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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
کرونا ،با تغییر در سبک زندگی و دور کردن
افراد درتعامالت اجتماعی وارد میدان شد .همه
را خانهنشین کرد و روابط میانفردی را محدود،
اما روی دیگر سکه؛ نکته مثبتی است که کرونا
به همه ما آموزش داد و آن همدلی و مهربانی
است .در شرایط کرونا آموختیم به فکر افراد
آسیبپذیری باشیم که در این ایام شغل خود
را ازدست دادهاند و زندگیشان دستخوش تغییر
شده .اجرای طرحهای حمایتی خانوادههای
بیبضاعت ،بخشیدن اجاره منزل و مغازه توسط
مالکان ،ارائه وامهای بالعوض و ...از جمله
اقداماتی است که علیرغم فاصله فیزیکی ایجاد
شده درزمان کرونا ،دلهای ما را به هم نزدیکتر
کرد.
 قرارگاههای مردمی  20هزار خانوار را
حمایتمیکنند
قرارگاه مردمی حضرت امام حسن مجتبی(ع)
دراقدامی خیرخواهانه تشکیل شد تا با همراهی
نهادهای اجرایی شهرستان بتواند به ویژه در
ماه مبارک رمضان خانوادههای نیازمند را تحت
پوشش خود قراردهد .سرهنگ علی دستوری در
خصوص این رزمایش میگوید :ناحیه مقاومت
بسیج سپاه سیرجان برای کمک به اقشارنیازمند
بستههای معیشتی را تدارک دید ۲۰ .هزارخانوار
شناسایی شد و با همت مردم ،شرکتها و
نهادها بیش از ۲۵میلیارد ریال جمع آوری شد
تا طی دو مرحله و در ماه مبارک رمضان اقالم
حمایتی درقالب بستههای حمایتی شامل برنج
و حبوبات ،روغن ،قند و شکر ،خرما و گوشت
مرغ را به دست نیازمندان برساند .وی اضافه
میکند :در مرحله اول حدود  ۱۰هزار بسته
معیشتی در بین نیازمندان از جمله مددجویان
تحت پوشش نهادهای حمایتی ،کارگران فصلی
و همه اقشار آسیبدیده توزیع شد.
قرارگاه مردمی مدافعان سالمت هم در
قالب یک پویش مردمی در ایام کرونا با اهدای
بستههای معیشتی ازاندوه بسیاری ازخانوادهها
کم کرده .حجتاالسالم علیبیگی رییس این
قرارگاه درخصوص انگیزه این اقدامات میگوید:
کاررا با تشکیل کمیته ضدعفونی اماکن شهری
شروع کردیم و نزدیک به  ۲۳یگان درتمام نقاط
شهرمشغول گندزدایی معابربودند که گاهی تا
اذان صبح به طول میانجامید.
وی به کمیتههای دیگری که در این قرارگاه
راهاندازی شده اشاره کرده و میگوید :کمیته
تولید درچندین زیرمجموعه مشغول شد تا هم

حضور مردم و نهادهای اجتماعی در حمایت از اقشار آسیبدیده از کرونا:

کمبود ماسک درسطح شهررا تأمین کند و
هم قیمت آن را کاهش دهد .خوشبختانه
توانستیم بخش قابل توجهی از تولید
ماسک در شهرستان را در این کمیته عملی
نماییم .کمیته فرهنگی و کمیته رسانه نیز
درراستای فرهنگسازی برخورد با کرونا و
رعایت نکات بهداشتی توسط شهروندان
کار خود را آغاز کرد .علیبیگی با اشاره به
ابعاد گسترده حوزه فعالیت این قرارگاه
خاطرنشان کرد :پنجمین کمیته ،تغسیل
اموات بود .در زمانی که واقعا کمتر
کسی جرأت این امر را داشت ،بچههای
این مجموعه با افتخار غسل و کفن را با
تمام موازین شرعی بر عهده گرفتند تا به
کمک مجموعه افرادی بیایند که در این
راه زحمت میکشند .وی در خصوص
توزیع بستههای غذایی به منظورحمایت
از خانوادههای نیازمند اضافه میکند:
تاکنون بستههای غذایی توزیع شده و
قرار است با همراهی همه مجموعههای
جهادی و مسئوالن تا  ۲۰هزاربسته غذایی
با قیمت  ۲۵۰هزارتومانی را پوشش
بدهیم .درماه مبارک رمضان نیزهم توزیع
خشکبار و هم پخت غذا را در دستور کار
داریم .یک مجموعه پخت غذا بر عهده
خادمین شهداست که هر شب حدود
 1000پرس غذای گرم را تولید و بین
عکس:ایرنا
نیازمندانتوزیعمیکند.
 یک میلیارد کمک حمایتی در قالب شتافت .ایرانمنش مدیر روابطعمومی گلگهر
اعالم کرد :در اولین مرحله از فعالیت این
طرح رزمایش مواسات و همدلی
شرکت معدنی و صنعتی گلگهربا اختصاص قرارگاه و همزمان با هفته اول ماه مبارک رمضان
مبلغ  ۱میلیارد تومان به اتفاق سایر شرکتهای  ۵۰۰۰بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد و
منطقه گلگهرودرقالبرزمایش کمکمومنانه حمایت این شرکت ازخانوادههای بیبضاعت و

