دوشنبه  24شهریور  | 1399شماره 620
 25محرم  14 | 1442سپتامبر 2020

@PasargadNews

شهر 3

@PasargadNews

پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
روز گذشته ،رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان طی یک نشست خبری ،میزبان اهالی رسانه
بود .در این نشست ،محمدرضا خواجویی به ارایه برخی
از دستاوردها ،برنامهها و آمارها پرداخت .این نشست
حاوی نکات خبری خاصی بود که شاید مهمترین این
تمیوههابا اجرایطرحنظارت
موارد؛یکپارچهشدنقیم 
الکترونیکی و همچنین ،برنامه این اداره جهت جهت راه
انداختن مراکزمتعدد خرید مستقیم ،با هدف کاستن از
تعداد واسطهها و رساندن قیمتها به نرخ واقعی بود.
برنامهای که هرچند با مثال میوه بیان شد ،اما خواجویی
تاکید کرد کهشاملسایرمواردنظیرگوشت،مرغ،روغن
و ...نیز خواهد شد .گالیه مالیم خواجویی از فرهنگ
ضعیف سیرجانیها دربحث مطالبهگری ،ازدیگرنکات
جالب اینجلسهبود.
 نصببرچسب؛اولیندغدغه
خواجویی با جدی دانستن نظارت برنصب برچسب
و صدورصورتحساب ،گفت« :دربسیاری ازشهرها پس از
خرید ،قبل ازمطالبه وجه ،پرینت قیمت را به خریدارمیدهد.
توجهداشتهباشیدکهنبودبرچسبدرخیلیازاوقاتمیتواند
منجربه گرانفروشیشود .البتهبسیاری ازافرادجامعهصنفی
سیرجان،گرانفروشینمیکننداماتعداداندکینیزهستندکه
توجهی به این مباحث ندارند و درمیان ایشان شاهد مباحثی
مانند ک م و گرانفروشی و احتکار هستیم ».وی در ادامه با
اشاره به اینکه برخی مغازهداران معتقدند با توجه به نوسانات
قیمت ،نصب برچسب محلی ازاعراب ندارد ،گفت« :نظرمن
کامال برعکس است .اتفاقا وقتی قیمت اجناس ثابت باشد،
خریدارمیتواند به راحتی قیمت واقعی را به دست بیاورد اما
وقتیبهدلیلعواملمتعدد،شاهدنوساناتقیمتهستیم،
نصب قیمت بسیار ضروری است .ما اعتقاد داریم نصب
برچسب تاثیرمثبتی دربحث کنترل قیمت دارد ».خواجویی
در ادامه ضمن تاکید بر ادام ه یافتن نظارت بازرسان صمت
برنصب برچسب درتمام شهرستان ،به بحث نظارت مردمی
نیزوارد شد و گفت« :ما سامانهای به نام  124داریم که شاید
خیلی ازمردم آنرانشناسند.بهطورمثالهنگامرصدنشریات
میبینیم مردم از گرانفروشی فالن واحد صنفی شکایت
کردهاند اما با  124تماس نگرفتهاند .به همین دلیل دومین
برنامهما،تبلیغبیشترسامانهتلفنی 124جهتآشناییبیشتر
مردم است ».وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم در هنگام
شکایت،نگرانهویتخودنباشند،گفت«:برایاعالمشکایت
 3راه وجود دارد .اول ،تماس با سامانه  124که هویت فرد
محفوظ استومافقطشمارهتماس اورامیگیریمتابتوانیم
نتیجه را اعالم کنیم .دومین راه ،شکایت حضوری در اداره
صمت است کهباز،هویتشاکیمحفوظ است.سومینراه
نیزشکایتکتبی استکه اگرشاکیبامشخصشدنهویت
خودمشکلینداشتهباشد،میتواند ازاینروش استفاده کند
تابرگهشکایت اوضمیمهپروندهشود».
 یکپارچهشدنقیمتهابانظارتالکترونیکی

