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 پاسارگاد
بیش ازیکسال ازاستعفای منصورمکیآبادی
از فرمانداری سیرجان میگذرد و هنوز این شهر
فرماندار ندارد .سال گذشته محمد محمودآبادی
به عنوان سرپرست فرمانداری سیرجان معرفی
شد و انتصاب وی به سمت فرمانداری قطعی به
نظر میرسید .با این وجود محمودآبادی مدتی
پس از اعتراضات آبانماه برکنار شد .پس از
رفتن محمودآبادی ،استانداری سهراب بهاالدینی
را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری
سیرجان منصوب کرد .از آن زمان سیرجان درحالی
با سرپرستی اداره میشود که عمال پستهای
معاونت سیاسی و معاونت برنامهریزی خالی
توگویی
مانده است .هفته گذشته پاسارگاد گف 
با سهراب بهاالدینی سرپرست فرمانداری سیرجان
انجام داد که قسمت اول آن پیرامون کرونا بود
که هفته پیش چاپ شد و و قسمت دوم آن حول
موضوع تعیین نشدن فرماندارسیرجان است که
این هفته ازنظرتان میگذرد.
 ابتدا بگویید چه اتفاقی برای آقای
مکیآبادی افتاد که استعفادادند؟
معموال هرفرمانداری که  4سال در این سمت
باشد ،جابهجا شده و تغییرو تحول داده میشود.
در مورد آقای مکیآبادی موضوع خاصی نبود.
ایشان خودشان تمایلی به ماندن نداشتند .استعفا
دادند و آقای استاندارنیزپذیرفتند.
 آقای محمودآبادی به خاطر وقایع
اعتراضی آبانماهبرکنارشدند؟
خیر .مربوط به آبان نبود .ایشان ...دیگر...
نگویم بهتراست( .با خنده)
 برخی معتقد بودند عدهای میخواستند
ایشان درزمان انتخابات درسیرجان نباشند .این
موضوع صحت دارد؟
چرا؟
 گفته میشد برخی از کاندیداها حضور
ایشان را به نفع خودشان نمیدانستند.
من چنین چیزی نشنیدم.
 برخی ازمردم میگویند درمورد فرمانداری
جنگ قدرت درمیان است.
وقتی بخواهند یک فرماندار را منصوب کنند،
معموال هم نظر نمایندگان گرفته میشود و
هم گروههای سیاسی ،استانداری ،ائمهجمعه و
معموال وقتی اجماع شکل میگیرد ،گزینه نهایی
انتخاب میشود .نمیشود اسمش را جنگ قدرت
گذاشت .شاید اختالف سلیقه است .من معتقدم
در سیرجان باید یک نیروی بسیار قوی منصوب
شود که بتواند شهر را مدیریت کند .مدیریت

سرپرست فرمانداری در گفتوگو با پاسارگاد

یک ماهونیم پیش استعفایم را تقدیم کردم
 نماینده سیرجان و استاندار موافق فرماندار شدن من نیستند
سیرجان بسیار سخت است .ما
نیروهای بومی زیادی در شهرستان
و حتا استان داریم .این موضوع را
باید استانداریپیگیری کند.
 آقای آرش چرا ازفرمانداری
رفتند؟
تا جایی که من اطالع دارم،
ایشان حدود یکسالی بود که
میخواست به سمت شرکتها و
معادن برود .دربرج  9سال گذشته
که من به سرپرستی منصوب
شدم ،ایشان همچنان پیگیر
رفتن بود که خواستم تا برگزاری
انتخابات بمانند .ایشان نیز لطف
کردند و تا آن زمان ماندند .آقای
آرش خودشان تمایلی به ماندن در
ت کشور
مجموعه فرمانداری و وزار 
نداشتند و فکر میکنم دو یا سه
سال مرخصی بدون حقوق گرفتند.
یکی از گزینههایی که ما مشتاق
انتخاب به عنوان فرماندارهستیم،
از
آقای آرش است .استانداری باید
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نیروهایی که درمجموعه هستند،
استفاده کنند .یکی از مشکالتی که در سنوات عدم انتصاب به عنوان فرماندار ،دلخورشدند و
گذشته داشتیم ،این است که متاسفانه مدیرانی ازمجموعهرفتند.
من شنیدهام به ایشان این سمت پیشنهاد شد
که برای سمت فرماندار انتخاب میشدند ،ازجمع
کارکنان فرمانداری نبودند بلکه ازخارج ازمجموعه امانپذیرفتند.
 با توجه به سابقه زیاد شما درفرمانداری و
میآمدند.
 درشایعات گفته میشود ایشان به دلیل داشتنپستحساسینظیرمعاونتسیاسی ،آیا

