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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
شنبه 15 ،شهریورماه همان روز موعود اداره
صمت است .از مدتی قبل اداره صمت به رؤسای
صنوف مستقر در خیابان امام این روز را برای بازرسی
اعالمکردهبود.موضوعبازرسی؛نصببرچسبقیمت
بر روی تمام کاالهای عرضه شده است .برچسبی که
به گفته رییس و بازرسان این اداره باید دارای شرایط
خاصی باشد .برچسب باید از طرف صنف مربوطه و به
صورت متحدالشکل به فروشندهها واگذار شده باشد،
برچسبها باید در معرض دید مشتری باشد و قیمت
درج شده بر روی برچسبها باید برای مشتری کامال
خواناباشدومشتریراازپرسیدنبینیازکند.همچنین
بررویاینبرچسببایدتلفنهایرسیدگیبهشکایات
از جمله تلفن 124درج شده باشد.
 از برچسب تا ماسک
روز اول ،از میدان شهرداری تا چهارراه رضوی
مورد بازدید قرار میگیرد و باقی مسیر به روز بعد
موکول میشود .با توجه به اینکه هدف بازرسی ،نصب
برچسب اجناس است ،بازرسان کاری به مغازههایی
که برچسب رسمی و خوانا نصب کردهاند ،ندارند اما
وقتی به سراغ مغازههای فاقد برچسب میروند ،پروانه
کسب ،فاکتور خرید و از همه مهمتر مسایل بهداشتی
را هم مد نظر قرار میدهند .به مغازهدارن بابت ماسک
نزدن مغازهدار و یا مشتریان اخطار میدهند و موضوع
را صورتجلسه میکنند .رییس اداره صمت تاکید دارد
«ما  49مورد را میتوانیم بازرسی کنیم که از جمله
آنها ،رعایت موارد بهداشتی است .این موضوع تنها
مربوط به کرونا نیست بلکه پیش از آن نیز ،نظارت بر
رعایت مسایل بهداشتی یکی از موارد بازرسی توسط
کارشناسان اداره ما بوده و هست .پس از شیوع کرونا
نیز،رعایتپروتکلهایبهداشتیمربوطبهاینموضوع
در دستور کار ما قرار دارد .البته در بحث کرونا ،توسط
ستاد کرونای استان مصوباتی به ادارات صمت ابالغ
شده و یک فرم طراحی شده که  14آیتم دارد و بر
آن اساس همکاران اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی
از واحدها بازرسی میکنند .در نهایت وقتی این 14
آیتم که دارای امتیاز هستند ،در آن فرم وارد میشود،
مشخصمیکندکهآیاواحدشماسفیداستیانارنجی
و یا قرمز .سفید که یعنی رعایت پروتکلها ،نارنجی
در حد هشدار است و اگر قرمز باشد ،قطعا از فعالیت
واحد صنفی جلوگیری میشود ».در روز دوم بازدید که

رییسادارهصمتنیزحضوریافته،
ویسدمعبرمیوهفروشهایحوالی
گیتینورد را هم تذکر میدهد.
موضوعی که جزو وظایف شهرداری
نیز است اما به دالیل نامعلوم،
شهرداری عالقهای به ورود به این
بحثندارد.
 روز اول بازدید
بازرسان به دو گروه  3نفره
تقسیم شدهاند و هر گروه یک طرف
خیابان را پوشش میدهند .روحاهلل
صادقی و مصطفی حاجابراهیمی
به عنوان کارشناسان بازرسی این
اداره و مصطفی رضوی کارشناس
صنایع این اداره برای کمک ،به گروه
اضافه شده است .متاسفانه فرصت
آشنایی با گروه دوم بازرسان در این
دو روز فراهم نمیشود .همراه با
بازرسان گروه اول ،ابتدای کار وارد
مغازه سیسمونیفروشی میشویم.
مغازهدار ،هم موارد مربوط به
برچسب را رعایت کرده و هم
پروتکلهای بهداشتی را .بازرسان
همانطور که با مغازهداران متخلف
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
با جدیت و بدون تعارف برخورد
را
میکنند ،از مغازهدارانی که موارد
گزارشی از همراهی  2روزه پاسارگاد با بازرسان اداره صمت
رعایتکردهاند،تشکرمیکنند.