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت سیرجان:

سومین محورنظارت که ازسوی
رییس اداره صمت مطرح شد ،نظارت
الکترونیکی بر قیمت میوه و ترهبار در
شهرستانسیرجانبود.خواجوییبااشاره
به فعالیت دالالن در این حوزه و نقش
ایشان در افزایش قیمتها ،گفت« :با
نصب یک السیدی و یک خط اینترنت
در واحدهای عرضهکننده میوه ،اعم از
میدانبار که عمدهفروش محسوب
میشوند و خردهفروشان سطح شهر و
سیستم مرکزی که در اداره صمت قرار
میگیرد،نظرت الکترونیک انجامشدنی
است .نحوه کار نیز بدین صورت است
که کارهای نرمافزارو برنامهنویسی انجام
شده است .به محض اینکه کارگروه
بررسی قیمت میوه ،قیمت را مصوب
کرد ،کاربر مربوطه در اداره ،نرخنامه را
روی سیستم میگذارد .بدین ترتیب
تمام افرادی که چه در میدان بار و
چه در میوهفروشیهای سطح شهر،
درحال خرید هستند ،قیمتها را روی
السیدی محل خرید میبینند .دیگر
فروشنده نه میتواند قیمت را تغییر
دهد و نه میتواند در مورد نرخنامه
بهانه بیاورد .اگرقیمت میوه دچارتغییر
شود ،بالفاصله در السیدی مردم
قیمت جدید را میبینند .همچنین به
صورت زیرنویس در السیدیهای
مستقردرمراکزخرید نیزبه مردم اطالع عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
داده میشود که اگر قیمت فروش با
قیمت اعالم شده تفاوت داشت ،سریعا با استفاده از 124درخواستخواجویی ازنشریاتبرایترویجوترغیبفرهنگ
یا مراجعه به اداره صمت ،موضوع را اطالع دهید ».خواجویی مطالبهگری در میان مردم سیرجان ،از دیگرمباحث طرح
با اشاره به اینکه این طرح به صورت پایلوت و برای اولین شده بود .خواجویی مطالبهگری در دیگر شهرها را بیشتر از
باردرسیرجان اجرا خواهد شد و با تاکید برخوشبینی نسبت سیرجان دانست و در اثبات نظر خویش ،گفت« :از ابتدای
به سرانجام طرح ،گفت« :کارهای مقدماتی و تامین هزینه امسال 165مورد تماس تلفنی با 124داشتیم که دراین بین،
انجامشده است.همچنینسعی کردیم السیدیهایمورد  132مورد متخلف بودند و  33مورد غیرمختلف .این آمار،
نیازرا ازتولیدیهای سطح سیرجان تهیه کنیم تا هم به بازار آمارپایینی است .بسیاری ازتخلفات یا احتکارهای بزرگ ،با
داخلی کمک کنیم و هم کارنظارتی را انجام دهیم .ازجمله تماس مردمی کشف شدند .تماسهای مردمی یاریگرما در
امکانات این طرح ،این است که اگریک واحد ازروشن کردن کار نظارت است .ما براساس گزارشهای مردمی 11 ،پرونده
السیدی خود خودداری کند ،ما دراداره متوجه شده و سریعا احتکارداشتیم که  19میلیارد و  334میلیون و  725هزار
پیگیر دلیل آن خواهیم شد ».رییس اداره صمت در ادامه ریال ،ارزش این پروندهها بوده است 4 .پرونده نیزدربحث
با اشاره به بحث قیمتگذاری کاال و خدمات ،تاکید کرد :قاچاق کاالباتماسمردمیداشتیم که ارزشمجموع آنها،
«هرگونه تغییرقیمت کاال و خدمات ،بدون مصوبه تنظیم  3میلیارد و 618میلیون و 250هزارریال است .شاید بگویید
بازار ،خالف است و برخورد خواهد شد».
این موارد که ناشی از تماس مردمی است ،نشاندهنده
 ضعففرهنگمطالبهگریدرسیرجانوآمارها مطالبهگری ایشان است اما 165تماس در 6ماه ،میزان کمی
افزایش توان بازرسی با استفاده از تمام نیروهای است .به همین دلیل باید شماره  124بیشتردرمیان مردم
اداره صمت ،توان اتاق اصناف ،اتحادیههای صنفی و ناظران معرفی شود .ما در سیرجان نزدیک به  12هزار واحد صنفی
افتخاری ازدیگرموارد اشاره شدهی رییس اداره صمت بود .داریم امابهدلیلکمبودومحدودیتنیرو،شایدبهبرخینقاط