استانداریموافق انتصابشمابهعنوانفرماندار
هست؟
با توجه به اینکه مجلس یازدهم شروع به کار
کرده است ،اگربخواهند فرماندارمنصوب کنند ،از
نمایندگان نیز نظر مشورتی اخذ میشود .تا جایی
که بنده اطالع دارم ،گروههای سیاسی در مورد

من نظر مثبت دارند اما نماینده و استاندار شاید
چون تصورمیکنند توان الزم را ندارم ،نظرچندان
مثبتی ندارند .من برای باز بودن دست استاندار و
سایردوستان حدود یک ماه و نیم پیش استعفای
خودم را تقدیم استاندار کردم که ایشان استعفا
را نپذیرفتند و گفتند تا زمان انتخاب فرماندار

شما به کار خودتان ادامه دهید.
من هیچ اصراری ندارم و دنبال
این موضوع هم نیستم .خیلی
از دوستان میگویند بروید با این
فرد و آن فرد یا این گروه و آن
گروه سیاسی ببندید اما من چنین
دیدگاهیندارم.
 میزان اختیارات سرپرست
در چه حیطههایی از فرماندار
کمتراست؟
به طورمثال دربحث انتصابات
یا تصمیمگیریهای کالن محدود
است.طبیعتااختیاراتیکهفرماندار
دارد سرپرست ندارد.
 در شایعات شنیده میشد
که آقای حسنپورازشما حمایت
میکنند.
خیر .اینها شایعه هستند.
آقای حسنپور تعدادی گزینه را
به استان معرفی کرده که من جزو
آن افراد نبودهام .البته ایشان نه
حمایت کردندونهمخالفت .گفتند
هرچه استانداری تصمیم بگیرد،
احترام میگذارم .من در جلسهای با استاندار ،از
ایشان خواستم زودتر وضعیت سیرجان تعیین
تکلیف شود .البته این حرف را به خاطرخودم نزدم
بلکه به این دلیل بود که معاونت سیاسی نداریم
و از طرفی آقای آرش نیز از معاونت برنامهریزی
رفتند .خیلی از کارها روی زمین مانده که باید

قیمت مرغ در کرمان تحت تاثیر قیمت مرغ در استانهای یزد و اصفهان است
 ایسنا :معاون بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کرمان با تاکید برآنکه بازار مرغ استان کامال
تحت تاثیر بازارهای اطراف قرار گرفته است ،تصریح کرد:
گوشت مرغ منجمد به وفوردربازارو انبارهای استان کرمان
وجود دارد و با قیمت هر کیلو  ۱۳هزار و  ۵۰۰در مرغ
فروشیهای به مصرفکننده عرضه میشود .سینا خسروی با
بیان این مطلب که هم اکنون قیمت گوشت گرم مرغ در

کرمان زیر ۱۸هزارتومان ( ۱۷هزارو  ۹۵۰تومان) است ،اظهار
کرد :متاسفانه درحال حاضرتنها حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد نیاز
استان به مرغ از داخل تامین میشود و مابقی نیاز استان را
از استانهای دیگرتامین می کنیم لذا قیمت مرغ در استان
کرمان تحت تاثیر قیمت مرغ در استانهای یزد و اصفهان
قرار گرفته است و چون قیمت مرغ در آن استانها باال
است ،به دنبال آن قیمت تمام شده برای استان کرمان نیز

باال خواهد رفت و برای آنکه بتوانیم قیمت استان را کنترل
کنیم باید قیمت مرغ با این استانها را تنظیم کرده و این
عوامل سبب شده خودمان در قیمتگذاری گوشت مرغ
تاثیرگذارنباشیم .خسروی بیان کرد :درشرایط عادی معموال
استان کرمان  ۴۰درصد نیاز بازار را وارد و  ۶۰درصد نیاز مرغ
استان از داخل تامین میشد اما مشکالت ناشی از شیوع
ویروس کرونا باعث شد که  ۶۰درصد گوشت مرغ استان

را وارد کنیم .وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با
ایسنا از افزایش قیمت تخم مرغ در استان کرمان سخن به
میان آورد و بیان کرد :متاسفانه در روزهای گذشته قیمت
تخممرغ افزایش پیدا کرده بود و حتی به کیلویی  ۱۶تا ۱۷
هزارتومان نیزرسید که کم کم به وضعیت تعادلی خودش
در حال برگشت داده شدن است و هم اکنون قیمت تخم
مرغ در کرمان بین  ۱۳تا  ۱۴هزارتومان است.

