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دبیرستانی بودم که کتاب مقاالت صمد بهرنگی به 
دستم رسید. صمد هم یکی از خیل روشنفکران 
بود.  انقالب  از  پیش  دهه های  در  ایران  چپ 
نویسنده ای که کوشیده بود مارکسیست را به دنیای 

داستان ها کودکان بکشاند. 
صمد در یک مقاله درباره تاریخ به خسرو انوشیروان 
ساسانی یکی از پادشاهان بنام ایران باستان ایراد 
گرفته بود که چرا به دادگری مشهور شده درحالی 
و  مزدک  چون  طلبانی  مساوات  دادخواهِی  که 
سرکوب  خود  شکل  خونین ترین  به  را  مزدکیان 
کرده است! صمد معتقد بود این آوازه ی دادگری 

خسرو انوشیروان نابحق بوده و تاریخ سازی ست.
بعدها  ولی  بودم  نظر صمد همدل  آن  با  روز  آن 
چگونه  مارکسیستی  نگاه  غلبه ی  فهمیدم 
بیماری  به  را  پنجاه  تا  روشنفکران دهه های سی 
چشم مبتال کرده بود تا همه  چیز را چپکی ببینند!

آوازه ی خسرو انوشیروان ساسانی به دادگری از آنجا 
ایران  سرچشمه می گرفت که آیین شهریاری در 
محترم  حافظ  می دانست  موظف  را  خود  باستان 

شمردن مالکیت خصوصی باشد.
 قصه ی آن پیرزن را شاید شنیده باشید که خانه اش 
پیرزن  افتاد.  انوشیروان  کاخ  توسعه ی  حریم  در 
با  هم  ایران  شاه  و  بدهد  را  خانه اش  نشد  حاضر 
تمام قدرتش به خود اجازه نداد آن خانه را مصادره 
کند. خللی در معماری قرینه گونه ی کاخ وارد شد و 

خسرو گفت: »این کژی از راستی ماست«.
بنا کردن رسم مصادره های  گویی می دانست که 
دیگران،  اموال  کردن  تصاحب  زور  به  و  دولتی 
را  دیوار  ثریا  تا  که  کجی ست  خشت  نهادن  کج 
برای  امنیت  نبود  نام  به  کج می نهد. دیوار کجی 
سرمایه گذاری و کارآفرینی در این ملک که خود 
به قول یک  آباد نشدن است.  برای  دلیلی موجه 
ترانه ی قدیمی: »شاه اگر عادل نباشد، ملک ویران 

می شود.«

این عدالت البته هرچه باشد با مساوات پوشالی و 
دولتی تفاوت عمیق دارد.

مزدکیان سرکوب شدند اما فکرشان سرکوب نشد 
و رسم شان در آیین های بعدی تداوم یافت. بعدها 
به اسم برقراری مساوات و برابری، قدرت ها هربار 
باال  از  کردند.  ضبط  را  دیگری  اموال  خواستند 
کشیدن اموال خاندان برمکی توسط هارون الرشید 
به  وزیر  حسنک  اموال  شدن  سرازیر  تا  بگیرید 
خزانه ی سلطان مسعود غزنوی و بیایید جلوتر تا 

همین رسم مصادره ی اموال در همین چند دهه.
ادعای برابری همه و حذف مالکیت خصوصی نه 
منابع  از  استفاده  انسان ها در  برابری  تنها موجب 
نشده و نمی شود بلکه تنها منجر به این می شود که 
قدرت ها یا همان دولت ها تبدیل به یک ابر مالک 

انحصاری بشوند.
 ابر مالکی بی رقیب. آیا برابری واقعی در همان نبود 
که جهان از جمیع خرده مالکان هرچه کوچک و 

کوچک تر ایجاد شود؟
همایون صنعتی نیز مثل خیلی از صنعت سازان و 
بنیاد همین رسم  قربانی   ایران  بزرگ  کارآفرینان 

