاد برحق بعد از سالها تازه
 8ماه است ،شناسنامهدار شده و
این را مدیون دولت ایران میداند:
«دست دولت ایران درد نکند که
به دولت افغانستان فشار آورد و
گفت تا شما تذکره نداشته باشید
نمیتوانید کارت شناسایی بگیرید
و این باعث شد ما صاحب تذکره
شویم .این را باید ازایران تشکرکنیم
که هویت و تاریخ تولدمان مشخص
شد ».به او میگویم چطور بدون
مدرک ،تاریخ تولد شما را تعیین
کردند .او توضیح میدهد«:بزرگان
مثال پدر من یا پدر شما مینشینند
و میگویند پسرم سال میمون یا
سال بقر و ...به دنیا آمده است.
جمعبندی میکنند که چه روزی و
چه ماهی بوده .مثال شاید برج 10
به دنیا آمده باشم و شک داشته
باشند ،م یزنند برج  .11به من گفتند
که برف بود و زمستان بوده که به
دنیا آمدهای .روستانشینان دورافتاده عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تذکره نداشتند .قبال برگهای میدادند.
اگر امسال در افغانستان دوباره جنگ شروع نشده بود اگرافغانستان جنگ نبود من االن دکترا هم گرفته بودم».
او بچهی شمال افغانستان شهر تخار استان تالقان
دولت افغانستانتصمیمداشت آمارمردمانشرامشخص
کند».استاد برحق خاطرش نیست زمانی به ایران آمد ،چند است .تالقان شهری به نام اِشکمش دارد و این شهرقریهای
سالهبوده است«:دقیقایادمنیستچونتذکره(شناسنامه) به نام کوکاوالغ دارد؛ «مجاهدین افغانستانی در کوهها
نداشتیم .میگفتند که متولد  50یا  51هستم .کالس سنگرمیگرفتند و با دولت میجنگیدند و بقیه را بدبخت
اول مکتب بودم .کالس اول کامیاب شدم(نمره آوردم) کردند .دولت آنزمان به مجاهدین میگفت که مشکل
و باید میرفتم کالس دوم که انقالب افغانستان شروع شماچیهومیگفتندکهشمامسلماننیستیدوکمونیست
شد و مجاهدین آمدند و مدرسهها خراب شد .مجاهدین هستید .آنقدربرسرقدرت جنگیدند که همهجا خراب شد.
با رییسجمهور وقت افغانستان مشکل داشتند و اکثر افغانستانشهرهایزیباییداشت.حتیشهرهاییدولتدر
مدرسهها سوزانده شد و نتوانستم ادامهی تحصیل بدهم .زیرزمین ساخته بود و کسی خبرنداشت .همه موشک و
به مرورزمان مجاهدین قدرت را به دست گرفتند و خدا آرپیجی و خمپاره خوردند و خراب شدند .به ما میگفتند
بیامرزد احمدشاه مسعود که شروع کرد به درست کردن که درصحن ه ی جنگ با مجاهدین همکاری کنید .اسلحه
مدرسهها و بچهها را وادار به درس خواندن کردند .دوسه و گلوله و نان برایشان ببرید .ما هم بچه بودیم و نترس و
سال برای طلبگی به حوزهی علمیه رفتم برای قرآن خواندن برایشانمیبردیم».
او وضعیت مردم جنگزدهی افغانستان را جوردیگری
و بعضی سورهها را حفظ کردم .چون وارد بحث کشاورزی
و دامداری شده بودم فقط به اندازهای سواد درس خواندم .به تصویرکشید« :زمانی که مردم آواره شدند به سمت ایران

بیایند حیواناتی که آنجا مانده بودند تا صبح داد میزدند
اگریک مسلمان واقعی بود قلبش میشکست .حیوانات
سهچهارروزگرسنه مانده بودند و کسی به آنها نان نمیداد.
در افغانستان هر خانوادهای برای محافظت گوسفندان و
گاوهاشان یک سگ نگه میداشت .اینها همه ماندند.
افغانستان خالی شد و جغدها و پرندهها در خانهها زندگی
میکردند و میخواندند .همه رفته بودند .اکثرا جغدها تا
صبح صدا میدادند .اینها را خودم با چشمانم دیدم.
ما احساس میکردیم که مجاهدین در افغانستان
واقعا کارهایی انجام میدهد .بعد دیدیم افغانستان سقوط
کرد .رییسجمهوروقت افغانستان رفت و مجاهدین بین
خودشان جنگ راه انداختند و افغانستان بیشترخانمانسوز
شد .از آن زمان درگیریها ادامه دارد .حدود  40سال
است که در افغانستان جنگ است .االن بسیاری از مردم
افغانستان با زن و بچه آواره بیابان شدند».
 پدرم مرا مجبورکرد که به ایران بیایم

