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 زهرا خواجویینژاد
ششمین جلسهی شورای اداری سال 98
چهارشنبه هفته گذشته با حضور رییس سازمان
توبرنامهریزیاستانکرمانومسئوالنسیرجان
مدیری 
برگزار شد ،فرماندار سیرجان در این جلسه ضمن
تاکید بر شفافسازی از سوی مدیران ادارات گفت:
«همه دستگاهها به جز دستگاههای امنیتی باید آمار
و اطالعاتشان را در دسترس عموم قرار دهند .این
شفافسازی یا همان دولت شیشهای است و هرکسی
به آمار و اطالعات نیاز داشته باشد ،باید در دسترساش
قرار بگیرد .گاهی اوقات سطح دسترسی که به عموم
میدهیمنسبتبهآنواقعیتهامتفاوتاستوانحراف
ایجاد میکند ».وی افزود« :درواقع وقتی آمار و اطالعات
یک ادارهی کوچکی درست نباشد منجر به مسایلی
میشودکهاصالدرشاننظامجمهوریاسالمینیست
و اهداف و کارهای ما را هرز میدهد».
 مدیران باید  همه اطالعات را  در اختیار
مردمورسانههابگذارند
محمد محمودآبادی گفت« :گالیهای که
همواره رسانهها و نشریات از بنده دارند این است که
دستگاههای دولتی و مدیران حاضر به اطالعرسانی و
اطالعات دادن و مصاحبه کردن نیستند و معموال از
این مسئله گریزان هستند .و اگر به مدیران زنگ زده
میشود یا پاسخ صحیح نمیدهند یا به روابطعمومی
ارجاع میدهند و آنها به گونهای دیگر میپیچانند».
او سپس شفافیت را چنین معنا کرد؛ «شفافیت به این
معناستکهمردمنامحرمنیستندوهمهاطالعاتراباید
دراختیارآنهاگذاشت.همانطورکهبارهادیدیدخود
مقام معظم رهبری به عنوان راس نظام میفرمایند که
مردم نامحرم نیستند و هرچه که ما از تربیون رسمی
اعالم میکنیم از جمله سیاستهای ماست و قرار
نیست که اتفاق دیگری بیفتد .وقتی این چنین به ما
خطوربطدادهمیشوددیگرپنهانکاریمعناومفهوم
ندارد که ما بخواهیم در رابطه با اطالعاتی که مردم الزم
دارند ،در رابطه با پروژهها و برنامهها و خدماتی که داریم
ارایه میدهیم ،و حتی راجع به نواقصی که در دستگاه
وسیستممان وجود دارد مردم را نامحرم بدانیم .این
نشاندهندهیضعفدستگاهومدیراست».
مدیرانپنهانکارجسارتندارند
او معتقد است مراجعه مردم به فرمانداری یا دفتر
امامجمعهیادفترنمایندهبهخاطرایناستکهاداراتو
دستگاههابخشیازوظایفخودشانراانجامنمیدهند
یعنی اربابرجوع را اغنا نمیکنند ،و این نارضایتیها
نشانمیدهد که جسارتهای الزم در بعضی از مدیران
وجود ندارد ،مدیر تا جسارت الزم را نداشته باشد
نمیتواند تصمیمات بزرگ را بگیرد .او رو به مدیران
گفت« :گاهی مدیران فقط در مناسبتها اطالعرسانی