بی بنیاد و شاخه از بن بُِر مصادره شد. 
فرانکلین  انتشارات  بنیان  که  خالقی  کارآفرین 
انتشار کتاب های جیبی  با  ایران را گذاشت و  در 
به سوددهی رسید. اما در دگرگونی های سیاسی، 
کارخانه اش مصادره شد و برگشت به نقطه ی اول. 
یکبار  هم  همسرش  حتا  افتاد.  زندان  به  چندبار 
گرفتار شد. اما روحیه ی خالق همایون مثل آب 
بود. با هربار خوردن به سد و سنگ، باز راه خودش 

را پیدا می کرد.
پایه ای شد  بردسیر،  امالک پدری اش در الله زار   
خنک  هوای  گالب.  کارخانه ی  راه اندازی  برای 
کوهستانی الله زار مستعد رشد بوته های گل بود و 

گالب گیری سنتی، اشتغال زنان آنجا.
شهین همسر همایون به همین هنر سنتی مشغول 
را  سنت  این  که  شد  این  هنرش  همایون  و  بود 
صنعت کند، درست مثل نام خانوادگی اش گرچه 

در این راه نیز کم با مشکل تراشی روبرو نشدند.
-که  امیرکبیر  انشارات  مدیر  عبدالرحیم جعفری 
سرنوشت مشابهی با همایون صنعتی داشت- در 
با ریش و  را دیدم  »...مردی  خاطراتش می گوید: 
موهای سفید که عرقچین سفیدی بر سر گذاشته 
و گیوه های ملکی پوشیده و خندان خندان جلو 
می آید. وقتی خوب نگاه کردم همایون را در آن 
هیات و قیافه شناختم. خنده ام گرفت که: همایون 
این چه ریختی است که خودت را درآورده ای. او 
هم از حال من و ماجراهایم پرسید و باالخره برایم 
تعریف کرد که من حاال در کرمان شاگرد صحاف 
شده ام! یک کتابفروشی در بازار گنجعلی خان است 
که عالوه بر کتابفروشی، کتاب های تک جلدی هم 
صحافی می کند. من صبح ها می روم درِ دکان را باز 
 کرده و آن را آب و جارو می کنم تا استادم بیاید. 

شهین هم گالبگیری می کند.
گل  عطر  کوچک  شیشه  دو  صحبت،  ضمن  در 
سرخ به دست من داد و گفت که اینها هم عصاره 
گالب است، شهین در الله زار، کارگاه گالبگیری راه 

انداخته، گالب ها را در بشکه می کند و به کرمان 
و  می روم  خانه  به  شب ها  هم  من  و  می فرستد 
گالب ها را از بشکه ها درآورده در شیشه می ریزم و 
اتیکت می زنم و با اسم گالب زهرا به تهران و بازار 
می فرستیم! چند شیشه گالب هم برای تو آورده ام. 
کارمان هم گرفته و نمی توانیم جواب مشتری ها را 

بدهیم.«
گل  کشت  زیر  را  هکتاری  صد  زمینی  همایون 
محمدی برده بود. هزاران نهال گل سرخ از قمصر 
به  »الله زار«  بود.  کاشته  آنجا  در  و  برده  کاشان 
راستی هم الله زار شد: یک دشت گل سرخ معطر، 
و ده دوازده تا دیگ بزرگ گالبگیری روی اجاق ها و 

شهین خانم صنعتی زاده سخت مشغول کار.
اطراف  روستاییان  که  بود  شده  باعث  آن ها  کار 
دهکده الله زار هم به این کار مشغول شوند و به 

کاشتن نهال گل سرخ بپردازند.
به  سرخ  گل  کشت  زیر  زمین های  کم  کم 
هفتصد هکتار رسید. همایون می گفت که الله زار 
تابستان های سخت دارد و گل سرخ هم کمتر به 

زیر  در  متعددی  قنات های  زیرا  دارد  احتیاج  آب 
اراضی الله زار جاری است.

