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 پاسارگاد
چندماهپیش ازسالقبل ،گزارشیپیرامون
کندوکاو در کوه تنبور در پاسارگاد منتشر شد.
در این گزارش با اشاره به خراشیده شدن کوه
توسط جستجوگران مواد معدنی ،به تاریخچه
کوه باستانی تنبورپرداخته شده بود .رشته کوه
تنبور نزدیکترین کوه به سیرجان و از قدمت
تاریخی برخوردار است .این کوه عالوه بر آنکه
ماوای عشایردرفصل ییالق و قشالق است ،از
گونههای گیاهی دارویی برخورداراست و گویا
در این محدوده برخی از حیوانات وحشی نیز
زندگی میکردند که با حضورانسانها و ماشین
آالت صنعتی ،به نواحی دیگرگریختهاند.
محسن اسدی؛ رییس آب منطقهای
شهرستان در گفتوگویی کوتاه با پاسارگاد
تاکید کرد مجوز برداشت جدید شن و ماسه
از بستر رودخانه داده نخواهد شد و شرکتها
و کارخانهها حق برداشتن بیش از این مقداررا
نخواهند داشت .معاون اداره منابع طبیعی نیز
به پاسارگاد گفت منطقه تنبورپوشش خاص
جنگلی ندارد و کوهکاوی ارتباطی با این اداره
ندارد.
بخشی از گزارش چندماه پیش پاسارگاد،
گفتوگو با محمدرضا خواجویی؛ رییس اداره
صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان
بود که وی وعده بازدید از این کوه و بررسی
موضوع با حضور خبرنگار پاسارگاد را داد.
از این وعده چندماهی گذشت تا اینکه روز
شنبه با مساعدت وی و همکاری مسئول روابط
عمومی و مسئول بخش معدنی این اداره ،بار
دیگر برای بررسی موضوع به سراغ کوه تنبور
رفتیم.
کوه ،منطقه و اطراف آن طی بهار و
تابستان و با رشد گیاهان چنان تغییر چهره
داده بودند که حافظه قادر نبود مسیر و
منطقه را بیابد .بنا به گفته علیاکبر آرمند،
کارشناس معدنی اداره صمت ،در منطقه
پاریز بین  14تا  15کارخانه شن و ماسه
مشغول به کار هستند و نکته مهم این
است که تمام رشته کوه تنبور ،ثبت معدنی
شده و قابل بهرهبرداری است (تصویر شماره
یک محدودههای مشخص شده معدنی در
این منطقه را نشان میدهد) .این موضوع
زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم تاکنون
شن و ماسه از سطح رودخانه خشک شده
این منطقه استخراج میشد اما این ذخیره
در حال اتمام است و با توجه به مخالفت

گفتوگو با کارشناس بخش معدن اداره صمت سیرجان:

همه جای کوه تنبور ثبت معدنشده است

آب منطقهای با حفاری عمیق در رودخانه،
احتمال دارد شرکتها رو به کوهکاوی
بیاورند .بنابراین به نظر میرسد کوه تنبور به
زودی دچار تغییرات عدیده گردد.
 آیا منطقه کوه تنبور جز مناطق آزاد
جهتبهرهبرداریمعدنیمحسوبمیشود؟
بله ،بوده ولی درحال حاضردیگرهمه جای
آن ثبت شده است.
 یعنی دیگرحتا محدوده آزادو خارج از
ثبتوجود ندارد؟
دیگر اصال جای آزادی وجود ندارد .درحال
ن وماسهمان که در
حاضر ،محدودههای ش 
مجوز استانداری دارند ،به مشکل برخوردهاند.
چون محدودههایشان تمام شد و مشکل
محدودهدارند.
 اگر مشکل محدوده حل نشود،
تعطیلخواهندشد؟
بله قطعا تعطیل میشوند .حاال یک
پیشنهاداتی هم به منابع آب دادهاند .چون
بیشترازارتفاعیکمترنمیتوانندبرداشتکنند
و به خاک میرسند .اگر این خاک را حدود یک
متریا یک و نیم متردیگربردارند ،بازبه شن و
ماسه میرسند ولی امور منابع آب این اجازه
را نداده
 اگراجازه داده نشود ،تکلیف چیست؟
تکلیف این است که ما شن و ماسههای
کوهیمان را راهاندازی کنیم و در این محدوده

که تا حداقل شعاع  ۵۰کیلومتری سیرجان
که ثبت نشده باشد.
 پس عمال ما یک شهردروسط منطقه
تمعدنداریم.
ثب 
بله.
 این اکتشافات و کندوکاوها باعث
نمیشود پوشش گیاهی و محیطزیست
جانوریلطمهبخورد؟