میکنند .مثال اطالعات حوزه ورزش
را فقط در هفته تربیتبدنی به مردم
میدهند».
 معینهای اقتصادی از
برنامههاعقبهستند
فرماندارسیرجان سپس به سراغ
حوزه اقتصاد مقاومتی رفت و گفت:
«معینهای اقتصادی تا االن خدمات
بسیار ارزندهای را انجام دادند .اما امسال
ازبسیاریازبرنامههایتعیینشدهعقب
هستند و نتوانستند در آن جایگاهی که
باید باشند قرار بگیرند .مثال در وامهای
اشتغالزایی یک مقدار مشکل داریم،
االن بعضی از سپردهها کم است و
قرار بر افزایش سپردههاست و اینها
را ما بارها در جلسات اقتصاد مقاومتی
تذکر دادیم و باز هم تذکر میدهیم.
جناب دکتر رودری که امروز مهمان
ما هستند دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی
استان هستند و تمام آمار و اطالعات
استان و شهرستانها را دارند و نواقص
راخواهندگفت».
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 درشهرستان پروژههای
نیمهتمامزیادیوجوددارد
به گفتهی محمودآبادی در
شهرستان پروژههای نیمهتمام زیادی
وجود دارد که بسیاریشان در مراحل
ابتدایی به دلیل نبود اعتبار ماندند؛
«بخشی از اعتبارات ما حذف شده
است .چون بعضی از شاخصها حذف شدند ،وقتی را از دولت داشته باشیم ».او در نهایت به مدیران توصیه
شاخصها حذف شوند اعتبارات هم حذف میشوند .کرد«:مامدیراندنیایمانرابهدلیلمشغلههایفراوان
چونشهرستانتوسعهیافتهشدهبخشیازاعتباراتدر از دست میدهیم اما حداقل با تکریم اربابرجوع و
حوزههای محرومتر هزینه میشود .این به معنی این خدمت به مردم آخرتمان را از دست ندهیم».
نیست که به نقطهای رسیدیم که نیاز به این اعتبارات
 استفاده از امکانات دولتی  برای انتخابات
نداریم و ما باید این را از حوزه اقتصادمقاومتی و از طریق ممنوعاست
حوزه دستگاههای غیردولتی جبران کنیم ».وی افزود:
نماینده مردم سیرجان و بردسیر هم در ابتدای
«الحمداهللباتخصیصاعتبار 120میلیاردیتوانستیم کالمش پای انتخابات را به میان کشید؛ «در بحث
برای اتمام برخی پروژهها مناقصه و قرارداد ببندیم .اما انتخابات این را باید بپذیریم که هیچکس حق ندارد از
اینها کفایت نمیکند .چرا که افزایش جمعیت در امکانات دولتی به نفع یا علیه هی چ کاندیدی استفاده
سیرجان سه برابر متوسط کشوری است .این جمعیت کند .اصال محل کار دولتی متعلق به مردم است،
تالمال است ،بایستی رعایت شود.
را با این اعتبارات نمیشود اداره کرد و باید نسبت به ح قالناس است ،بی 
شهرستانهایی که رشد جمعیت خیلی پایینتری اما از طرفی بعضی از دوستان سوءاستفاده میکنند.
نسبت به سیرجان دارند اعتبارات ما به صورت پلکانی چند روز پیش یکی از کارمندان ادارات زنگ زده که
افزایش داده شود ».او سپس رو به رییس سازمان بهیکیازکارمندانگفتندبروبازدید،گفتهمنمسئول
مدیری 
توبرنامهریزی استان گفت« :حضرتعالی این انتخاباتهستمونمیتوانمبروم.یعنیازاالنبایدکشور
موارد تخصیص اعتبار را مورد توجه قرار دهید تا انشاال راتعطیلکنیم؟شهرراتعطیلکنیم؟تاروزیکهبحث
ما بتوانیم پا به پای توسعهیافتگی جلو بیاییم و سهمی کار هست همه وظیفهشان هست که پای کار باشند.

سرپرست فرمانداری سیرجان در جلسهی شورای اداری:

مدیران پنهانکارجسارت ندارند

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
کباب کوبیده هر سیخ

این یک قانون است و برای همه هم هست و آن کسی
که این حرف را م یزند دقیقا دنبال این است که هم
تنش ایجاد کند و هم از زیر کار در برود ».او سپس تقاضا
کرد؛ «استدعا دارم واقعا رعایت کنید ،هرگونه استفاده
از امکانات دولتی ممنوع است اما بعد از ساعت اداری
هرکسی میتوانند هرکاری انجام دهد و حتی جلسات
انتخاباتی برگزار کند .از آقای فرماندار هم خواهشم این
است نسبت به این مسایل با حساسیت بیشتری ورود
کنندکهکارهایمردمتعطیلنشوند».
 در بحث اماکن نیروی انتظامی بدترین
وضعیتراداریم
حسنپور سپس رو به رییس برنامهریزی استان
گفت« :آقای رودری ما امسال در بحث قنوات با 600
قنات کمتر از  100میلیون بودجه داریم .با این بودجه
واقعاخجالتمیکشیم».
وی افزود« :در بحث حوزههای علمیه باید بگویم ما
دوتا حوزه علمیه نیمهتمام داریم که این دوتا پروژه از
تدار ما هستند .در بحث نیروی انتظامی
پروژههای الوی 