زمین های بایر که قسمت های زیادی از آن در سال 
زهرآلود  تریاک  و  می رفت  خشخاش  کشت  زیر 
به بار می آورد و باعث گرفتار شدن روستاییان به 
اعتیاد بود. حاال بستری پر از گل های سرخ شده بود 
که گالب از آن تهیه می شد و در بازارهای ایران و 

جهان به فروش می رفت.
ماشین های  و  کرد  پیدا  توسعه  گالب گیری  کار 
مجهزی برای کار گالبگیری از آلمان خریداری شد 
و ده ها کارگر به کار مشغول شدند و در یکی از 
ساختمان های متعلق به همایون در کرمان دفتر 
گالب زهرا با مدیریت شهین خانم مشغول به کار 

شد و محصوالت آن به دنیا صادر می گردید.«
همایون عالقه شدیدی به همسرش شهین داشت 
و با این که از طرف همسر صاحب اوالدی نگردید 
ولی دنبال همسر دیگری برای بچه دار شدن نرفت و 

با چند حیوان خانگی خود را سرگرم کرد.
وقتی کارخانه گالب زهرا و شرکت گالب زهرا روبراه 
شد همایون تصمیم گرفت آن را به یک شرکت 
رسمی تبدیل کند که همه ی کارکنان در آن سهیم 
باشند و ترتیبی داد که زارعینی هم که گل سرخ به 
کارخانه می دادند در سود آن سهیم باشند. همایون 
ناراحتی قلبی داشت. هر سال سه ماه آخر سال را 
برای استراحت به بندرعباس می رفت و به ترجمه 

کتاب می پرداخت.
شهین خانم در یکی از همین رفت و آمدهایش میان 
الله زار و بندرعباس، دچار سانحه رانندگی شد و 

درگذشت.
همه  با  همایون  سرخ،  گل  ملکه  وفات  از  پس 
کوششی که برای خونسردی خود می کرد، کم کم 
تحلیل رفت و غم مرگ همسر باوفایش او را از پا 
درآورد. همایون را در کنار همسر باوفایش شهین 
گل های  میان  در  بردسیر  الله زار  همان  در  خانم 
سرخ به خاک سپردند. اگر سر و کارتان به الله زار 

افتاد، می توانید سر به مزارشان بزنید.

درباره ی رسِم  بِد  برخورد قهری با سرمایه گذار؛ به بهانه ی چهارم شهریور سالروز مرگ همایون صنعتی زاده؛

تاریخ تلخ و تکراری مصادره!
       حسام الدین اسالملو

گفتارنو: مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ نفر از 
مهاجرین خارجی در استان کرمان همسر ایرانی دارند که قانون اعطای تابعیت به فرزندان این افراد باید 
اجرا شود،گفت: موضوع مهاجرین یک موضوع مهم امنیتی است و هم در شورای عالی امنیت ملی و سایر 
دستگاه ها در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت می گیرد، در این زمینه دستور مقام معظم رهبری برای 
ما حجت شرعی است و ایشان درباره آموزش فرزندان این افراد فرمودند که الزم التعلیم هستند. به گفته 
علی شفیعی ۳۴ هزار نفر دانش آموز اتباع افغانی در سطح استان کرمان برای سال تحصیلی جدید ثبت نام 

کردند و هم اکنون ۵۲۰ دانشجو افغانی در استان داریم.

کودکان افغانی
 الزم التعلیم 

هستند

خبــر

ایسنا:  یک استاد اپیدمیولوژیست می گوید: کودکان بیشتر از آنکه از گرفتن کرونا ویروس آسیب ببینند، از نرفتن به مدرسه آسیب خواهند 
دید طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش تمامی مدارس کشور از ۱۵ شهریورماه طبق سه سناریو از قبل تعیین شده باز خواهند شد که همین 
موضوع نگرانی هایی را برای خانواده ها و والدین ایجاد کرده است.طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش حداقل ۳ سناریو برای بازگشایی مدارس 
در سال تحصیلی جدید برای مناطق قرمز، زرد و سفید تدوین شده است که براساس بر اساس تصمیم های اتخاذ شده برقراری کالس و 
آموزش در مناطق قرمز صرفاً به  صورت مجازی و از طریق شبکه شاد و آموزش های تلویزیونی، در مناطق زرد به  صورت ترکیبی و به  صورت 

ترکیب مجازی و حضوری و با تصمیم گیری شورای مدرسه و در مناطق سفید به  صورت حضوری خواهد بود.