مطالبهگری مردم سیرجان کم است

کمتربتوانیم سربزنیم ».خواجویی در ادامه به ارایه آمارهای
بازرسی کارمندان اداره صمت پرداخت و گفت« :از ابتدای
امسال تا به امروز ،از 4هزار و  734واحد بازرسی شده که
منجر به تشکیل  406پرونده به ارزش  26میلیارد و 738
میلیون و 926هزارریال شد».
 مقابلهبااحتکار
«ساماندهی نظام توزیع کاال» مبحث دیگری بود که
خواجویی دراین نشست به آن اشاره کرد .مطابق اعالم وی،
اینساماندهیدرقالبسامانهجامعتجارتوسامانهجامع
انبارها انجامخواهدشدکه ازهفته آینده ،اجراییمیشود .این
طرح ،بحث مقابله با احتکارو انواع آن را نشانه گرفته است.
مطابق اظهاراتخواجویی،براساسمصوبات انجامشده،هر
فردی که کاالیی اعم از صنفی ،معدنی ،صنعتی ،کشاورزی
و حتی دارویی(داروخانهها) ،در اختیارداشته و ازسویی انبار
نیز داشته باشد اما این انبار را در سامانه جامع انبارها ثبت
نکند ،درصورت شناسایی ،شامل مورد احتکارخواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه حدود  170قلم کاال وجود دارند
که باید اعالم موجودی شوند ،اگرفردی انبارش را ثبت کند

آگهی مزایده اجاره شماره  101دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان در نظر دارد «یک دستگاه مینیبوس بنز» را از طریق مزایده عمومی
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irو با شماره مزایده  101به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  9صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  10صبح
تاریخ بازدید 1399/06/29 :لغایت 1399/07/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :روز چهارشنبه مورخ  1399/07/09ساعت 14
زمان بازگشایی :روز شنبه مورخ 1399/07/12ساعت 9:30
زمان اعالم برنده :روز شنبه مورخ 1399/07/12ساعت 10
الزم به توضیح است که هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

آگهی مزایده اجاره شماره  102دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

ـیرجان در نظــر دارد «یــک مــکان بــه مســاحت  28متــر جهــت امــور مــورد نیــاز
ـز سـ
ـور مرکـ
ـام نـ
ـگاه پیـ
دانشـ
دانشــگاه» را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ،بــا بهرهگیری از ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت ( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  102بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد.
زمان انتشار در سایت :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  9صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  10صبح
تاریخ بازدید 1399/06/29 :لغایت 1399/07/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :روز چهارشنبه مورخ  1399/07/09ساعت 14
زمان بازگشایی :روز شنبه مورخ 1399/07/12ساعت 9:30
زمان اعالم برنده :روز شنبه مورخ  1399 /07/12ساعت 10
الزم به توضیح است که هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده اجاره شماره  103دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان در نظر دارد «مجموعه گلخانههای پردیس به متراژ  3600متر
مربع و ساختمان پرورش قارچ» را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده،
با بهرهگیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irو با شماره مزایده
 103به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  9صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده :روز شنبه مورخ  1399/06/29ساعت  10صبح
تاریخ بازدید 1399/06/29 :لغایت . 1399/07/09
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :روز چهارشنبه مورخ  1399/07/09ساعت 14
زمان بازگشایی :روز شنبه مورخ 1399/07/12ساعت 9:30
زمان اعالم برنده :روز شنبه مورخ 1399/07/12ساعت 10
الزم به توضیح است که هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