زودتر تعیین تکلیف شود تا مانند قبل روند را
پیشببریم.
 برخی از سیرجانیها اعتقاد دارند مدیران
استان مایل به پیشرفت سیرجان نیست .آیا
این وضعیت پا درهوای فرمانداری به این دلیل
است؟
من خیلی اعتقادی به این حرف ندارم .به دلیل
موقعیت خاص جغرافیایی سیرجان ،هیچکسی
نمیتواند مانع پیشرفت این شهرستان شود.
سیرجان خود به خود پیشرفت خواهد کرد .یکی از
دالیلی که سیرجان امروزه جزو شهرهای پیشرفته
کشور است ،همین موقعیت جغرافیایی و وجود
معادن گلگهر ،مس و ...است.
 درسیرجانپیشرفتچندانینمیبینیم.ما
شپا افتادهای مثل آسفالت
هنوزدرمسایل پی 
هم ماندهایم و...
سیرجان یک شهر گسترده است .به صورت
غیراصولی توسعه پیدا کرده و منظورمن از کلمه
توساز
توسعه ،رشد از منظر جمعیتی و ساخ 
است .کارها نیزمتناسب با بودجه شهرداری درحال
انجام است .گاهی ممکن است دربحث آسفالت
مشکل قیرداشته باشیم که کشوری است .یا مثال
گلگهرحق آالیندگی را با تاخیربدهد .این مسایل
وقتی دست به دست هم میدهند ،ممکن است
باعث لنگ شدن یک گوشه کار بشود .از طرفی
پروژه فاضالب نیزبه نوعی دربحث آسفالت کاررا
درگیرکرده است زیرا دوستان شهرداری و مسئوالن
شهر معتقدند ابتدا طرح فاضالب انجام شود و
سپس آسفالت ریخته شود تا ناچار به کندهکاری
مجددنباشیم.
 شمامعتقدیدپیشرفتسیرجاننسبتبه
شهرهای مناسب خوب است؟
کامال .سیرجان یک شهر پر جنب و جوش و
سرحال است .وضعیت کسب و کار در این شهر
خوب است .ما به طور غیررسمی آمار داریم که
روزی  40تا  50هزار خودرو وارد شهر میشوند.
مایحتاجشان را تهیه و دوباره به شهرهای خودشان
بازمیگردند .شاید در برخی مسایل پیشرفت کند
باشد اما فکر میکنم نسبت به شهرستانهای
بوکار و هم رونق،
استان ،هم در بحث کس 
سیرجان یک شهرسرپا است.
 تصورمیکنید توسعه درسیرجان متوازن
است؟
خیر .ما واقعا درحوزههای فرهنگی و شهرسازی
عقب هستیم .در حوزههای اجتماعی باید بیشتر
کارکنیم .شاید بتوان گفت نه فقط درسیرجان که
درکشورنیزتوسعه متوازن نداشتهایم.

آگهی فقدان سند مالکیت
احــدی از ورثــه خانــم شــهربانو آبــاده بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  89ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ
مشــاع از ششــدانگ پــاک  473اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام خانــم
شــهربانو آبــاده 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 587 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم معصومــه احســانی آبــاده بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 1فرعــی از  2018اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم معصومــه
احســانی آبــاده 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 595 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدجــواد شــهبا بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 25
فرعــی از  1755اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای محمدجــواد
شــهبا 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 ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 591 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدجــواد شــهبا بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 1755
باقیمانــده اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای محمدجــواد شــهبا
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 591 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای احمــد کریـمزاده کیســکانی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  194ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 1332فرعــی از  5070اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای احمــد
کریـمزاده کیســکانی 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
رهــن بانــک میباشــد 588 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا متقــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 155ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ از ششــدانگ پــاک
 4558اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای رضــا متقــی 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 594 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ســیمین مداحــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 17706فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام خانــم
ســیمین مداحــی 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 بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 589 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص خشــکبار طالئی جهــان هیــوا در تاریــخ 1399/04/02
بــه شــماره ثبــت  4916بــه شناســه ملــی  14009228225ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر
تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و صــادرات کلیــه محصــوالت کشــاورزی و انــواع
خشــکبار از جملــه انــواع پســته و مغــز پســته 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 ابومســلم ،خیابــان ولیعصــر ،خیابــان ابومســلم ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی
7814668458
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  2000000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  20000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ
 2000000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 46292/78
مــورخ  1399/03/25نــزد بانــک ملــت شــعبه بلــوار امــام رضــا ســیرجان بــا کــد
 4629.2پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای هیئتمدیــره خانــم معصومــه مکــی
بــه شــماره ملــی  2992862657و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای محمــد جهانشــاهی بــه شــماره ملــی  3071571887و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال خانــم
ملیحــه خواجوئیفــرد بــه شــماره ملــی  3071871228و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
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 مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای امیــن عامــری اختیارآبــادی
بــه شــماره ملــی  2993511157بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی خانــم پریــا جهانشــاهی بــه شــماره ملــی  3060362165بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجاری ســیرجان ()889877