فرزندانمان را در شرایط کرونایی به مدرسه بفرستیم؟

آفتاب  نیوز : گردشگری یکی از معدود حوزه های اقتصاد 
ایران بود که پس از تحریم های ترامپ علیه آن کشور پس 
از خروج امریکا از برجام سقوط شدیدی نداشت. با این 
این صنعت دچار  ایران  پاندمی کرونا در  با  اکنون  حال، 

بحران شده است.
به گزارش آفتاب نیوز؛ شبکه خبری "الجزیره" در گزارشی 
با اشاره به پیامد های کرونا برای صنعت گردشگری ایران 
می نویسد: "سعید" برگزارکننده تور خصوصی در تهران 
است. این فعال ۳۷ ساله حوزه گردشگری می گوید: "پس 
از هفت سال برگزاری تور، من باید به دنبال شغل تازه ای 

باشم".
این شبکه می افزاید: گردشگری یکی از معدود حوزه های 
از تحریم های ترامپ علیه آن  بود که پس  ایران  اقتصاد 
شدیدی  سقوط  برجام  از  امریکا  خروج  از  پس  کشور 
نداشت. با این حال، اکنون با پاندمی کرونا در ایران این 

صنعت دچار بحران شده است.
صنعت گردشگری سه درصد از اقتصاد ایران را تشکیل 
می دهد. کرونا باعث لغو مراسم و جشن های نوروزی در 
ایران شد، زمانی که باید اوج رونق گردشگری در آن کشور 

باشد.
و  تور ها  تمام  مسافرتی  آژانس های  داده  دستور  دولت 
بلیت های صادر شده را لغو و مبلغ را به مشتریان مسترد 
نمایند. بسیاری از شرکت های مرتبط با صنعت گردشگری 
شده اند.  نیرو  تعدیل  به  مجبور  هتل  رزرو  سایت های  و 
"الجزیره"  به  "الی گشت"  عامل  مدیر  فنائیان"،  "علی 
می گوید به دلیل شرایط ایجاد شده آن شرکت گردشگری 
و مسافرتی مجبور به تعدیل ۸۰ درصدی نیروهایش شده 
است چرا که صنعت گردشگری در ایران در عمل با بن 

بست مواجه شده است. 
 ۲۰ جذب  روحانی  دولت  هدف  که  است  حالی  در  این 
تا  بود  میالدی   ۲۰۲۵ سال  تا  ساالنه  گردشگر  میلیون 
البته در  کمبود های ناشی از تحریم امریکا جبران شود. 
و  بود  نتیجه بخش   استراتژی  این  کرونا  از  پیش  ماه های 
ایران سفر کردند. سعید  به  از ۸ میلیون گردشگر  بیش 
می گوید: "همه چیز تا نیمه نخست سال خوب بود و تقاضا 
برای گردشگری باال بود، افزایش قیمت سوخت، اما باعث 

افزایش هزینه ها شد".
خارجی  گردشگران  از  بسیاری  می افزاید:  "الجزیره" 
ایرانی  مقام های  کردند.  لغو  را  ایران  به  سفرشان  برنامه 
نیز می گویند مشخص نیست چه زمانی وضعیت به حالت 

عادی باز می گردد".

   خبر

پیامدهای کرونا برای گردشگری ایران

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9900435 اجرای احکام مدنی  شعبه دوم حقوقی محکوم علیه آقای  علی خواجویی 
فرزند کوهزاد محکوم به پرداخت  256/000/000 ریال در حق محکوم له خانم افسانه عظیمی زاده محکوم گردیده، 

مازاد 63 سهم  از 96 سهم پالک ثبتی 5 فرعی از 5476 اصلی بخش 37 کرمان
 بنام علی خواجویـی واقع در روستـای  قطب الدین) کیلومتـر 15 جاده دولت آبـاد(

 که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و نتیجه به شرح ذیل اعالم گردیده:
الف-عرصه به میزان 6959 متر مربع از قرار متر مربعی 800/000 ریال جمعا به مبلغ 5/567/200/000 ریال