و ازاین کاالها داشته باشد اما اعالم موجودی نکند ،مصداق
احتکارخواهدبود.
 خداحافظیباواسطه
مهمترینبرنامهادارهصمتدربخشبازرگانی،راهاندازی
مراکزعرضه کاالهای اساسی و سایرکاالها با قیمت مناسب
است .خواجویی با اشاره به اینکه در این طرح ،واسطهها
کم خواهند شد ،گفت« :فرض کنید میوه ازشهردیگری وارد
میدان بارمیشود و 5درصد حقالعمل روی قیمت میآورد.
بعد از فروش به خردهفروش 2 ،درصد سود دوباره روی
قیمت میآید .خردهفروش نیزبین  20تا  30درصد ازمردم
سود میگیرد .اما در طرح ما ،مستقیما بار از میدانبارهای
شهرهای دیگربه سیرجان و مرکزفروش آورده شده و حداقل
بین  20تا  25درصد زیر قیمت باقی مغازهها میوه عرضه
میشود.واحدهایتولیدیسیرجانمانندروغن،خشکبارو...
یکنمایندگیدرمراکزعرضهمستقرشدهوباقیمتدرکارخانه
و حداکثریک یا دو درصد بیشتر ،کاال را به مردم میدهیم».
یکی دیگر ازخبرهای مهم رییس اداره صمت ،انجام
هماهنگیها و صدور مجوز جهت راهاندازی یک واحد

تولیدکننده پارچه ماسک در شهرک
صنعتی بود .ظرفیت تولید این واحد،
 2500تن پارچه ماسک در سال و
میزان تولید ماسک در این واحد ،سالی
 330میلیون عدد خواهد بود .به گفته
خواجویی این کارخانهتا 3یا 4ماه آینده
راهاندازی خواهد شد .براساس اظهارات
وی ،درحال حاضر ،میزان تولید ماسک
در کارگاههای فعلی و فعال سیرجان،
حداقل روزی 30هزارعدد است.
 ایجادامکانصادراتگلیم
سیرجانازسیرجان
درادامه این نشست ،محمدرضا
خواجویی با اشاره به نقش و جایگاه
سیرجان در تولید گلیم ،گفت« :ما
در سیرجان گلیم ،گلیمفرش و قالی
تولید میکنیم اما صادرات از استان و
شهرستان نداریم .دستبافتهای مردم
سیرجان به عنوان تولیدات شیراز یا
صادرکنندگانتهرانیصادرمیشوند.چرا
نبایددرسیرجانصادراتداشتهباشیم؟
ماتا امروزواحدهایپرداخترویهفرش
و شستوشو را در سیرجان نداشتیم.
با مرکز ملی فرش ایران هماهنگیهای
الزم را انجام دادیم و امسال ،پس از
راهاندازی این واحدها ،ما باید از گمرک
سیرجان ،صادرات فرش داشته باشیم.
همچنین قصد داریم این صنعت را در
قالب تسهیالتی که ارایه خواهیم داد،
تقویتکنیم».
صنعت ،بخش بعدی سخنان خواجویی بود .او با
اشاره به برنامه این اداره برای راهاندازی شهرکهای صنعتی
تخصصی افزود :خیلی ازواحدهای صنعتی ما ،مایحتاج و
کاالهای موردنیازشان را به عنوان مواد اولیه از استانهای
دیگروارد میکنند؛ به طورمثال واردات از اصفهان دربحث
قطعات و ریختهگری .ما باید در این بحث خودکفا شویم.
طبق هماهنگیها ،شهرک صنعتی گلگهردریک زمین500
هکتاری راهاندازی و مشکالت نیز حل شده است .در این
شهرک ،شروع به واگذاری زمین برای طرحها کردهایم13.
عنوان طرح مورد نیاز مجموعه گلگهر به ما داده شده ،از
جمله تولید نوار نقاله ،تولید انواع شمش ،کارگاه قطعات
سنگین تراش و ...این یک شهرک تخصصی است که
در منطقه گلگهر واقع شده است .برنامه ما این است که
امسال،عالوهبراینشهرک،شهرکهایتخصصیدیگرینیز
داشته باشیم .به طورمثال شهرک تخصصی تولید تجهیزات
پزشکی یا راهاندازی پارک علم و فناوری».
ثبت سفارش مواد اولیه کارخانجات تولیدی در
سیرجان برای اولین باریکی دیگر ازموارد اعالم شده توسط

