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سیاست

 شماره 1206
 شنبه  28دی 1398

بیژن ادبی
نتای��ج اعالم ش��ده ردصالحیتها اعم از
نامزده��ای ردصالحیت ش��ده اصولگرا و
اصالحطل��ب در کش��ور-که ای��ن دومی
نامزدهای رد ش��ده گس��تردهتری را به
خود اختصاص داده است– چالش بر سر
این موض��وع و علتالعلل رد صالحیتها
موضوع روز انتخابات آینده ش��ده است.
در واق��ع ف��راز و ف��رود ردصالحیته��ا
همیش��ه انتخابات را وارد چالش میکند
و فضای انتقادی وس��یعی میگس��تراند
که بدون تردید در میزان مش��ارکت هم
تأثیر میگذارد و از داغ ش��دن رقابتها
کم میکند .اص��والً انتخابات چندمعنای
عمده در س��پهر سیاس��ی ای��ران دارد.
یکی آنک��ه اراده عمومی مردم و میزان
مش��ارکتخواهی آنان محک میخورد و
دیگ��ری آنکه ،میتوان به سنجش��ی از
گرایشه��ا و طیفبندیهای دیدگاههای
مختل��ف سیاس��ی پرداخ��ت .آنچ��ه
واضح اس��ت ،هیچک��دام از انتخابات به
جوشوخروش و ش��ور و نشاط انتخابات
مجل��س نیس��تند .البت��ه این می��زان از
مش��ارکتخواهی ،هم عوامل قومیتی و
طایف��های دارد و همریش��ه در انتظارات
و توقعات��ی دارد ک��ه مث� ً
لا م��ردم یک
ن از ساختار اداری و حاکمیتی
شهرس��تا 
ب��رای رفع نواقص و کاس��تیها و اصالح
تعدی��ل کمبودها طل��ب میکنند .در
و
ِ
حقیقت ،اساس��اً فرم و س��اختار نحوهیِ
اجم��اع بر س��ر یک ش��خص خ��اص و
برگزی��دن وی بهعن��وان نماین��ده در
شهرستانها با س��ایر انتخابات در کشور
ما متفاوت است.
◄ تمایز میان دو انتخابات مجلس
و ریاست جمهوری
در انتخابات ریاستجمهوری دغدغههای
سیاس��ی و مطالباتی از جنس سیاست،
نمود بیشتری مییابد تا انتخابات مجلس
که سویههای محلی و دغدغههای بومی،
نق��ش تعیینکنندهت��ری دارد .طرفهتر
اینک��ه،در انتخابات مجل��س ،جایگاهها
س��ازمانیافتهتر و مناسبات بین احزاب،
جامع��هی مدن��ی و م��ردم ،عینی��ت و
ش��کلیافتگی بیش��تری دارد .از همین

با نگاه فراگیر؛ زمینه رقابت بیشتر و امکان
حضور همه سلیقهها را در انتخابات فراهم کنیم

فراز و فرود
ردصالحیتها

منظر ،نقش برنامههای ارائهش��ده نیز از
س��وی نامزدها بیش��تر م��ورد کنکاش و
بررس��ی قرار میگیرد و مردم و رسانهها
موش��کافی طرحه��ای پیش��نهادی
ب��ا
ِ
کاندیداه��ا میتوانن��د تحلیله��ای
ش��فافتر و صریحت��ری از محتوای افکار
و جهتگیریه��ای سیاس��ی نامزده��ا
برای ش��ناخت س��ره از ناسره و سنجش
می��زان کارایی برنامهه��ا در میان مردم
مطرح کنند .اینها همه در حالی اس��ت
که در انتخابات محلی ،جهتگیریهای
سیاس��ی آنچن��ان محل��ی از اع��راب
ندارد .گرچه موجس��ازی و ش��کلگیری
کمپینه��ای انتخابات��ی ،میتوان��د در
حکم کاتالیزور و یا عوامل تش��دیدکننده
و برانگیزانن��دهی نش��اط در م��ورد باال
رفت��ن میزان مش��ارکت در رأیگیریها
عمل کند ام��ا درهرصورت ،رأیدهی در
انتخاب��ات مجل��س ،کمتر رن��گ و بویی
سیاس��ی تمامعی��ار دارد.
از ی��ک کنش
ِ
مخل��ص کالم نگارنده تا به این جا ،حول