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص صنایــع توســعه بــرق مهــر پایــدار
در تاریــخ  1399/04/09بــه شــماره ثبــت  4922بــه شناســه ملــی
 14009245426ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :طراحــی ،تولیــد و توزیــع ،انتقــال ،ســاخت ،نصــب،
راهانــدازی و اجــرا ،تعمیــر و نگهــداری ،اصــاح ســاختار ،توســعه ،بازســازی
و نوســازی ،تــدارک کاال و تجهیــزات و ابــزارآالت مــورد نیــاز ،تامیــن
نیــروی انســانی ،نظــارت و عیبیابــی ،انجــام پروژههــا ،تامیــن و تجهیــز
در رســتههای بــرق ،نیــرو ،انــرژی ،الکتریکــی و الکترونیــک ،مکانیــک،
مکاترونیــک ،مخابــرات ،هیدرولیــک و پنوماتیــک ،قــدرت ،دســتگاههای
لــوازم خانگــی و لــوازم پزشــکی ،انــواع آسانســورها و پلهبرقیهــا و
فناوریهــای ســاختمانها  ،دســتگاههای صنعتــی و معدنــی ،خطــوط
نوارنقالــه ،خطــوط ذوب آهــن و فــوالد ،سنگشــکن ،پســتهای بــرق،
پســتهای فشــار ،پســتهای تمــا م بتنــی ،پســتهای نیــرو ،پســتهای
آب و گاز و انتقــال و فشــار ،پس ـتهای کمپکــت ،پس ـتهای  ، GISانــواع
شــبکههای انتقــال ،توزیــع و فــوق توزیــع ،فشــار قــوی و فشــار ضعیــف و
فشــار متوســط ،ترانسهــای بــرق ،بچینــگ ،ســوییچینگ ،خطــوط گــرم ،خطوط
ارتبــاط ،خطــوط دیتــا و مخابــرات و شــبکه ،تابلوهــای بــرق ،خطــوط ســیار،
خطــوط فیبــر نــوری ،خطــوط انتقــال بــرق ،انتقــال آب و انــرژی ،راکتورهــا،
نیروگاههــای تولیــد بــرق ،ســاختمانهای کنتــرل ،باتــری خانههــا ،صنایــع
و کارخانههــا ،کارگاههــا ،انــواع مصــارف خانگــی ،ادارات ،موسســات،