رییس اداره صمت بود که بر این اساس ،سیرجان اولین
شهرستانی است کهبرای ثبتسفارش،دیگرنیازیبهمراجعه
به مراکز کشوری و استانی نخواهد بود و این کار در اداره
صمتشهرستانانجامخواهدشد.
 تاسیس نمایندگی خانه صنعت و معدن
سیرجان
«نزدیک به  2ماه است که نمایندگی خانه صنعت و
معدن درمحل اداره صمت کارخود را شروع کرده است».
خواجویی با اعالم این خبرافزود« :ازجمله وظایف این خانه،
صدور مجوزهای تاسیس در نواحی و شهرکهای صنعتی،
شناسایی مشکالت واحدها و ...است و پس ازآموزشهای
الزم ،به زودی افتتاح خواهد شد و برخی از اختیارات اداره
صمت به این خانه واگذارخواهد شد .البته اداره ما همچنان
نظارتعالیه خود را خواهد داشت».
ایجاد ارتباط میان واحدهای تولیدی صنعتی در
شهرستانبرایرفعنیازواحدهایبزرگ ازدیگربرنامههای اداره
صمتدرامسالبراساسگفتههایخواجوییبود.همچنین
ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و استفاده ازطرحهای
دانشبیان با هدف رفع نیاز داخلی ،صادرات و کاهش اتکا
به نفت ،ازجمله موارد دیگری بود که در این نشست به آن
اشارهشد.
 برنامههایصمتدرمعادن
براساس گفتههای خواجویی ،با پیگیریهای انجام
شدهوهمکاریریاستسازمانصمت استان،برای اولینبار،
یک سری از مجوزها در بحث کارخانههای شن و ماسه به
سیرجان تفویض شده است .همچنین نظارت برواحدهای
معدنی نیزبه طورصد درصد تفویض شده است .جلوگیری
ازفعالیت برخی واحدهای بدون مجوزازدیگرمباحث مورد
اشارهبود.به گفتهخواجوییدرشهرستانسیرجان؛ 95پروانه
بهرهبرداری درمعادن 102،پروانه اکتشاف و 36گواهی کشف
صادر شده است .میزان اشتغال این واحدها در مجموع
حدودا برابر با  3هزار و  450نفر است که این عدد ،به جز
میزان اشتغالزایی مجموعه صنعتی و معدنی گلگهراست.
رفع مشکالت واحدهای صنعتی ازجمله بحث ماشینآالت
مورد نیاز ،مسایل گمرکی ،تجهیزو نوسازی معادنی که دچار
مشکالت فرآوری هستند ،کمبود منابع مالی و توان فنی در
برخی ازمجموعهها ازجمله مواردی بود که خواجویی برآن
تاکیدویژهداشت.
تشکیلکنسرسیومهایفرآوریمعدنیدرشهرستان،
راهاندازیآزمایشگاههایفرآوریمعدنیوکسبتجربهازطریق
بازدیدازاستانهایدیگر،ازپیشنهادهایخواجوییبرایبخش
معدنشهرستانبود.خواجوییدرآخرینبخشسخنانخود
آمارهایی درخصوص مجوزهای صادره درامسال ارایه داد .از
ابتدای امسالتاتاریخ 23شهریورماه،تعداد 78جوازتاسیس
صادرشده است .میزان سرمایهگذاری دراین طرحها 2،هزار
 528میلیاردتومانومیزان اشتغال،حداقل 1500نفرخواهد
بود 11.موردصدورپروانهبهرهبرداری،یکموردطراحیومونتاژ
و یک مورد رمزدیجیتال و ارزازجمله این آمارها بود.