این محور ش��کلگرفته اس��ت که برآیند
دغدغهه��ا و خواس��تهای اجتماع��ی و
عقل
تمناه��ای محلی و بومی در ترازویِ
ِ
جمعی کلیتی بههمپیوسته از طیفهای
ِ
متنوع جامعه ،سنجیده میشود و نهایتاً
پیروز میدان کس��ی اس��ت که توانس��ته
پاس��خی مناس��ب برای اذهان تش��نهی
جامع��ه پیدا کن��د .انتخابات سراس��ری
ب��ر اس��اس سرلیس��ت احزاب سیاس��ی
و صبغ��هی موضعگیریه��ای پیش��ین
کاندیداها و وابس��تگی آن��ان به جریانات
مختلف قوام مییابد و متقاب ً
ال ،حال و هوا
ً
و فض��ای انتخابات مجلس کامال متفاوت
اس��ت و نمیتوان با سنجهها و عیارهای
انتخاباتی ملی و سراسری
یک پروس��هی
ِ
ب��ه تحلی��ل انتخابات مث ً
ال در س��یرجان
پرداخ��ت .اگرچه همی��ن تحلیل هم در
حال تغییر و بهروز شدن است و مث ً
ال در
انتخابات گذش��ته مجلس در پایتخت و
کالنشهرها ،شهروندان بهصورت لیستی
رأی دادهاند و مث ً
ال لیست امید در تهران

 بگذارید ماجرا را به این شکل نگاه کنیم که اگر مث ً
ال کاندیداها
در سیرجان تحت حمایت احزاب باشند ،چه تأثیرات مثبتی در پروسهی
آگاهی و اعتماد عمومی خواهیم داشت؟ بیشک ،در صورت شکلگیری و
ش ضریب مشارکت احزاب ،تکاملی عمده در فرایندهای انتخاباتی
افزای 
احزاب شناسنامهدار و مشارکت
پیشمیآید؛ با رشد
ِ
جامعه مدنی ،بیشک افراد تحت لوای یک لیست واحد با همبستگی و
انسجام بیشتری وارد میدان میشوند تا هم تبلیغات تأثیرگذارتری
داشته باشند و هم افراد باسابقه و دارای صالحیت و شایستگی
ِ
رقابت پخته و مجرب برکشیده شوند
ی یک
در عرصه ِ