علیاکبر آرمند ،کارشناس معدنی اداره صمت سیرجان ،عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

کاررا را انجام دهیم.
 بنابراین تراشیدن کوه شروع خواهد
شد.
بله .کال از دو ،سه سال پیش ،منابع
آب اجازه نداد کارخانه جدید شن و ماسه
رودخانهای ثبت شود .فقط واریزهها و مخلوط

کوهی را میتوانستند ثبت و انجام دهند .البته
از برج ۱۲سال گذشته ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،بخش مادههای  ۱و  ۲که شامل شن
و ماسهها و مخلوطها و واریزههای کوهی بود
را کال بست تا کسی ثبت ندهد.
 چرا؟

تصویر شماره یک

به دلیل تعداد زیاد ثبت در این بخش.
 به خاطرحفظ محیت زیست؟
به خاطر حفظ محیطزیست نمیتواند
باشد ،چون عمال میتوانند به اسم یک ماده
معدنی دیگر ثبت کنند .عمال ما در سیرجان
دیگر جای خالی نداریم .هیچ کوهی نیست

قاعدتا جایی که برداشت معدنی میشود،
پوشش گیاهی دچار خسارت میشود اما
زمانی که از اداره محیطزیست و منابع طبیعی
استعالممیشود،هزینههای آسیببهپوشش
گیاهی را ازمعادن میگیرند.
 سال گذشته چه تعداد تخلف

در حال حاضر ادامه فعالیت مرمریت گودغول قانونی است
 جوابیه:
احتراما؛ عطف به مطلب مندرج در
صفحه  7شماره  607مورخ 99/3/19
توگو
آن نشریه تحت عنوان گف 
رییس محیطزیست سیرجان با عنوان
شکار و معدن و تیتر (شاید تنها راه
نجات زنجیره انسانی باشد) جوابیه این
سازمان به شرح زیر اعالم میگردد.
در خصوص اظهار نظر رییس اداره
محیطزیست شهرستان سیرجان به

برگ سبز خودرو پراید SE 131

استحضار میرساند با عنایت به ماده
 24قانون اصالح قانون معادن مصوبه
 90/9/19جهت تسریع در امر اکتشاف
و بهرهبرداری از معاون و دستگاههای
اجرایی وفق ماده  24قانون اصالح
قانون معادن عمل میشود .بر اساس
همین ماده سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت با توجه به بند ج ماده
 24درمناطقی با عنوان پارک ملی ،آثار
طبیعی ملی ،پناهگاه حیاتوحش و

حفاظتشده موظف به استعالم از
اداره کل حفاظت از محیطزیست
هستند و در صورت پاسخ مثبت یا
منفی اقدامات قانونی بعدی انجام
میگردد .در خصوص پروانه اکتشاف
مرمریت گودغول اشاره شده توسط
مسئول محترم اداره محیطزیست
شهرستان سیرجان ،نظر به اینکه
محدوده گودغول جز مناطق شکار
ممنوع بوده و از مناطق چهارگانه

سند قطعی منقول  12694مورخ 90/3/24

مدل  95به رنگ سفید به شماره
پالک14 :ص 215ایران 75
به نام رحیم طاهری مقدم به شماره ملی
 3060054819مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 37قصب زمین داخل بافت مرکزی
حسینآباد موقعیت عالی دو نبش  150متر
پروانه ساخت ،قیمت  370 :میلیون
به فروشمیرسد.
09374663367

پروانه ساختمانی منزل قطعه  2-202بخش 36
کرمان واقع در بلوار امام هادی ع خیابان مفتح
مفتح 2پالک  9338فرعی از  5087اصلی
به نام اکبر محیاپور مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی  1لول
تهپر کالیبر  12مدل کوسه شماره سالح:
 75101کشور سازنده :روسیه مطعلق به
فردین ناصری پورتکلو مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد

تنظیمی دفترخانه  78سیرجان مربوط به یک دستگاه

سواری پراید صبا  GLXIبه رنگ نقره ای متالیک مدل
 1388به نام محمد اسفندیار پور به علت نامعلومی

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/6ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام خدمات مشــاوره
بــراي امــور طراحــي عمرانــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت مشــاور
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکور را از قســمت تامينكنندگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ 99/05/01
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنا
بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/04/28مقــرر شــده اســت.
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز به ذكــر دليل
و جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