ابوالحسنی ماجرای مهاجرتش به ایران را چنین تعریف
کرد« :زمانی که طالبان بهوجود آمد ،مادر و پدر و  6برادر و
دو خواهر داشتم .دو برادرم هم به رحمت خدا رفته بود.
نزدیک 20سالم بود .طلبگی را رها کردم و درشهراشکمش
مشغول به خیاطی شدم .یک روزبا دوستانم قرارگذاشتیم
که به شکارو ماهیگیری برویم .نفری یک اسلحه برداشتیم
و رفتیم کنار دریاچه .نارنجک میانداختیم و ته دریاچه
منفجرمیشد و ماهیها باال میآمدند .میگرفتیم و کباب
میکردیم و میخوردیم .یکی ازفرماندهان من را با اسلحه
دید .پرسید اسلحه مال کیست؟ گفتم مال دوستم است.
روزبعد برف ناجوری آمد .دو نفر ازمجاهدین با اسلحه در
خیاطی آمدند .استادم گفت اینها برای چی اینجا آمدند،
به نظرم میخواهند تو را ازبین ببرند .گفت خودت را توی
باغها بیانداز .برف بیشتر از نیم متر باریده بود .خودم را به
روستایی رساندم و به خانهی پسرخالهی بابام رفتم .پاهایم
قرمزشده بود .من را گرم کردند و با آب گرم شستند .بعد