دستهایی که مرهم میشوند...

نیازمندان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و
درمراحل بعدی اجرای این طرح نیز کمکهایی
برای اقشارنیازمند درنظرگرفته شده است.
مهتاب حسینی رییس اداره بهزیستی
سیرجان نیز از اقدامات این اداره در دوران

بازگشایی مدارس کرمان از  ۲۷اردیبهشت
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳ ،نفر از
 خبرگزاری مهر
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ازشناسایی حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،شش نفر
 ۴۲مورد جدید مبتال به کرونا در کرمان طی  ۲۴از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،یک نفر از
حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و دو نفرهم ازحوزه
ساعت گذشته خبرداد.
مهدیشفیعیبعدازظهریکشنبهدرجمعخبرنگاران دانشکدهعلومپزشکیسیرجانهستند.
اظهار کرد :با ارسال  ۲۴۵نمونه به آزمایشگاههای سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد:
استان کرمان تست  ۴۲نفر در ۲۴ساعت گذشته از ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون  ۹۶۸نفر به صورت
قطعی به این بیماری مبتال شدهاند.
مثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه  ۲۰نفر از این افراد زن و  ۲۲شفیعی ادامه داد :متأسفانه در ۲۴ساعت گذشته
نفر مرد هستند ،افزود :از بین موارد جدید  ۲۰نفر یک نفربه دلیل ابتالء به بیماری کووید  ۱۹در استان

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد بــر اســاس مناقصــه عمومــی خدمــات
(شــرح مختصــر :تخریــب آســفالت ،جــدول و کانیــو وســط و اجــرای جــدول ،کانیــو
وســط و زیرســازی روســتای باســفهرجان) به شــماره  2099093173000002را
از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/02/22میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  10روز پنجشــنبه تاریــخ
1399/03/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  10روز یکشنبه تاریخ 1399/03/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز دوشنبه تاریخ 1399/03/19
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

دهیاری باسفهرجان   

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/01/26
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد:
آقــای ســجاد ســنجریپور شــماره ملــی  2980297925خانــم زهــرا محمــودی شــماره
ملــی 2281845543آقــای علی ســعید شــماره ملــی 2992842508
ب -خانــم ســمیه افشارجهانشــاهی شــماره ملــی  3071232047بــه ســمت بــازرس
اصلــی و خانــم فاطمــه عباســلو شــماره ملــی  3071027575بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()835863

ویروس کرونا به مصوبات ستاد ملی و مصوبه ستاد
استانی در خصوص بازگشایی مدارس اشاره کرد و
بیان داشت :طبق مصوبات ستاد تمامی مدارس
رسمی آموزش و پرورش در استان کرمان از تاریخ
 ۲۷اردیبهشت ماه سال جاری تا  ۲۷خردادماه
باز خواهند بود .این بازگشایی برای دانشآموزانی
است که اشکال درسی داشته و تمایل به حضور
در مدرسه را دارند و حضور در کالسها به صورت
ً
کامال اختیاری است.

کرمان جان خود را از دست داد و بر این اساس
مجموع جان باختگان ابتالء به کووید  ۱۹در استان
کرمان به  ۵۷نفررسید.
وی در خصوص بهبود یافتهها هم گفت :طی
 ۲۴ساعت گذشته  ۹بیمار با عالئم کووید  ۱۹از
مراکزدرمانی ترخیص شدند بنابراین مجموع بهبود
یافتههای این بیماری در استان از ابتدا تاکنون ۴۱۱
بصیری دربخشی ازسخنان خود به برگزاری مراسم
نفراست.
همچنین محمدصادق بصیری معاون استاندار شبهای قدر در استان اشاره کرد و یادآور شد :بر
کرمان بعدازظهر یکشنبه در ستاد استانی مدیریت طبق اعالم ستاد شهرستانهای کم خطر با رعایت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تخریب آسفالت ،جدول و کانیو وسط
و اجرای جدول ،کانیو وسط و زیرسازی روستای باسفهرجان  (نوبت اول)