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

کیفیت رمز مانداگری ماست

 7/500ت

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ارتبــاط ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2589و شناســه ملــی 10861203746
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 - :1398/02/12اعضــاء هیئــت مدیــره عبارتنــد از - :راحلــه
گرگینــی شــماره ملــی  - 3060552118خانــم نســرین آران
شــماره ملــی  - 3130593128رقیــه آران شــماره ملــی
 3060042683بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد - .آقــای

اکبــر گرگینــی شــماره ملــی  3130307281بعنــوان بــازرس
اصلــی خانــم پــوران گرگینــی شــماره ملــی  3131159138بــه
عنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی
انتخــاب شــد - .روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
انتخــاب شــد .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجاری ســیرجان ()637065

بدترین وضعیت را داریم .متاسفانه اکثر اماکن نیروی
انتظامی استیجاری هستند .از شما استدعا داریم
بازدیدی از کالنتریها و پاسگاهها داشته باشید .آدم
میرود توی یک پاسگاه خجالت میکشد که رییس
پاسگاهیکمیزندارد 6.تاسالنورزشینیمهتمامداریم
که چندسال مانده و اگر من جای دوستان سپاه بودم
میگفتمدولتنمیخواهدهمکاریکند.استدعاداریم
در این سفر سپاه را جدای از دولت ندانید چرا که آنها
درصددارتقایسطحفرهنگیشهرستانهستند».
 هزینه مسکن در سیرجان سرسامآور
است
به گفتهی حسنپور در بحث سایر ادارات در حد
بضاعتشان کار شده است؛ «اما ما دو مشکل عمده را
درشهرستانداریم؛اولیباالبودنهزینههایشهرستان
نسبت به بقیه استان است .من در بردسیر در طول
 4سال گذشته یک مورد مراجعهکننده برای مسکن
و زمین نداشتم اما در سیرجان حداقل ده هزار نفر در
نوبت زمین و مسکن هستند .استدعا دارم در کمیته

برنامهریزی استان برای حل این مشکل
یک چارهاندیشی شود .هزینه مسکن
سرسامآور است 520.مددجوی کمیته
امداد سیرجان و نجفشهر مستاجر
هستند .کمیتهامداد برای اینها ماهی
 100هزار تومان بابت کرایه مسکن در
نظر گرفته است ،در حالی که بدترین
خانه در سیرجان ماهی یک میلیون
تومان اجارهاش است .استدعا دارم
کمک کنید از آن  5هزار واحدی که
آقای نوبخت قولش را داد ما بتوانیم
 500واحد را برای مددجویان کمیته
امداد بسازیم ».وی افزود« :از رییس
بنیادمسکنتقاضادارمحداقلزمینیرا
به صورت رایگان در اختیار کمیتهامداد
و بهزیستی قرار دهند .متاسفانه بعضی
از شوراها و دهیاریها جدیت الزم را در
بحثمسکنمددجویاننداشتهوندارند
و خواهش داریم با حساسیت بیشتری
اینموضوعرابنیادمسکن،کمیتهامداد،
بهزیستی ،شوراها و معاونان جنابعالی
در دستور کار قرار دهند».
حسنپور گفت :قرار است اسامی
جاهایی که در بحث زمین دادن
همکاری نکردند را در بیاورند .بعضیها
فکر میکنند ارث پدرشان است.
یک زمینی میخواهند به مددجوی
کمیتهامداد بدهند کلی اذیتشان
میکنند اما اگر یک پولداری باشد ،همه
باآغوشبازازاواستقبالمیکنندکهجایبسیتعجب
است».
 تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام باالی
 70درصد تا پایان سال
درخواست بعدی حسنپور از مدیرکل برنامهریزی
استانتعیینوتکلیفپروژههاینیمهتمامبود؛«موضوع
بعدیاینکه استدعادارمتمامپروژههاینیمهتمامباالی
 70درصد تا پایان سال تعیینتکلیف شوند ،بخشی از
آن را آقای فرماندار میگذارد ،چون یک بودجه خوبی
حدود 120میلیاردتوماندراختیارآقایفرمانداراست.
بخشی را هم از طریق دولت جبران میکنیم چون در
سفرقبلیرییسجمهورقولگرفتیمبامشارکتدولت
این پروژهها را به اتمام برسانند».
 750 نفر در سیرجان بیش از چندماه در
نوبت  گرفتنتسهیالتهستند
حسنپوربابیاناینکهبیشترینپروژههایخیرساز
استاندرسیرجاناست،گفت«:جایبسیتاسفاست
کهبسیاریازپروژههایخیرسازنیمهتمامماندندچون