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیرساخت چهارفصل پهناور درتاریخ 1398/10/07
به ش�ماره ثبت  4793به شناس�ه ملی  14008873002ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:طراحی و اجرای فعالیتهای زیرساختی-س�رمایه گذاری و جذب سرمایه برای طراحی
و اجرای فعالیتهای زیرساختی مانند تامین زمین جهت پارکینگ کامیون و ساماندهی
مشاغل مربوط و خدمات دهنده به کامیونداران و ساخت و ساز آنها  -ساختمان سازی
 انبوه س�ازی-پیمانکاری و انجام طرح های ایاب و ذهاب-فعالیت در حوزه معادن وپیمانکاری و خاکبرداری و بهره برداری از معادن-فعالیت در حوزه تامین الس�تیک و
قطعات کامیون و تامین روغن و لوازم مصرفی کامیون -اجرای طرح زیرس�اخت جمع
آوری زباله خشک از مبدا تا بهره برداری و سودآوری و اشتغال زایی بصورت صنعتی-
فعالیت در حوزه جمع آوری و ذخیره آب در مخازن و سدسازی و انتقال آب به روستا
ها و روستا س�ازی-خدمات ایاب و ذهاب شرکتها و موسس�ات-طراحی،اجرا،نظارت،
مشاوره،اس�تخراج،فرآوری و کانه آرایی،ایجاد کارخانجات فرآوری س�نگ و صادرات
م�واد اس�تخراجی،حفاری،خاکبرداری و باطل�ه ب�رداری ،آتش�باری،کانال زنی،آماده
س�ازی س�ینه کار،دپوی مواد معدن�ی و باطله،نظارت و انجام ام�ور ایمنی در معادن و
کارخانجات،اکتش�اف و بهره ب�رداری از معادن مختل�ف ،واردات و تجهیزات و ادوات
مورد نیاز اکتش�اف و اس�تخراج مواد معدنی،بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای،تهیه
و توزی�ع و ص�ادرات و واردات اق�الم و تجهی�زات صنعتی مربوط به مع�ادن مختلف ،
نص�ب و راه ان�دازی خطوط تولی�د کارخانجات  ،برنامه ریزی تولید و انبار،س�رویس و
نگه�داری ماش�ین آالت،آموزش نیروی انس�انی و پرس�نل کارخانجات قب�ل و بعد از
بهره برداری،انتخاب پیمانکار ،نصب تاسیس�ات و تجهیزات ثابت و سیار مجتمع های
صنعت�ی تمامی مربوط ب�ه معادن و محص�والت معادن مختلف،طراحی و تهیه نقش�ه
ه�ای جانمایی و س�اختمانی  ،امور آزمایش�گاهی مکانیک خاک و س�نگ  ،فرآوری و
بس�ته بندی مواد معدنی  ،انجام طراحی  ، ،محاسبه  ،نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه
های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه س�بک و س�نگین ساخت راه و باند سدسازی و
تاسیس�ات مربوطه نقشه برداری و تس�طیح اراضی گودبرداری و شمع ریزی سدهای
خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها
 ،فوالد،سیمان،خودروس�ازی،آب و فاض�الب و صنایع وابس�ته،خرید و اجرای به طور
تخصص�ی در زمینه ی برق و کنترل و الکترونیک قدرت،سیس�تمهای مخابراتی،ابزار
دقیق مکانیک،فرایند و مهندس�ی س�ازه از تولید و انتقال و توزیع -طراحی ،ساخت،
نصب و نظارت فنی و اجزاء کلیه سیس�تم های تاسیس�اتی اعم از تاسیس�ات برقی و
مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها  ،تعمیر و نگهداری فنی خطوط
انتقال آب و فاضالب ،نفت و گاز و پتروش�یمی ،ش�رکت در کلیه نمایش�گاه ها و غرفه
آرایی.خدمات فضای س�بز – جدول گذاری –زیر س�ازی و آس�فالت کاری کوچه ها و
خیابان ها –سنگ فرش کردن پیاده روها – جمع آوری زباله ها – تنظیف کلیه ادارات
و ش�رکتها خصوصی و دولتی – تامین نیروی انس�انی –ایاب و ذهاب درون ش�هری -
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ش�رکت در مناقصات
و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیالت بانکی اخذ و
اعطای نمایندگی از ش�رکت ها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای
داخل�ی و خارج�ی و بین المللی تخصصی و غیر تخصصی درص�ورت لزوم پس از اخذ
مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله بلوار
قاآنی  ،کوچه سیدجمال الدین اسدآبادی  ، 15کوچه سیدجمال الدین اسدآبادی ، 13
پالک  ، 277طبقه همکف کدپس�تی  7815743931سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
اس�ت از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از شرکا آقای محمود
عباس�ی قرائی به ش�ماره ملی  3070622380دارنده  800000ریال سهم الشرکه خانم
مریم عباس�ی قرائی به ش�ماره ملی  3178819241دارنده  200000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره آقای محمود عباسی قرائی به شماره ملی 3070622380و به سمت
رئی�س هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س�مت مدیرعامل ب�ه مدت نامحدود خانم
مریم عباس�ی قرائی به شماره ملی 3178819241و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت
از قبی�ل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اس�المی و همچنی�ن کلیه نامه های
ع�ادی و اداری باامضاء منفرد آقای محمود عباس�ی قرائی فرزند رضا به ش�ماره ملی
 3070622380مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت
تعیی�ن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()719146
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش کار صنعت ماهان درتاریخ  1398/10/03به شماره
ثب�ت  1795به شناس�ه مل�ی  14008863918ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده
ک�ه خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگ�ردد .موضوع فعالیت :ارائه
خدمات فنی مهندس�ی و پش�تیبانی ،اجرای پ�روژه های صنعت�ی در زمینه مکانیک
،ب�رق و الکترونی�ک ،اتوماس�یون و ابزار دقیق ،اج�رای پروژه های صنعت�ی کلید در
دست،تعمیر و نگهداری تاسیس�ات،انجام تعمیرات روتین و غیر روتین کارخانجات و
تامین نیروی انسانی ،ارائه خدمات پشتیبانی ،فنی ،مالی،اداری ،محیط زیست،خدمات
امور آشپزخانه و رستوران کلیه امور پیمانکاری،طراحی ،نظارت و اجرا مربوط به رشته