ذکر شده وفق بند ج ماده  24قانون
اصالح قانون معادن نیست لذا نیاز
به استعالمات از اداره محیطزیست
نبوده و متقاضی میتواند عملیات
معدنی را انجام دهد .در این مورد
خاص موافقت اداره کل منابعطبیعی
را کسب کرده است .با اینحال جهت
رعایت ضوابط زیستمحیطی عبارتی
با مضمون «دارنده این مجوز موظف
است دستورالعملهای قطعی و آتی

مرتبط با ضوابط زیستمحیطی را
رعایت نماید وگرنه سلب صالحیت
میشود» نیز در ذیل پروانه اکتشاف
قید میگردد که درصورت عدم رعایت
این موارد با گزارش مستند و مستدل
از اداره کل حفاظت محیطزیست
مراتب قانونی الزماالجرا خواهد شد.
اداره محیطزیست تاکنون مدرک
مستدلی برای عدم رعایت موارد
زیستمحیطی با توجه به تصویبنامه

بازاریاب آقا با حداقل مدرک دیپلم و
حداکثر سن  30تا  35سال جهت کار در
شرکت کوکاکوالی مشهد(دفتر سیرجان)
با حقوقو ثابت ،بیمه و پورسانت نیازمندیم.
تلفن42298045 :
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ضیــا تجــارت صنعــت آرویــن در
تاریــخ  1399/03/27بــه شــماره ثبــت  4907بــه شناســه ملــی
 14009212190ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام خدمــات مهندســی مشــاور از جملــه (مطالعــه
طراحــی و نظــارت ) در انــواع پروژههــای صنعتــی و تاسیســاتی بــه
صــورت مســتقیم و یــا بــا مشــارکت ســایرین ،انجــام کلیــه فعالیتهــای
مجــاز بازرگانــی شــامل خریــد ،فــروش ،تولیــد یــا توزیــع ،بســتهبندی،
واردات و صــادرات و خدمــات پــس از فــروش کلیــه کاالهــای بازرگانــی
از جملــه مــواد اولیــه ،ماشــینآالت صنعتــی و ســاختمانی و محصــوالت
مجــاز و اخــذ نمایندگــی داخلــی و خارجــی از شــرکتهای مجــاز ،گشــایش
اعتبــار و الســی بــرای شــرکت ،اخــذ وام و تســهیالت بــه صــورت ارزی و
یــا ریالــی از کلیــه بانکهــا ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،برپایــی غرفــه
و شــرکت در نمایشــگاه داخلــی و بینالمللــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات،
مزایــدات و پیمانهــا اعــم از خصوصــی و دولتــی و یــا بینالمللــی .شــرکت
در پروژههــای صنعتــی و عمرانــی بــه صــورت مدیریــت اجرایــی ،مدیریــت
طــرح ،پیمانــکاری ،نگهــداری و بهرهبــرداری از ابنیــه و تاسیســات و
تجهیــزات صنعتــی و ارائــه خدمــات پژوهشــی و مطالعاتــی ،ســرمایهگذاری
و مشــارکت بــا ســایر شــرکتها و موسســات و بنگاههــا ،ارائــه خدمــات
بازرســی فنــی ،ارائــه خدمــات ســاخت ،تامیــن ،نصــب و راهانــدازی
تجهیــزات صنعتــی ،تامیــن نیــروی انســانی مرتبــط بــا فعالیــت شــرکت،
آگهــی تغییــرات شــرکت آتروبــان صنعــت ســمنگان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 3510
و شناســه ملــی  14003732618بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
1397/07/04
 بــه موضــوع شــرکت طراحــی و اجــرای سیســتمهای اطفــا و اعــام حریــق پروژههــای مســکونی وصنعتــی ،انجــام پروژههــای علمــی و پژوهشــی مرتبــط بــا صنعــت ،تولیــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز در
صنعــت و معــادن الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد).
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان
()904750

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســیرجان غــذای فرهــاد در
تاریــخ  1397/12/12بــه شــماره ثبــت  4587بــه شناســه ملــی
 14008192097ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه پروژههــای عمرانــی ،ابنیــه ،شهرکســازی-
ســاخت واحدهــای مســکونی ،تجــاری ،اداری ،صنعتــی -نقشــهبرداری،
نقشهکشــی -طبــخ و توزیــع غــذا ،رســتورانداری ،سلفســرویس-
بســتهبندی و فــرآوری انــواع مــواد غذایــی و نوشــیدنی -خریــد و
فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط
مــدت فعالیــت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،بلــوار قاآنــی ،کوچــه وحیــد ،21خیابــان وحیــد ،پــاک  ،3طبقــه
همکــف کدپســتی 7815637356
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  75مــورخ  1397/11/14نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه بلــوار
ســیرجان بــا کــد  8191پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای فرهــاد نصرتآبــادی بــه شــماره ملــی

ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای
معدنی به شماره /539ت29379/
ه مورخ  1384/2/3هیئت وزیران به
این سازمان ارایه نکرده است .لذا ادامه
فعالیت دارنده پروانه اکتشاف درحال
حاضرقانونی است.
علیرضاابوالحسنی
مشاور رییس و مدیر روابطعمومی
اداره کل صنعت ،معدن و تجارت

بهرهبرداریدرمنطقهتنبورداشتیم؟
دو مورد که یک مورد هنوزپلمپ است و
پیگیرکارهایش هستیم .مورد دوم االن بسته
است و برداشت ندارد .البته پلمپش نکردیم.
مورد دوم کارش پیشرفت داشته و در حال
نقشهبرداری هوایی است و دارد کارش را تا
زمان اخذ مجوزپیش میبرد .بقیه موارد مجوز
دارند و مشکل خاصی ندارند.
درسطحشهرستانچهتعدادتخلفات
معدنیدرسالداشتیم؟
با افرادی که میآیند و برای باغاتشان
ماسه بادی بار م یزند ،مشکالت عدیدهای
داریم .مسئله این است که خیل ی از این افراد
از قانون معادن
خبر ندارند .قانون
معادن میگوید
که ماده معدنی
انفال و متعلق به
تمام مردم است.
کسیحقبرداشت
ندارد .حتی اگر
سند تکبرگ هم
داشته باشد و
زمین خودش هم
باشد ،حق بارگیری
معدنی ندارد مگر
زمانی که حق و حقوق دولتیاش پرداخت
شود .حتا به طور مثال اگر زمین دارای مواد
معدنی ،متعلق به خودت باشد و بخواهی این
زمین را بسازی ،باید ماده معدنی را دپو کنی؛
حق بارگیریاش را نداری.
 از تخلفات حیطه معدن در سال
گذشته آماریوجود دارد؟
آمار دقیقی نداریم ولی بوده .چند بار
رفتیم جلوی کار برخی از کارخانههای ماسه
ی را گرفتیم و ساماندهیشان کردیم.
باد 
چند هفته قبل نیز در این رابطه یک جلسه
کارگروه برایشان برگزار کردیم .امیدوارم
بروند مجوزهاشان را بگیرند و کارشان را
قانونی انجام دهند و حقوق دولتیشان را
پرداخت کنند .یکسری پروژههای عمرانی
شهر هم بود که مشکالتی ایجاد کردند...
 منظورتان از پروژههای عمرانی این
است کهدولتیهاتخلف کردهبودند؟
باید گفت پیمانکاران .زیرا دولتیها پروژه
عمرانی را به پیمانکار میدهند .حاال این
پیمانکارهرکسیمیتواندباشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت شــایان عمــران پارســیان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  2306و شناســه ملــی  10860551341بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1399/01/18تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :بــه موضــوع فعالیــت شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :احــداث و تولیــد صنایــع باالدســتی و
پاییندســتی آهــن و فــوالد .در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات
فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد).
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()887511
انجــام کلیــه فعالیتهــای خدماتــی و رفاهــی در محیطهــای صنعتــی و غیــر
صنعتــی بــا تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز در صــورت لــزوم پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه کــوی شــریعتی ،بلــوار هجــرت ،خیابــان شــهید
فیاضبخــش ،پــاک  ،0طبقــه چهــارم کــد پســتی 7815764882
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  46235/76مــورخ  1399/03/21نــزد بانــک ملــت شــعبه
مرکــزی ســیرجان بــا کــد  4623.5پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای مهــدی امامیپنــاه بــه شــماره ملــی
 3070943519و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای ســیدضیاء مصالئــی بــه شــماره ملــی  3071130007و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال آقــای علیرضــا خجســتهنژاد بــه شــماره ملــی  3071133022و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم نجمــه امیــری بــه
شــماره ملــی  3071098911بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک
ســال مالــی خانــم فاطمــه امامیپنــاه بــه شــماره ملــی 3071151012
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه
کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()885230
 3060303665و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای مهــدی نصرتآبــادی بــه
شــماره ملــی  3060512991و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال آقــای فیــروز نصرتآبــادی بــه شــماره ملــی
 3130277692و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت و در غیــاب مدیرعامــل امضــای رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم ســمیه بحرینــی
بــه شــماره ملــی  3071834888بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای عیســی علیمردانــی بــه شــماره ملــی
 3130277374بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()889868