ب - اعیان و مستحثات: 1- نیم سوله و سایه بان نگهداری دام به متراژ 510 متر مربع از قرار متر مربعی 2/200/000 
ریال جمعا به مبلغ 1/122/000/000 ریال 2- اطاق شیردوشی به متراژ 64 متر مربع از قرار متر مربعی 5/000/000 
ریال جمعا مبلغ 320/000/000 ریال 3- ساختمان مسکونی با سقف شیروانی به میزان 78 متر مربع از قرار هر 
میزان 270  به  دام  زیرزمینی  علوفه  انبار   -4 ریال  مبلغ 312/000/000  به  جمعا  ریال  مربعی 4/000/000  متر 
متر مکعب مقطوع 400/000/000ریال5- محوطه سازی ساختمان مسکونی به عالوه سرویس بهداشتی مربوطه 
60/000/000 ریال 6-دیوار حصار 35 سانتی متر به متراژ 250 متر مربع با احتساب نمای پالستر سیمان مربوطه 
مقطوع 150/000/000 ریال 7- 55 متر طول محل تغذیه دام به عالوه 60 متر طول آبخوری با احتساب نمای 
پالستر سیمانی مقطوع 200/000/000 ریال 8- 7 حلقه جذبی فاضالب مقطوع 200/000/000 ریال 9- محوطه 
جاده  احداث   -10 ریال  مقطوع 700/000/000  گاوداری  ورودی  دربهای  به عالوه  نرده کشی محوطه  و  سازی 
دسترسی به طول 55 متر مقطوع 200/000/000 ریال 11- اجرای تاسیسات آبرسانی از شاه لوله اصلی تا گاوداری 
و همچنین تاسیسات لوله کشی داخلی مقطوع 300/000/000 ریال 12- گودبرداری های انجام شده در شمال 
محوطه محصور به همراه دیوار چینی های مربوطه مقطوع 100/000/000 ریال که 63 سهم مشاع از شش دانگ 
مبلغ 6/320/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی برآورد گردیده که مازاد 63 سهم  به  پالک مزبور 
مشاع در تاریخ 1399/6/12 ساعت 12 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد. مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.10درصد قیمت پیشنهادی 
فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز 
می گردد. متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از برگزاری مزایده، در محل معرفی شده از ملک مورد نظر بازدید نمایند 
و پیشنهادهای خویش را حداکثر تا تاریخ 1399/6/12 از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید 
نمایند  مربوط به مزایده مورخه 1399/06/12 می باشد . مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد. 

تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/06/05
شهسواری - اجرای احکام مدنی دادگستری  سیرجان

آگهــی مزایــده امـــوال غیر منقول  نوبت اول

شرکت سهامی خاص آذین زمرد کریمان درتاریخ 1399/04/22 به شماره ثبت 4930 به شناسه 
ملی 14009283154 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید سنگ گرانیت و کورین- تولید ظروف یکبار 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  آلومینیومی درصورت  مصرف 
بخش   ، سیرجان  ، شهرستان  کرمان  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
مرکزی ، شهر سیرجان، محله خیابان قدس ، کوچه ))کوشش(( ، کوچه قدس4]سیدجمال الدین 
، طبقه همکف کدپستی 7815614874 سرمایه شخصیت حقوقی  اسدآبادی24[ ، پالک 20 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2801/302 مورخ 
1399/04/17 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سیرجان با کد 2801 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمد مهدی عسکری به شماره ملی 3071133502 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا خواجوئی نژاد به 
شماره ملی 3071265591 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیه زین الدینی 
میمند به شماره ملی 3140003390 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امین پور رضاقلی به شماره 
ملی 3071234899 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی خواجوئی نژاد 
به شماره ملی 3071507836 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957914(