که به خانه آمدم برای بابام ماجرا را
تعریف کردم .گفتم میروم و به
فرمانده میگویم چرا این مجاهدان
قصد کشتن مرا داشتند .اگر
میخواهند بکشند بیایند همینجا
بکشند .فردا فرمانده دنبالم آمد و مرا
به خانهاش برد .داییام(خیرمحمد
ازبک) آدم کلهگندهای بود؛ ورزشکار
و قهرمان جهان بود .اسبسواربود.
دوسه مدال طال داشت .داییام
هم آنجا بود و سفارش مرا کرده
بود .من را به قسمت فرماندهی
ت کنند اما فرمانده
بردند تا بازداش 
گفت تو بازداشت نیستی و باید کنار
خودمان باشی .صبحانه و ناهار کنار
خودشان بودم .همهجا شایع شده
بود قاری دستگیرشده است .فردای
آن روز مردم در فرماندهی جمع
شده بودند و میگفتند قاری باید
آزاد شود .مرا آزاد کردند .خانمها
و آقایان از سوراخ در نگاه میکردند
تا مرا ببینند .چند روزبعد ساعت 10
شب به طرف خانه میرفتم .صبح
فردا همه تعجب میکردند که من
سالمهستم .گفتنددیشبخانهتان
در کمین بوده است .دوباره پیش
فرمانده رفتم و گفتم چرا کمین میزدید .پدرم گفت طالبان
هم دارد میآید .تنها راهش این است که افغانستان را ترک
کنی .پدرم مرا مجبور کرد که به ایران بیایم .داییام داشت
به ایران میآمد و گفت تو را همراه خودم به ایران میبرم.
یک شب در پاکستان ماندیم و از طریق مرز پاکستان-
سراوان -به زاهدان آمدیم .مدتی آنجا ساکن و مشغول
به خیاطی شدم .بعد به کهنوج رفتم .بعد از آن پستهچینی
و کارگری رفتم .به شیرازرفتم و از آنجا با پسرخالهام که در
سیرجان زندگی میکرد به اینجا آمدم و ماندم .بعد از یک
سال خانوادهام هم آمدند».
 دوستدارمرییسجمهورافغانستانشوم
«اگرافغانستان اعالم کند همهکس میتواندبه صورت
آزادانه کاندیدای رییسجمهوری شود،اگر درسم در ایران
به جایی برسد برای کاندیداتوری رییسجمهوری شرکت
میکنم .چون مدرک ایران درافغانستان خیلی معتبراست.
همچنین در منطقهی خودم همه مرا میشناسند؛ اینکه
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پدرم و جدم کیبوده.
بعضی وقتها میگویم لعنت به طالبان و کسی
که طالبان را بهوجود آورد .اینها بلد نیستند طلبه یعنی
چی .طلبه باید برود درس بخواند و نماز و دین به مردم
یاد بدهد .طلبه باید برود بجنگد؟ آدم بکشد؟ کجای قرآن
آمده که این جلیقه را بپوش و خودت را منفجر کن .االن
که تلویزیون آمده ،طالبان آنها را میشکنند و میگویند
ت را گوش میدهید .حتی خبرنگار درباره
چرا این خرافا 
هواشناسی مصاحبه کرده بود ،میگویند اینها همه
خرافات است ،هرچه خدا بخواهد .طالبان به علم شک
دارند .درصورتی که همه چیزدرقرآن آمده است .خداوند
درقرآن درباره وجود انسان و جن و حیوانات صحبت کرده
درباره خلقت همه چیزولی اینها به آن شک دارند.
وقتی مریضی همهچیز هوس میکند و کنارش
میگذاری نمیتواند بخورد .افغانستان مریض است .االن
که افغانستان مشکل دارد با خنده صحبت میکنم ولی
درون من یک چیز دیگر است .فقط یک اسکلتی دارم و
صحبت میکنم .ازدورن متالشی هستم .گاهی اوقات به
خیاطیام میآیم ودررا میبندم.نوارعبدالباسط را میگذارم
و گریه میکنم .میگویم خدایا تو صدای من را بشنو کسی
کنارم نیست .افغانستان االن شبیه همان النهی پرندهای
است که خراب شد .طالبان آن ر ا خراب میکنند .اون
یکی خراب میکند و  ...آمریکا چند سال در افغانستان بود
و غیر ازنابودی افغانستان هیچ کارنکرد .سال  85که برای
پاسپورتم رفتم در دفتر نظامی هرات غذا نخوردم .چون
آمریکاییبودند».
 گاهی درخانه گریه میکنم
اوضاع نابسامان افغانستان بر زندگی شخصی
محمدزمان ابوالحسنی هم تاثیرگذاشته است« :بچههایم
میگویند چرا ناراحتی .باید هم ناراحت باشم .وطن من
است .حتی ایران هم االن وطن من شده .شب حواسم به
همسایهام هست و از بعضیها در مغازهی خیاطیام پول
نمیگیرم .وقتی در خانه گریه میکنم بچههایم هم گریه
میکنند.خانممدلشمیسوزد.
محمدزمان در مورد آوارگی هموطنانش میگوید:
مردم با چند بچه آواره میشوند .حرکت میکنند از ایران رد
میشوند.بهترکیهمیروند،به اروپامیروند .گاهیهمهشان
غرق میشوندولی اگر آنجا بمانند همه کشته نمیشوند
نهایتا دو نفرازآنها کشته میشود .سرمرزآوارگانی هستند
که یک نصف یک نان ندارند .کفش پایشان نیست و توی
برفها راه میروند.
استاد برحق بازهم این روزهای پرخطررا پایان ماجرای
افغانستان نمیداند؛ «کاش همهی کشورهای اسالمی
برای رفع مشکل افغانستان با هم متحد شوند .به قول
امامخمینی اگر کشورهای اسالمی یکجا شوند و هرنفری
یک لیوان آب بریزد ،اسرائیل را آب میبرد .ازایرانیها خیلی
خوبی و محبت دیدم .امیدوارم روزی برسد شما بیایید
افغانستان و ازشما پذیرایی کنیم».
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تاریــخ  1400/09/22بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس  www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
 -1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1400/10/04
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 358/800/000 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمران
و مديريــت منطقــه گلگهر)
 -8تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)
مديريت امور حقوقي و قراردادها

آگهیمناقصهعمومی

احداث سایت و ساختمانهای پاسگاه خیرآباد -فاز 1

ـر در نظــر دارد احــداث ســایت
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
و ســاختمانهای پاســگاه خیرآبــاد -فــاز  1را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه
شــرکتهای پیمانــکاری دارای رتبــه حداقــل  4ابنیــه و  5تاسیســات واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان
دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1400/09/22بــه ســایت ایــن شــرکت
بــه آدرس  www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
 -1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1400/10/04
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 8/921/291/341 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5تاریخ بازدید از پروژه1400/9/30 :
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمران
و مديريــت منطقــه گلگهر)
 -8تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/67ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات احداث سه واحد خانه اقامتی و

بومگردی در محدوده سایت دهکده گردشگری» خود واقع در کیلومتر  30جاده سیرجان-شیراز را از طریق
برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در رشته

ابنیه از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس

الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمينكنندگان از

بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/10/1در
محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ميباشد .ضمناً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/09/27مقرر شده است و الزامی میباشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر

در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مهــرگان دهــج کارمانیــا در تاریــخ 1400/03/23
بــه شــماره ثبــت  1848بــه شناســه ملــی  14010090337ثبــت و امضــا ذیــل
دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :تولیــد ،ســاخت ،بســتهبندی ،خریــد و فــروش ،پخــش
و توزیــع کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی اعــم از انــواع محصــوالت کانــی غیــر فلــزی
نظیــر ســاخت و تولیــد انــواع کاشــی و ســرامیک و کانیهــای غیــر فلــزی ،شیشــه و
محصــوالت شیش ـهای ،کاالهــای ســرامیکی غیــر ســاختمانی غیــر نســوز ،محصــوالت
ســرامیکی نســوز ،محصــوالت گلــی و ســرامیکی ســاختمانی غیــر نســوز ،ســیمان،
آهــک و گــچ ،کاالهــای بتنــی ،ســیمانی و گچــی ،بــرش ،شــکل دادن و پرداخــت ســنگ،
گرانولســازی ،گلولهســازی ،تولیــد انــواع لعــاب و جوهــر چــاپ دیجیتــال و محصــوالت
مرتبــط بــا صنعــت کاشــی و ســرامیک و نیــز انــواع مصالــح و مــواد اولیــه ســاختمانی،
انــواع محصــوالت شــیمیایی ،پالســتیکی ،فلــزی و ســلولزی .تولیــد ،ســاخت ،مونتــاژ،
تامیــن قطعــات و مــواد اولیــه ،صــادرات و واردات ،خریــد و فــروش ،پخــش و توزیــع،
تعمیــرات و عرضــه کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی درخصــوص کلیــه فعالیتهــای
اقتصــادی ،تولیــدی ،صنعتی و معدنی ،انرژی ،بهداشــتی ،ورزشــی ،تفریحی ،مســکن،
جــادهای ،معابــر و اداره کلیــه امــور مربوطه و نیز اکتشــاف ،اســتخراج ،بهرهبــرداری از
معــادن داخلــی و خــارج از کشــور و تغلیظ مــواد معدنــی .ســرمایهگذاری در زمینههای
معدنــی و صنایــع معدنــی بــا شــرکتهای داخلــی و خارجی .پشــتیبانی وارداتــی تولید
اعــم از واردات مــواد اولیــه و انــواع ماشــینآالت الزم ،ســفارش تولید کاالهــای مورد
نظــر بــه کارخانههــای داخلــی و خارجــی بــا برنــد اختصاصــی شــرکت و صــادرات و
واردات آنهــا ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،تولیــد کاال و
محصــول بــه ســفارش اشــخاص و شــرکتهای داخلــی و خارجــی بــا برنــد اختصاصــی
شــرکت ،پخــش عمــده و خــرد انــواع کاال ،حقالعم ـلکاری ،خدمــات پــس از فــروش،
گارانتــی ،ترخیــص کاال ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،اخــذ کارت
بازرگانــی ،تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی الکترونیکــی کلیــه کاالهــا (غیــر هرمــی و
غیــر شــبکهای) ،مشــارکت و اخــذ و اعطــای نمایندگــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
داخلــی و خارجــی ،شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی و کلیــه مناقصــات و
مزایــدات و پیمانهــای مرتبــط اعــم از دولتــی و خصوصــی ،اخــذ تســهیالت ریالــی
و ارزی و گشــایش اعتبــارات و ال ســی و اخــذ وام و اعتبــارات مالــی از بانکهــای

خصوصــی و دولتــی و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی جهــت تحقــق
اهــداف شــرکت ،کلیــه خدمــات و فعالیتهــای مرتبــط بــا موضــوع شــرکت .در صورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان شــهربابک ،بخش مرکزی ،شــهر شــهربابک،
محلــه قطبآبــاد ،خیابــان شــهید طالبــی نــژاد  ،کوچــه طالبــی نــژاد  ، 3پــاک  ، 16طبقه
همکف کدپســتی  7751745569ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ
 50,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  500000ریالــی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  17500000ریال توســط موسســین طــی گواهی بانکی
شــماره  832مــورخ  1399/10/20نــزد بانــک بانــک ســپه شــعبه شــعبه میبــد با کد
 1500210پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای حانــی شــفیعیان بــه شــماره ملــی  0921126115و بــه
ســمت نایبرئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســیدابوالفضل هاشــمی
بــه شــماره ملــی  4432260165و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای ســعید بیغــرض به شــماره ملی
 4480022325و بــه ســمت رئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیل چک،
ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری
بــا امضــاء تــوام مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمــد محمــدی دهــج
بــه شــماره ملــی  3149824176بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال
آقــای ابوالفضــل حیــدری یــزدی بــه شــماره ملــی  4480010645بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت  1ســال
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیبا شــد .
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری شــهربابک ()1222799