تقریباً موفق ش��د اغلب کرس��یها را به
تصاحب خود دربیاورد.
◄ رویکرد حزبی کلنگرانه
یا رویکرد مبتنی بر رقابت محلی
بگذارید ماجرا را به این شکل نگاه کنیم
که اگر مث ً
ال کاندیداها در سیرجان تحت
حمای��ت اح��زاب باش��ند ،چ��ه تأثیرات
مثبت��ی در پروس��هی آگاه��ی و اعتماد
عموم��ی خواهیم داش��ت؟ بیش��ک ،در
ص��ورت ش��کلگیری و افزای��ش ضریب
مش��ارکت اح��زاب ،تکامل��ی عم��ده در
فراینده��ای انتخابات��ی پیشمیآی��د؛ با
رش��د احزابِ شناس��نامهدار و مشارکت
جامع��ه مدن��ی ،بیش��ک اف��راد تحت
لوای یک لیس��ت واحد با همبس��تگی و
انس��جام بیش��تری وارد میدان میشوند
تا ه��م تبلیغ��ات تأثیرگذارتری داش��ته

باش��ند و ه��م اف��راد باس��ابقه و دارای
صالحیت و شایس��تگی در عرصهیِ یک
ِ
رقابت پخته و مجرب برکش��یده ش��وند.
در حقیق��ت ،پس از برگزیده ش��دن نیز
سیاس��ی حام��ی ،آن نماینده
گروههای
ِ
را ب��ه ح��ال خود ره��ا نخواهن��د کرد و
احزابی ک��ه در شهرس��تانهای مختلف
از فهرس��تها حمای��ت میکنند ،پس از
انتخابات نیز فش��ل و منفع��ل نخواهند
بود و با جدیت ،ملزم به پاس��خگویی در
خص��وص عملکردها و سیاس��تهای آن
ش��خص میش��وند .بنابر همی��ن قاعده،
اح��زاب و گروهها هر کس��ی را بهراحتی
حمایتی خود قرار
در مجموعه و فهرست
ِ
نمیدهند .بدیهی اس��ت که با گس��ترده
ش��دن رویکرد حزب��ی ،ثبات بیش��تری
در عرص��ه برنامهریزیهای اس��تراتژیک
و تدوی��ن چش��ماندازهای بلندم��دت به

 همواره از حضور پررنگ مردم در انتخابات حرف میزنیم اما بستر
آن را فراهم نمیکنیم .اگر میخواهیم با گرم کردن تنور انتخابات و
افزایش مشارکت عمومی ،راه تضادآفرینی و ایجاد اصطکاک و گسلهای
اجتماعی را سد کنیم و مانع افزایش از ستیزه و تنش در جامعه شویم،
باید اجازه حضور همهی صاحبان سلیقه درون نظام را بدهیم و
زمینه حضور همهی دلسوزان و میهندوستان را را فراهم کنیم.
نمیشود که در پروسه تأیید صالحیتها ،راه تنفس اقشار متنوع و
بعضاً ناهمسو را مسدود کرد آنگاه توقع داشت جماعت شاد و پرانرژی
را در روز رأیگیری به صحنه بیاوریم