مجتمعهــا ،خدمــات بــرق شــهری و روســتایی ،جــادهای ،ریــل آهــن و متــرو،
پلهــا ،تونلهــا ،زیباســازی شــهری ،تامیــن نــور و نورپــردازی خیابانهــا،
شــبکههای کامپیوتــری ،شــبکههای دیتــا ،برقگیرهــا ،سیســتمهای ارت،
آالرم ،ســوییچینگ ،کدگــذاری و دیکــد کــردن و انکــد کــردن خطــوط
دیتــا و مخابــرات و انتقــال ،تعویــض کلیــه خطــوط ،حفرکانــال ،حفــر خنــدق
و چــاه ،آســفالتریزی و پروژههــای مربــوط بــه آســفالت و خیابــان و راه
و جادهســازی ،نصــب و جابجایــی و تولیــد کلیــه دکلهــا  ،تیرهــای بــرق و
تیرهــای مخابــرات ،تیرهــای فلــزی ،تیرهــای چوبــی ،تیرهــای بتنــی تمامــی
خدمــات تعمیــر و نگهــداری اجــرا و تجهیــز مربوط بــه احداث و همگامســازی
فیبــر نــوری و خطــوط دیتــا ،خطــوط ریلــی و متــرو ،ارتباطــات رادیویــی و
مخابراتــی ،بکارگیــری تخصصــی فیبــر نــوری بــر روی خطــوط گــرم ،شــرکت
کــردن در کلیــه مناقصــات ،مزایدههــا و پیمانکاریهــای داخلــی و خارجــی
و عقــد قــرارداد در زمینههــای مذکــور خریــد و فــروش خــرده و عمــده،
کلــی و جزیــی ،صــادرات و واردات خــرده و عمــده ،کلــی و جزیــی تمامــی
ابــزارآالت و لــوازم مــورد احتیــاج صنایــع فوقالذکــر و وابســته بــه آنهــا
و ســایر کاالهــای مجــاز بازرگانــی و هرگونــه فعالیــت دیگــری کــه بــا موضــوع
یــاد شــده در ارتبــاط باشــد ،خریــد و فــروش انــواع انــرژی و صنایــع و
خدمــات مربــوط بــه آن و عاملیــت و حقالعمــل کاری ،دریافــت نمایندگــی،
تــدارک کاال و خدمــات در داخــل و خــارج کشــور .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 کــوی شــریعتی ،خیابــان شــهید فیــض کاشــانی ،کوچــه
شــماره  ،3پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی 7815775171
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  2000000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  2000000ســهم  1000ریالــی تعــداد 2000000
ســهم آن بینــام عــادی مبلــغ  700000000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره 13
 272/99/مــورخ  1399/03/17نــزد بانــک بانــک آینــده شــعبه وصــال
شــیرازی بــا کــد  0272پرداخــت گردیــده اســت و الباقی در تعهــد صاحبان
ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم زهــره علیبیگینــژاد بــه شــماره ملــی
 3060100543و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ن پورجعفرآبــادی بــه شــماره ملــی  3070942679و
ســال آقــای حس ـ 
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال آقــای ســعید پورجعفرآبــادی بــه شــماره ملــی
 3071887965و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره 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 آقــای ســعید پورجعفرآبــادی
همــراه بــا مهــر شــرکت و خانــم زهــره علیبیگینــژاد همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.

اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم عفــت کریمــی
دهیــادگاری بــه شــماره ملــی  3071383622بــه ســمت بــازرس اصلــی
بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم بتــول خواجویینــژاد بــه شــماره ملــی
 3071545177بــه 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.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()901088

آگهــی تغییــرات شــرکت آتروبــان صنعــت ســمنگان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3510و شناســه ملــی
 14003732618بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1397/07/04
 -1تعییــن ســمت مدیــران آقــای فرامــرز عباســی شــماره
ملــی  3060048630بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره و
آقــای علــی خاکســارپور شــماره ملــی  3060065209بــه
ســمت نایــب رییــس هیئتمدیــره و آقــای اردوان نصیــری

پاریــزی شــماره ملــی  3060019363بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره و مدیرعامــل
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته و بــروات ،قراردادهــا ،و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()903650

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا پالســتیک ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1639و شناســه ملــی  10860540458بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/03/17تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
 - 1آقــای حســن محمدینــژاد شــماره ملــی  3070112201بــه عنــوان
بــازرس اصلــی و آقــای محســن یزدینــژاد شــماره ملــی 3071016549
بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()903630

آگهــی تغییــرات شــرکت کارا بــرق نــورد ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4452و شناســه ملــی  14007676138بــه
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ :1398/03/05
 آقــای محمــد امیــر پــور حمــزه بــه کــد ملــی  3060237913بــهســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای مجیــد ضیاءشــهابی بــه کــد
ملــی  3071272634بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره -
آقــای مهــرداد خضرینیــا بــه کــد ملــی  3071767285بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره  -آقــای مهــرداد خضرینیــا بــه کــد ملــی
 3071767285بــه ســمت مدیرعامــل
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی و تعهــدآور از قبیــل چــک وســفته و بــروات بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره و مهــر شــرکت معتبر
و ســایر مکاتبــات و اوراق اداری و عــادی و قراردادهــا و عقود اســامی
و اوراق شــهرداری بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره و مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()903618