تاســیس موسســه غیــر تجــاری امیــد نهــاالن فــردای نــو ســیرجان درتاریــخ
 1398/07/16بــه شــماره ثبــت  418بــه شناســه ملــی 14008676473
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع  :مهــد کودک-خدمــات پرســتاری کــودک
(در منزل)-تولیــد وســایل کمــک آموزشــی دســت ســاز کــودکان زیــر  6ســال
منضــم بــه نامــه شــماره  1398/06/28 - 1398/6/958اداره بهزیســتی
شهرســتان ســیرجان ( ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمــی باشــد) مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان کرمــان  ،شهرســتان ســیرجان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســیرجان،
محلــه گل گهــر  ،بلــوار مالــک اشــتر  ،بــن بســت لعــل  ،پــاک  ، 162طبقــه
همکــف کدپســتی  7817813534ســرمایه شــخصیت حقوقــی 1,000,000 :
ریــال مــی باشــد .اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا  :خانــم نزهــت ســتوده
نیاکرانــی بــه شــماره ملــی  3071191251دارنــده  500,000ریــال ســهم
الشــرکه خانــم فرزانــه ســتوده نیاکرانــی بــه شــماره ملــی 3072018731
دارنــده  500,000ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران  :خانــم نزهــت ســتوده
نیاکرانــی بــه شــماره ملــی  3071191251و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  3ســال خانــم فرزانــه ســتوده نیاکرانــی بــه شــماره ملــی
 3072018731و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و بــه ســمت مدیرعامــل به
مــدت  3ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی و نامــه
هــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــاء منفــرد خانــم فرزانــه ســتوده نیاکرانــی
فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی ( 3072018731مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه خانــم مریــم
موســی ئــی پــور فرزنــد ســلیمان بــه شــماره ملــی  3071142791بــه ســمت
بــازرس اصلــی خانــم حشــمت ســتوده نیاکرانــی فرزنــد بمانعلــی بــه شــماره
ملــی  3070787894بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یکســال
انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()637072

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آرکا صنعــت رامــش جــم درتاریــخ
 1397/10/25بــه شــماره ثبــت  4562بــه شناســه ملــی
 14008081120ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تولیــد ،توزیــع ،فــروش کلیــه لــوازم خانگــی
،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،تولیــد وبســته
بنــدی انــواع آجیــل وخشــکبار ،شــکالت،گیاهان دارویی-انــواع
بــرد ومــدارات الکتــرو نیک-تولیــد ومونتــاژ انــواع لــوازم برقــی
وگاز ســوز خانگــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمان ،شهرســتان ســیرجان  ،بخــش مرکزی ،
شــهر ســیرجان ،منطقــه ویــژه اقتصــادی  ،بلــوار ایــران  ،بلــوار جهــاد
ســازندگی  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 7815343157
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  5/101مــورخ  1397/10/04نــزد
بانــک صــادرات شــعبه ســیرجان بــا کــد  101پرداخــت گردیــده
اســت اعضــا هیئــت مدیــره خانــم شــیما ســادات مریــد رحمانــی بــه