های آب ،برق ،ابنیه ،تاسیس�ات ،گاز،صنعت و معدن،کشاورزی،راه و ترابری و خدمات
خرید و فروش و صادرات و واردات و امور بازرگانی کلیه اقالم مجاز-شرکت در مناقصه
ه�ا و مزایده ها و حق العمل کاری و عقد قرارداد با اش�خاص حقیقی و حقوقی داخلی
و خارج�ی  ،اخذ وام و تس�هیالت ریال�ی و ارزی از کلیه بانک ها و موسس�ات مالی و
اعتب�اری داخل�ی و خارج�ی  ،اخذ نمایندگی مجاز از ش�رکتها و موسس�ات داخلی و
خارجی و اعطای نمایندگی به آنها  ،مش�ارکت و ش�رکت در نمایش�گاههای تخصصی
و غیر تخصصی داخل و خارج از کش�ور درصورت ل�زوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان
 ،شهرس�تان زرند  ،بخش مرکزی  ،ش�هر زرند ،محله فردوس  ،خیابان شمس تبریزی
 ،کوچه ش�مس تبریزی  ، 3پالک  ، 28طبقه همکف کدپستی  7761934516سرمایه
ش�خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000
ریالی تعداد  100س�هم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی ش�ماره  44644مورخ  1398/09/25نزد بانک ملت شعبه شهیدبهشتی زرند با
کد  44644پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره خانم زهرا ابراهیمی به ش�ماره
ملی 3080234200و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2س�ال آقای محمود
ابراهیمی به شماره ملی 3090552892و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای محمدرضا ابراهیمی به ش�ماره ملی 3091464555و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق
و اس�ناد به�ادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،ب�روات  ،قراردادها عقود
اس�المی با امض�اء مدیرعامل و رئیس هیئ�ت مدیره همراه با مهر ش�رکت و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای سید محمد ابراهیم تهامی پور
زرندی به شماره ملی  3080210001به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
خانم ناهید پورحبیبی زرندی به ش�ماره ملی  4879614866به سمت بازرس اصلی به
مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت
تعیی�ن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخ�ذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری زرند کرمان ()721499
آگهی تغییرات ش�رکت برنا جم کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4691
و شناس�ه ملی  14008524531به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 - : 1398/08/27ش�رکت باتوجه به عدم فعالی�ت منحل گردید  - .خانم فاطمه ایران
نژاد پاریزی ش�ماره ملی 3071085419به س�مت مدیر تصفیه انتخاب ش�د - .آدرس
مدیرتصفیه و محل تصفیه اس�تان کرمان  ،شهرس�تان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر
سیرجان ،محله کوی پیکان  ،خیابان امام هادی  ،خیابان شهید مستقیمی  ،پالک ، 76
طبقه همکف کدپستی  7815933473می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()722966
آگهی تغییرات شرکت گهر هرند سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2678
و شناسه ملی  10861835910به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/07
 - :آق�ای عباس فیروزآبادی ش�ماره ملی 3070146376به س�مت مدیرعامل ورئیس
هیئت مدی�ره  -خانم مینا خواجویی نژاد ش�ماره ملی 3071770685به س�مت نائب
رئیس هیئت مدیره  -خانم طاهره ستوده نیا کرانی شماره ملی3071096348به سمت
عضو هیئت مدیره  -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت  ،قراردادها وعقود
اس�المی و س�ایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر می
باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری سیرجان ()727853
آگهی تغییرات شرکت گهر هرند سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2678
و شناس�ه ملی  10861835910به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
الع�اده مورخ  - : 1398/09/07اعضاء هیئت مدیره عبارتن�د از  - :عباس فیروزآبادی
ش�ماره ملی  - 3070146376مینا خواجویی نژاد شماره ملی  - 3071770685طاهره
س�توده نیا کرانی ش�ماره ملی 3071096348برای مدت  2س�ال انتخاب گردیدند- .
خانم فرناز ریاحی شماره ملی  3060098859بعنوان بازرس اصلی و آقای امین مظفری
ش�ماره ملی  3071171269بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند  - .روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد  .اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()727854
آگهی تغییرات ش�رکت س�یرجان گهر پیمان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت
 4417و شناس�ه ملی  14007555281به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/09/24تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  - 1 :به موضوع شرکت انجام کلیه امور
خدم�ات عمومی  ،نظافت واحد های صنعت�ی  ،اداری  ،تجاری و نظافت صنعتی تامین
نیروی انس�انی ش�رکت در جهت ارائه خدمات عمومی ( آبدارچ�ی  ،نظافتچی ،کارگر
ساده و متخصص ) ،فضای سبز  ،حمل ونقل مواد معدنی در محدوده معدن  ،حمل ونقل
درون ش�هری کارکنان موسسات وش�رکتها ،خاکبرداری  ،گودبرداری  ،حفاری ،تامین
وتعمیر ماشین آالت اداری وصنعتی ،انجام امور تاسیسات ( آب  ،برق  ،گاز  ،مخابرات
) فاضالب الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .در صورت ضرورت قانونی
انج�ام موضوعات فعالیت پ�س از اخذ مجوز های الزم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د ).اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان

وج��ود میآید و مانع از آن میش��ود که
افراد کمس��ابقه ،بهراحتی نردبان قدرت
را بپیماین��د و به جای��گاه تصمیمگیری
برای مردم دس��ت یابند .یک��ی دیگر از
پیامدهای مثبت ش��کلگیری احزاب در
آن اس��ت که برای پی��روزی در عرصهی
رقابته��ای انتخابات��ی ،تنه��ا فاکت��ور
تعیینکنن��ده و تأثیرگ��ذار ،پیونده��ای
خونی و عش��یرهای ،محسوب نمیشود و
مردم به دنبال برنامهها و س��وابق مرتبط
اجرایی خواهند رف��ت و احزاب ،نه تنها
در خالل یک مدت کوتاه چهارساله بلکه
طی چندین دهه ،پاسخگوی سیاستها
و برنامههای خود هستند و بهراحتی آب
خوردن ،تغییر مواضع و عالقهمندیهای
سیاس��ی و اجتماعی امکانپذیر نیست.
همین امر بهخودیخ��ود ،جادهصافکن
راه بلوغ سیاسی و افزایش فرهیختگی در
گزینشهای انتخاباتی میشود .متأسفانه
با فق��دان احزاب شناس��نامهدار ،مواعید
انتخابات��ی در خوشبینانهترین حالت ،با
تمام ش��دن دوره نمایندگی و کنار رفتن
افراد ،رنگ فراموشی میگیرند.
◄ دمیدن در کوره انتخابات
یا کساد کردن بازار رقابت
یکی از مهمترین عواملی که در این میان،
نقش بسیار ارزنده و قابلتأملی دارد ،حضور
همه دیدگاههای درون نظ��ام و معتقد به
قان��ون اساس��ی و قوانین ج��اری مملکت
اس��ت .اگر همه اشخاص دارای شایستگی
بتوانن��د نقش سرنوشتس��از خ��ود را در
شرایط خطیر کنونی ادا کنند و از عهدهی

برآورده س��اختن انتظ��ارات عمومی مردم
موج بلندباالی مش��ارکتخواهی
برآین��دِ ،
تمام��ی چش��مزخمها و توطئهه��ای
بدخواه��ان و کینهتوزان این س��رزمین را
در نطفه نابود میس��ازد .اگ��ر میخواهیم
که با گرم ک��ردن تنور انتخابات و افزایش
مش��ارکت عموم��ی ،راه تضادآفرین��ی و
ایج��اد اصط��کاک و گس��لهای اجتماعی
را س��د کنی��م و مانع افزایش از س��تیزه و
تنش در جامعه ش��ویم ،باید اجازه حضو ِر
رنگینکمان درخشان و زیبایی از دلسوزان
و میهندوستان را بدهیم .نمیشود که در
کشیدن
پروسه تایید صالحیتها ،راه نفس
ِ
اقش��ار متنوع و بعضاً ناهمس��و را مسدود
کنیم و توقع داشته باشیم که با این میزان
تنگنظری ،جماعت ش��اد و پرانرژی را در
روز رأیگی��ری به صحن��ه بیاوریم .هویت
اجتماع��ی ایرانی��ان مانند ی��ک اثر زیبای
هنری مث ً
ال یک ُکالژ ،ترکیبی از آرا و افکار
متفاوتی اس��ت ک��ه حول مح��ور آبادانی،
اس��تقالل و آزادی این مرز و بوم میتوانند
دور هم جمع ش��وند و با وجود تضادهای
 180درجهای در افکار سیاسی به همیاری
یکدیگ��ر بیایند تا گرهها گش��وده ش��ود و
مش��کالت با وحدت و اجم��ا ِع حداکثری
و توافقاتِ حداقلی مرتفع ش��ود .نمیتوان
غربال بهدس��ت ،آنچنان روزنهها را تنگ
کرد که جز عدهای همنظر ،تفکر و برداشت
تمرین مدارا
سیاسی دیگری ،مجالی برای
ِ
و دموکراسی و همسرنوشتی نداشته باشد.
همه با هم ،میهنمان را خواهیم س��اخت
اگر کم��ی رواداری در فراینده��ای تأیید
صالحیت به کار گرفته شود.

 یکی از مهمترین عواملی که در این میان ،نقش بسیار ارزنده
و قابلتأملی دارد ،حضور همه دیدگاههای درون نظام و معتقد به
قانون اساسی و قوانین جاری مملکت است .اگر همه اشخاص دارای
شایستگی بتوانند نقش سرنوشتساز خود را در شرایط خطیر کنونی
موج
ادا کنند و از عهدهی برآورده ساختن انتظارات عمومی مردم برآیندِ ،
بلندباالی مشارکتخواهی تمامی چشمزخمها و توطئههای بدخواهان و
کینهتوزان این سرزمین را در نطفه نابود میسازد اما چه بخواهیم و
چه نخواهیم محدود کردن این فضا میتواند اثر منفی در میزان
مشارکت گروهها و احزاب و سایر ف ّعاالن سیاسی و انتخاباتی بگذارد