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آذین زمرد کریمان

شرکت آهن ماشین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1098 و شناسه ملی 
10101759079 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از 2 تا 5 نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومی از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند. 2 - ماده 15 اساسنامه به شرح 
ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : هیئت مدیره از بین خود یک نفر را 
بسمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود و یا خارج بسمت مدیرعامل انتخاب 
می نماید. هئیت مدیره همچنین میتواند برای دیگر اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین 
نماید. 3 - ماده 16 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام 
نماید مخصوصاً در موارد زیر: امور اداری شرکت از هر قبیل اعم از، انجام تشریفات 
قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت، تنظیم بودجه، تعیین و پرداخت حقوق، 
انجام و هزینه های رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین 
مطالبات،  و وصول  دیون  ادای  اجرای تصمیمات مجامع عمومی،  داخلی،  نامه های 
تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین، 
کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها، بانکها، ادارات و اشخاص، خرید، 
فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول، ماشین آالت و بطور کلی وسائل مورد نیاز و 
همچنین معامالت بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکتها، شخصیتهای حقیقی 
و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از 
بانکها، اشخاص و شرکت-ها، باز کردن حساب جاری، سپرده و ثابت در بانکها، دریافت 
وجه از حسابهای شرکت، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات، اسناد، سفته ها و هزینه 
ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از 
رجوع به دادگاه های صالحه و بدوی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در 
توکیل، دادن اختیارات الزمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، 
اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی که در جلسات هیئت مدیره جهت 
پیشبرد شرکت اتخاذ شود، معتبر است. 4 -ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء 
و حداقل یکی از اعضاء سهامدار رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت 
دو سوم آراء معتبر است. 5 -ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل: چک، سفته، 
برات، اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین اوراق نقل و انتقال دارایی ها و اموال منقول و 
غیرمنقول توسط اعضاء هیئت مدیره تعیین میشوند. 6 - ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل 
تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند 
تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به مدیرعامل و یا هر شخص 
داخل و یا خارج از اعضای هیئت مدیره برای هر مدت که صالح بداند تفویض نمایند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957964(

آگهی تغییرات شرکت آهن ماشین توان 

شرکت سیرجان بتن عرشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3800 و شناسه ملی 
10320903171 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/07 تصمیمات 
3070120989به  ملی  شماره  محمودآبادی  مجید  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل 
سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای محمدرضا محمودآبادی شماره ملی 
شماره  محمودآبادی  حمیدرضا  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  به   3070788361
ملی 3070788378به نائب رئیس هیئت مدیره - خانم جمیله خاتمی شماره ملی 
3070981461به سمت عضو هیئت مدیره 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت ) از قبیل چک ، سفته وبرات ( و تعهدات کاری وقراردادهای شرکت با امضاء 
مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه های اداری واوراق شهرداری با امضاء 

یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957917(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان بتن عرشه

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  دشت  سبز  آبرسانی  و  آبیاری  و  حفاری  شرکت 
ثبت 267 و شناسه ملی 10860511100 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
مدت  برای  مدیران  الف-تعیین سمت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/05/14
سمت  به   3071022476 ملی  شماره  کرانی  زاده  قربان  منصور  آقای   : باقیمانده 
ملی  شماره  زیدآبادی  نژاد  اکبری  فاطمه  خانم  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر 
3070281761 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس غالمی پور شماره ملی 
0321931882 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق رسمی و 
بهادار و تعهد آور وامور مالی و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 958478(

آگهی تغییرات شرکت حفاری و آبیاری و آبرسانی سبز دشت

استناد  به   10320903171 ملی  شناسه  و   3800 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  عرشه  بتن  سیرجان  شرکت 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ملی  آقای مجید محمودآبادی شماره  انتخاب گردیدند: -  دو سال  به مدت  ذیل  به شرح  مدیره  اعضاء هیئت   - 1 
3070120989 - آقای محمدرضا محمودآبادی شماره ملی 3070788361 - آقای حمیدرضا محمودآبادی شماره ملی 

3070788378 - خانم جمیله خاتمی شماره ملی 3070981461 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 957959(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان بتن عرشه
از تعدادی راننده کامیون

دارای گواهینامه پایه یک 
بصورت شیفتی برای همکاری 
در معدن 3 سنگ شکن کرمان 
ریسه دعوت به عمل می آید.

ساعت تماس: 8 الی 16
0 9 1 3 9 5 7 1 9 0 4

 به یک سوئیت کوچک

 یا دو اتاق 

با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 

0936 671 0817

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

رفصت عالی ربای جویندگان کار
از یک نفر نیرو ترجیحاً خانم و 

مسلط به کامپیوتر برای همکاری در یک 
مرکز خدمات اینترنتی )کافی نت( 

دعوت به عمل می آید.
حقـوق عالــی همراه با بیمــه

متقاضیان با شماره تلفن:
0913 279 9135 
تماس حاصل نمایند.