در این پروژههای  40درصد هزینه را بخش خصوصی
میآورد و  60درصدش را ادارات میآورند اما این اتفاق
در بعضی از ادارت نیفتاده است ».او نیز مانند فرماندار
از معینهای اقتصادی گفت؛ «در بحث معینهای
اقتصادی کارهای بسیار خوبی انجام شده است ،اما
متاسفانه 750نفردرسیرجانبیشازچندماهدرنوبت
تسهیالتاقتصادمقاومتیهستند،ماخواهشداریمبه
عنوان مصوبه ظرف  10روز این تعداد تعیینتکلیف
شوند ،این از جیب بابای کسی هم نیست این در
راستایمسئولیتاجتماعیشرکتهاست».
 بعضی بانکها با یک جوازکسب وام
میدهند بعضی دیگربا چند ضامن کارمند
نمیدهند
نماینده مردم سیرجان در بخش پایانی کالمش به
مشکالتبانکهاپرداخت؛«متاسفانهدرسیستمبانکی
بینظمی وجود دارد :یک بانکی به ما میگوید روزی ده
بیستنفررابفرستیدمنکارشانراراهمیاندازم،بانک
دیگری میگوید هرچه نامه از دفتر امامجمعه ،نماینده
و فرماندار آمده من مردم را راضی نگه داشتم اما بانک
دیگری هم هست در ماه یک وام هم نمیدهد .چطور
میشود دستورالعمل بانک مرکزی در یک شهر به یک
بانک میرسد و به بانک دیگر نمیرسد؟ این مشخص
است یا ضعف مدیریت است یا طرف خیلی میخواهد
پیش مدیرکل و رییسش خوشامد بزند .جالب است
بعضی بانکها با یک جوازکسب وام میدهند بعضی
دیگر میگویند باید چند ضامن کارمند بیاورند مگر در
اینشهرچندکارمندداریم؟»
 نرخ رشد اقتصادی سیرجان دو برابر
متوسطاستاناست
رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانکرمان
به عنوان مهمان جلسه گفت« :شهرستان سیرجان
موقعیت خوبی در حوزه توسعه شهری و زیر بنایی
دارد .تخصیصهای بودجه استانی ۵۰درصد است که
میطلبدمسئوالنشهرستانپیگیرجذبآنباشند.در
مجموعبیشاز ۳۳درصدتااینمرحلهتخصیصاعتبار
در استان انجام شده که عملکرد قابل قبولی است ».از
نظر جعفر رودری بیش از اینکه مشکل تخصیص
بودجه باشد ،اهمیت جذب آن مطرح است؛ «نرخ
رشد اقتصادی سیرجان در مقایسه با متوسط استان
شرایط خوبی دارد و حدود دو برابر متوسط استان است
که نمود آن در شاخصهای شهرستان به ویژه بحث
اشتغالزایینمایاناست».اوبابیاناینکهافزایشاشتغال
نسبتبهورودبهبازارکارنشاندهندهیتوسعهاقتصادی
شهرستان سیرجان است .بیش از 533میلیارد تومان
سرمایهگذاری ساالنه در پروژههای اقتصادی سیرجان
رقم قابل توجهی است و نشان از تحقق  30درصدی
اهداف سرمایهگذاری در سیرجان دارد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســا پویــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4351و شناســه ملــی  14007274791بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/07/14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :شــعبه
جدیــد شــرکت درشــهر بردســیر بــه آدرس اســتان کرمــان  ،شهرســتان بردســیر ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر بردســیر ،محلــه شــهرک فرهنگیــان  ،کوچــه زراعــت  ،کوچــه
شــهید ملــک قاســمی  ، 13پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  7841764321مــی
باشــد و آقــای محســن رفیعــی نــژاد شــماره ملــی  3071106203بــه عنــوان مدیــر
شــعبه انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری ســیرجان ()637115

آگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ارتبــاط ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2589و شناســه ملــی
 10861203746بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره
مــورخ  - : 1398/02/12خانــم نســرین آران شــماره
ملــی  3130593128بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس
هیئــت مدیــره  -خانــم راحلــه گرگینــی شــماره ملــی
 3060552118بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیره -
خانــم رقیــه آران شــماره ملــی 3060042683بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره  -کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهد
آور شــرکت از قبیــل (چــک  ،ســفته وبــرات )وقراردادهای
شــرکت و عقوداســامی وســایر نامــه هــای اداری بــا امضــاء
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت
شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()637082
شــماره ملــی 3060044147و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم پرویــن مــرادی بــه شــماره ملــی
3070968082و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســید احمــد
تهامــی ســیرجانی بــه شــماره ملــی 3130617132و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک
 ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء منفــرد مدیــر عامــل یــا رئیــس
هیئــت مدیــره بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم شــیما
همائــی فــر بــه شــماره ملــی  3060492565بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای حســین رحیمــی نــژاد
بــه شــماره ملــی  3130932682بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه
مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیر االنتشــار پاســارگاد جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت نمــی باشــد .اداره کل ثبت
اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات
غیرتجــاری ســیرجان ()637168