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()727884
گهی تغییرات ش�رکت خدماتی شهرک صنعتی ش�ماره یک سیرجان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  3297و شناسه ملی  14003221820به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/09/20الف-موسس�ه حسابرسی رهیافت
حس�اب تهران با شناسه ملی 10100474104و شماره ثبت12190به سمت بازرس اصلی
وآقای حس�ین صفارزاده به ش�ماره ملی  2992042625به س�مت بازرس علی البدل
برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند .ب -روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .ج -ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال
 96مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()731653
آگهی تغییرات شرکت بهین پویا سازه مهر آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 4610و شناس�ه ملی  14008261519به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  - 1398/09/02محل ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی ،
ش�هر سیرجان ،محله ش�هرک مش�تاق  ،کوچه ((حافظی))  ،کوچه نارنج ، 5پالک ، 0
طبقه همکف کدپستی  7816889785تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()731654
آگهی تغییرات ش�رکت رنگین کمان س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2664و شناس�ه ملی  10861491484به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
م�ورخ  1397/07/15بازرگانی داخلی و خارجی (واردات و صادرات) دام،طیور ،آبزیان
بص�ورت زنده،فرآورده های خام دامی،انواع گوش�ت قرمز دامی،گوش�ت مرغ و ماهی
بصورت تازه ،گرم  ،س�رد و یخ زده،تخم مرغ ،واردات علوفه و نهاده های خوراک دام
و طیور به موضوع فعالیت ش�رکت الحاق و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید.
در ص�ورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ( ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د) اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()731658
آگهی تغییرات ش�رکت رنگین کمان س�منگان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت
 2664و شناسه ملی  10861491484به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1397/07/15آقای علی نجف زاده به ش�ماره ملی  3071520638به
س�مت بازرس اصلی و آقای حسین اسدی حسن آبادی به شماره ملی  3070141511به
س�مت بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت
اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()731661
آگهی تغییرات شرکت سروش آزمون شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2759
و شناس�ه ملی  10861973436به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 - 1398/10/07محل ش�رکت در واحد ثبتی س�یرجان به آدرس بخش مرکزی  ،شهر
س�یرجان ،محله کوی ش�ریعتی  ،کوچه ((احمد زیدآبادی))  ،خیابان میعاد  ،پالک ، 0
طبقه اول  ،واحد  1کدپستی  7815774857تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بش�رح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()731665
آگهی تغییرات ش�رکت آرون کار آفرینان اوج ش�رکت با مسئولیت محدود به شماره
ثب�ت  4636و شناس�ه مل�ی  14008364497به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره
م�ورخ  1398/09/26تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د  1- :خانم س�میه عبداللهی ش�ماره
ملی  4849860745به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره  -خانم س�یده ساناز بن
رضوی شماره ملی  3060162166به سمت رئیس هیئت مدیره -خانم الهه رضوانی پور
شماره ملی  3060004889به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم افسانه خواجوئی
س�یرجانی شماره ملی  3060224565به س�مت عضو هیئت مدیره  -آقای محمدعلی
ایران نژاد پاریزی شماره ملی  3071640471به نمایندگی از موسسه فرهنگی آموزشی
معراج اندیشه سیرجان به شناسه ملی  14003721232به سمت عضو هیئت مدیره 2-
کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل (چک –سفته – بروات ) وهمچنین
قراردادها وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خانم سیده
س�اناز بن رضوی شماره ملی  3060162166همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()731668
آگهی تغییرات ش�رکت الماس درخش�ان عمران نجف شهر ش�رکت سهامی خاص به
شماره ثبت  3981و شناسه ملی  14005586475به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/09/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :اعضاء هیات
مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند - :آقای احمد قاس�می نژاد
رائینی شماره ملی  - 3071960964آقای علی مکی ابادی شماره ملی - 3071262167
خانم سحر پور ابراهیم آبادی شماره ملی  2- 3060179158آقای وحید اسدی ابراهیم
آبادی ش�ماره ملی  3071963726بعنوان بازرس اصل�ی و آقای علی رضا مکی ابادی
ش�ماره ملی  3070433111بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب

ش�دند  3-روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های ش�رکت انتخ�اب گردید .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()731670
آگهی تغییرات ش�رکت الماس درخش�ان عمران نجف شهر ش�رکت سهامی خاص به
شماره ثبت  3981و شناسه ملی  14005586475به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
م�ورخ  1398/09/23تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د  1- :آقای احمد قاس�می نژاد رائینی
شماره ملی  3071960964به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای علی مکی ابادی شماره
ملی  3071262167به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره  -خانم سحر پور ابراهیم
آبادی ش�ماره ملی  3060179158به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره  2-کلیه اسنادو
اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود اسالمی وسایر نامه
ه�ای اداری ب�ا امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهر ش�رکت معتبر می باش�د .اداره
کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()731673
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساخت و ساز آرمه سازان صنعت شرکت تعاونی
به شماره ثبت  3986و شناسه ملی  14005600300به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/09منضم به نامه شماره-97/11/24 97/12687
اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرس�تان س�یرجان - :تعداد  3نفر به ش�رح زیر به
س�مت اعضاء اصلی هیئت مدیره  -آقای پوریا گوش�کی به ش�ماره ملی3060182000
 آقای حامد مظفری به ش�ماره ملی  - 3071460171آق�ای محمدزکریا نژاد میری بهشماره ملی - 4988461661تعداد  2نفر به شرح زیر به سمت اعضاء علی البدل هیئت
مدیره - :آقای محمد کریمی خراس�انی به ش�ماره ملی  - 3091253767خانم فاطمه
قره خانی مشهدی به شماره ملی  2300307456برای مدت سه سال انتخاب گردیدند
 - .آقای رضا مکی آبادی به ش�ماره ملی  3071940378به سمت بازرس اصلی و خانم
بت�ول مک�ی آبادی فرزند محمد به ش�ماره ملی  3071124341به عن�وان بازرس علی
البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند  - .صورتهای مالی س�ال  1396توسط
بازرس قرائت و تصویب مجمع رس�ید  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()734315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساخت و ساز آرمه سازان صنعت شرکت تعاونی
به شماره ثبت  3986و شناسه ملی  14005600300به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/11/09منضم به نامه شماره -97/11/24 97/12687اداره تعاون ،کار ورفاه
اجتماعی شهرس�تان سیرجان - :آقای پوریا گوش�کی به شماره ملی  3060182000به
س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد مظفری به شماره ملی  3071460171به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زکریا نژاد میری به شماره ملی 4988461661
به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند - .آقای حامد مظفری
به ش�ماره مل�ی  3071460171به س�مت مدیر عامل ش�رکت تعاونی برای مدت س�ه
س�ال انتخاب ش�د  -کلیه قراردادها،اوراق مالی و اس�ناد تعهدآور بانکی و غیره(اعم
از برات،س�فته،چک)و س�ایر اوراق بهادار تعاونی،با امضاء ثابت آقای حامد مظفری به
شماره ملی  3071460171مدیرعامل تعاونی و به انضمام امضاء یک نفر ازاعضای هیئت
مدیره آقای پوریا گوشکی به شماره ملی  3060182000یا آقای محمد زکریا نژاد میری
به ش�ماره ملی ( 4988461661اعضای هیئت مدیره) و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه
م�دارک عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا منش�ی هیئ�ت مدیره و مهر تعاونی
قاب�ل قبول و معتبر اس�ت .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرم�ان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()734318
آگهی تغییرات ش�رکت جهان راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2349
و شناس�ه ملی  10860064430به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق
الع�اده م�ورخ  - : 1398/08/02آقای احم�د بندرز به کد ملی  3179110120به س�مت
بازرس اصلی و خانم نس�رین شهسواری پور به کد ملی  3071149451به سمت بازرس
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - .اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل
به مدت  2سال باقی مانده انتخاب گردیدند  - .آقای حسن شهسواری پور به کد ملی
 - 3071040792خانم اکرم ایزدی به کد ملی  - 2991663243آقای امیر شهس�واری
پور به کد ملی  - 3071827709روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()735286
آگهی تغییرات ش�رکت جهان راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2349
و شناسه ملی  10860064430به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/02
 - :آقای حسن شهسواری پور به کد ملی 3071040792به سمت رئیس هیئت مدیره -
خانم اکرم ایزدی به کد ملی  2991663243به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  -آقای
امی�ر شهس�واری پور به کد ملی 3071827709به س�مت عضو هیئ�ت مدیره  -آقای
امیر شهس�واری پور به کد ملی 3071827709به س�مت مدیر عامل انتخاب گردیدند
 - .کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک و سفته وبروات با امضای
رئیس هیت مدیره ومهر ش�رکت معتبر و س�ایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی وقرار
دادها وعقود اس�المی و اوراق ش�هرداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر ش�رکت
معتبر میباش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()735289