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار
نصب انشعابات فاضالب خانگی

شــرکت کیمیــا آبرســان یاورزمیــن (کاریــز) مجــری پــروژه فاضــاب شــهری
ـیرجان در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی «عملیــات اجرایــی نصــب بخشــی
سـ
از انشــعابات فاضــاب خانگــی و بخشــی از شــبکه فاضــاب» شــهر ســیرجان را بــه شــرح زیــر
بــه شــرکت یــا پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
موضو ع مناقصه:
پیشبینــی و اجــرای تمهیــدات و مقدمــات نصــب انشــعابات فاضــاب خانگــي بــا لولــه
يــو پــي وي ســي( )UPVCفاضالبــي بــه اقطــار  125 ،110و 160ميليمتــر عمليــات اجرايــي
وخــط لولــه فاضــاب بــه قطــر  200ميليمتــر  ،در  5ناحيــه  ، A,B,C,D,Eطبــق نقش ـهها و
ديتايلهــاي اجرايــي و مشــخصات فنــي منضــم بــه اســناد و دســتور كارهــاي دســتگاه نظارت.
 زمان دریافت اسناد مناقصه:متقاضیــان ميتواننــد اســناد مناقصــه را در ســاعات اداري مــورخ  99/06/19لغايــت
 99/06/31از دبیرخانــه شــرکت کاریــز دریافــت نماینــد.
دریافــت غیــر حضــوری اســناد :دریافــت اســناد مناقصــه توســط مناقصهگــران از طریــق
ایمیــل ،پــس از ارســال نامــه درخواســت اســناد بــه شــماره فکــس 034 -42252758
امکانپذیــر میباشــد.
 تاريخ و محل تحويل اسناد:ـورخ  99/07/15اســناد مذکــور را
ـنبه مـ
واجديــن شــرايط ميتواننــد حداکثــر تــا روز سهشـ
تکميــل و در پاکــت الک و مهــر شــده بــه دبيرخانــه شــرکت کيميــا آبرســان ياورزمين(کاريــز)
بــه آدرس :ســیرجان -بلــوار مالــک اشــتر -خیابــان محمــد منتظــری -پــاک  45تلفــن:
 034-42252759فاکــس 42252758 :تحويــل و رســيد دريافــت نماينــد.
 شرايط متقاضيان شرکت در مناقصه:پيمانــكاران بايــد داراي گواهينامــه صالحيت پيمانکاري از ســازمان برنامــه و بودجه وحداقل
داراي پايــه ( 5پنــج) یــا باالتــر در رشــته ابنیــه یا آب یا تاسیســات باشــند.
* بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد امضــا ،مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــای مدت مقــرر در
ایــن آگهــی واصــل شــود ،ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت یگانــه صنعــت فرهــاد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4587و شناســه ملــی
 14008192097بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1399/03/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - 1 :آقــای فرهــاد نصــرت آبــادی شــماره ملــی
3060303665بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو
هیئــت مدیــره  -آقــای کیانــوش ســلجوقی شــماره ملــی
 3131555726بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای

مهــدی نصــرت آبــادی شــماره ملــی  3060512991بــه
ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره  - 2کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل (چــک  ،ســفته
وبــرات ) وقراردادهــای شــرکت و ســایر نامــه هــای اداری
بــا امضــا مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()974932