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی بیــد بســتان ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2291و شناســه ملــی
 10860551206بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ 1398/11/24
 نــام شــرکت بــه «جهــان آریــن گســتر نــادر ســیرجان» تغییــریافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()835869

کرونا میگوید :خوشبختانه میزان مشارکت
خیرین در طرحهای حمایتی بسیار خوب بوده
و به میزان  6/913/310/000ریال برای حمایت
از افراد نیازمند و تهیه اقالم بهداشتی جمع
آوری شد .وی اضافه میکند :موسسات خیریه

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی بیــد بســتان ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2291و شناســه ملــی
 10860551206بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
مــورخ 1398/11/24
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
آقــای احمــد علــی نادرینســب بــه شــماره ملــی 3179546417
آقــای رضــا نادرینســب بــه شــماره ملــی  3060105049خانــم
شــریفه علیرضــازاده بــه شــماره ملــی 3071006901
ب -آقــای جــواد نادرینســب بــه شــماره ملــی  3071198418بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم فاطمــه شهســواریپور بــه شــماره
ملــی  2281713301بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد.
ج -روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخــاب گردید.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()835837

تولیدکننده نیزبرای تولید لوازم بهداشتی وارد
عمل شدند و با مشارکت موسسه خیریه
علیبنابیطالب و خیریه زنان نیکوکار روزانه
 1900عدد ماسک و  ۱۵۰عدد گان تولید
و در دسترس افراد قرار گرفت .همچنین
پایگاه خدمات را راهاندازی کردیم با هدف
توزیع افطاری بین کودکان کار .حسینی به
یک اقدام داوطلبانه هم اشاره میکند و
میگوید :یکی از مددجویان بهزیستی در
یک اقدام داوطلبانه به تنهایی  ۱۰هزارعدد
ماسک تولید کرده که اقدامی شایسته
است .وی اضافه میکند :توزیع  ۷۰مورد
بستههای بهداشتی توسط اورژانس
اجتماعی بین کودکان کار و خیابان،
توزیع  5220سبد غذایی و پک بهداشتی
بین مددجویان ،توزیع  ۸۰عدد بروشور
آموزشی ،ارائه مشاوره تلفنی به  150نفردر
مورد اختالفات خانوادگی و ...نیز ازجمله
اقداماتی است که توسط اداره بهزیستی
و در راستای حمایت از افراد آسیبپذیر
جامعه در ایام کرونا انجام شده که بخش
عمده این اقدامات در راستای طرح
رزمایش کمک مومنانه بوده است.
احمدیزدانخواه رییس کمیته امداد
امام خمینی (ره) نیزبه فعالیتهای انجام
شده در این نهاد اشاره کرده و میگوید:
در راستای حمایت از اقشار ضعیف
و همراهی با طرح رزمایش کمک
مومنانه ،یک میلیارد ریال کمک بالعوض به
این خانوادهها اختصاص داده شده .همچنین
حدود  1000عدد سبد کاال تهیه و بین نیازمندان و
مددجویان توزیع شده و درحال توزیع میباشد.
عالوه بر آن  10هزار عدد ماسک توسط کارگاه
پروتکلهای بهداشتی میتوانند مراسم شبهای
قدر را برگزار کنند اما در مراکز استانها و سایر
شهرستانهای در معرض خطر با همکاری صدا و
سیما این مراسم ضبط و پخش خواهد شد و مردم
میتوانند در منازل خود این مراسم را مشاهده و
استفاده کنند .وی افزود :برخی ادارات تقاضای
اتمام دورکاری کارمندان خود را داشتهاند لذا به
ادارات مجوز داده شده تا در صورت لزوم از تمامی
نیروهای خود استفاده کنند ضمن اینکه اگر قرار
باشد مدیران با دورکاری کارمندان موافقت کنند
اولویت با افراد مسن و دارای بیماریهای زمینهای
است.

مرکز مددکاری تولید و در شهرستان توزیع شده
است.
موکب سیدالشهداء(ع) سیرجان نیزبا اقدامی
دیگر در این کارهای خداپسندانه شرکت کرده
و با تولید و توزیع نان گرم در بین اقشار نیازمند
گوشهای از اندو ِه این روزهای خانوادههای
نیازمند را برطرف میکند .مسئول این موکب در
خصوص فعالیت اعضای موکب میگوید150 :
نفر از اعضای این موکب از ابتدای ماه مبارک
رمضان پخت نان محلی را در فاطمیه روستای
باسفهرجان آغاز کردند و روزانه  500قرص نان
را بین جامعه هدف توزیع میکنند .امید است
با اجرای این طرحهای حمایتی گره از مشکل
خانوادههای مستمند بازشود.
 مردم با بخشیدن اجارهها ،پای کار
آمدند
علیرضا در یکی از پاساژهای شهر مغازه دارد
و در ایام کرونا مجبور به تعطیلی آن شده اما از
اقدام مالک مغازه خوشحال است و میگوید:
بعضی از مالکان اجاره مغازه را به مستاجران
بخشیدهاند .از مالک مغازهام تشکر میکنم که
در این ایام دست ما را گرفت تا پیش خانواده
شرمنده نباشیم .مغازه من فروش مانتوست و
در این مدت درآمدی نداشتم .اجاره دو ماه را به
من بخشیدند که کمک بزرگی است.
رضوی به جز خانه مسکونی خودش ،سه
واحد دیگر هم دارد که اجاره داده .او هم به
یاری مستاجران خود آمده :حقیقتش پسر من
درتهران اجارهنشین است ،در ایام کرونا تصمیم
گرفتم اجاره یک ماه را به مستاجرانم ببخشم و
درماههای دیگرهم به آنها تخفیف بدهم؛ انگار
که به پسر خودم تخفیف میدهم .مستاجرانم
جوان هستند و اول زندگیشان است .اگر من
هوای آنها را داشته باشم درتهران هم یکی پیدا
میشود که هوای پسرم را داشته باشد.
مردم ما نشان دادهاند در شرایط سختی و
کوران بال خیلی بیشتر از قبل پای کار هستند
و با حضور در میدان ،دست افراد ضعیفتر را
گرفته و اشک حسرت ازچهره افراد آسیبدیده
پاک میکنند .نمونه این همدلی و همراهی را در
اقدامات انجام شده در ایام کرونا شاهد هستیم
که اقشارضعیف درتامین مایحتاج روزانه خود
حمایت میشوند .کرونا به همه ما آموخت« :چو
غنچه گرچهفروبستگیست کارجهان/توهمچو
باد بهاری گرهگشا میباش»

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای آسفالت
معابر روستای باسفهرجان(نوبت دوم)

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمــات (شــرح
مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای آســفالت معابــر روســتای باســفهرجان) بــه شــماره
 2099093173000001را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/02/15میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســاد مناقصــه از ســایت :ســاعت  10:00روز پنجشــنبه
تاریــخ 1399/02/25
مهلت زمنی ارایه پیشنهاد :ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/03/07
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/03/08
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

دهیاری باسفهرجان   

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و
عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر آقــای احســان
حســینیپور فرزنــد خانجان به شناســنامه  446کد ملــی  3091227359صــادره از کوهبنان
بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقالب اســامی ســیرجان درخواســت صدور ســند شـشدانگ یک
بــاب منــزل مســکونی پــاک  10417فرعــی از  5087اصلــی بــه مســاحت  250متر مربــع واقع
در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره
 9954مــورخ  1399/02/14هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون

فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند ملــک واگــذاری نامبــرده صــادر نمــوده اســت .بدینوســیله به
اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی به
تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبا به اداره ثبت اســناد ســیرجان تســلیم
و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبت بــه مرجع صالــح قضایی
تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچــه ظــرف مدت
بیســت روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض
گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام
متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 735 .م.الــف تاریــخ انتشــار :روز دوشــنبه 1399/02/22

آگهــی تغییــرات شــرکت نصــر راه پاســارگاد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  3391و شناســه ملــی  10980119091بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ 1398/11/28
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای جــواد آرمانپــور بــه شــماره ملــی
 3051615161بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره آقــای مهــدی
خالقــی بــه شــماره ملــی  3071109091بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره خانــم
مهدیــه فیــروز آبــادی بــه شــماره ملــی  3071260229بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره آقــای حســین صالحــی بــه شــماره ملــی  0534788955بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره آقــای مهــدی نجاتــی بــه شــماره ملــی  0493402411بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای رحیــم شــجر بــه شــماره ملــی 255960943

بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای احســان میخــک بــه شــماره ملــی
 1284898709بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای علــی گــودرزی اوریمــی بــه
شــماره ملــی  2259851843بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
ب-کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی و همچنیــن اوراق عــادی و نامههــای اداری
بــا امضــای آقــای مهــدی خالقــی رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()828399