مورد دوم ،یک اغذیه فروشی
است .عالوه بر نبود برچسب
محصوالت غذایی ،هیچیک از دو
نفر فروشنده ماسک ،روپوش و
 روز دوم
کفشمناسبندارند.بازرسانواردآشپزخانهمیشوند .متذکر میشوند .آنها به پاسارگاد میگویند« :هدف ما
با رؤسای صنوف مختلف تماس میگیرد .خواجویی در
روغن مورد استفاده برای سرخ کردن اغذیه ،باعث فرهنگسازیاست».
بازرسی از چهارراه رضوی تا میدان گیتینورد ،پاسخ به برخی مغازهداران ،مانند موبایل فروشیها که
کنجکاوی بازرسان میشود .فروشنده میگوید که از
دو مورد بعدی لباسفروشی هستند .مشکل برنامه روز دوم بازرسی است .اینبار رییس اداره نیز تغییرات ساعتی و روزانه قیمت اجناس را دلیل نزدن
هر بار روغن برای چهار روز استفاده میکند .بازرس مغازهاولی،نداشتنبرچسباستویکیازفروشندگان همراه بازرسان حضور دارد .محمدرضا خواجویی به برچسب اعالم میکند ،میگوید« :یک مغازهدار باید
ایراد میگیرد که روغن باید مدام و بعد از هر بار پخت و همچنین یکی از مشتریان ماسک نزده .مورد جالب پاسارگاد میگوید که روز گذشته نیز تصمیم به حضور روزانه نرخ اجناس را درج کند .با مداد بنویسید که
و پز عوض شود اما فروشنده معتقد است روغنش در این مغازه و تعداد زیادی از مغازههای بعدی ،نبودن داشته اما به دلیل تشکیل جلسهای در فرمانداری موفق بتوانید نرخ را عوض کنید اما نرخ باید درج شود».
مشکلی ندارد .در نهایت ،بازرسان پروندهای بر اساس مجوز کسب در مغازه ،نبود فاکتور خرید یا صدور نشده است .رییس اداره صمت در برخورد با متخلفان
موردجالبمیوهفروشیها
موارد نقص تهیه و مورد را به تعزیرات حکومتی ارجاع فاکتور فروش و مدرک شناسایی فروشندههاست .در هی چ بهانهای را نمیپذیرد .تنها در مواردی که تخلف
درمیانهمسیر،دوربینفیلمبردارییکخبرگزاری
میدهند.
مورد برخی از اغذیهفروشیها و میوه و سبزیفروشان بزرگنیست،فرصتییکساعتهبهمغازهدارانبرایرفع مجازی به سراغ خواجویی میآید .درحالیکه خواجویی
بازرسان تمام موارد الزامآور را به فروشندگان کارتسالمتفروشندگانهممسئلهاست.
مشکل میدهد .چندبار نیز برای رفع مشکل برچسب ،مشغولمصاحبهاست،میوهفروشیکهمغازهاشچند

قدم عقبتر است ،تند تند مشغول
نصب قیمت میشود اما این کار
از چشم خواجویی و بازرسان دور
نمیماند .به گفته یکی از بازرسان،
این میوهفروش مدتی قبل به دلیل
گرانفروشی جریمه شده است.
خواجویی میگوید« :همینکه
میوهفروشان بر جدی بودن اداره
صمت واقف و متوجه شدهاند
باید برچسب نصب کنند ،کافی
است .چون هدف ما فرهنگسازی
است ».با این وجود ،میوهفروشان
وقت کافی برای نصب برچسب
بر روی تمام میوهها را ندارند.
خواجویی نیز روی همین موضوع
دست میگذارد .او نرخ و دلیل
برچسب نزدن را میپرسد و تاکید
میکند موضوع صورتجلسه شده و
مغازهدار موظف به نصب قیمت بر
روی تمام اجناس گردد .او سپس از
مغازهداران فاکتور خرید میخواهد.
در بین میوهفروشان ،فقط یک مورد
فاکتور خرید داشت .بازرسان اداره
بهرییسشانمیگوینداینمغازهدار
همیشه موارد را رعایت میکند .در
دید بودن نرخنامه به روز ،یکی از
موارد دیگری است که اکثر میوه،
سبزی و گوشتفروشان رعایت
نکردهاند .در برخی موارد نرخنامه
دور از چشم مشتری نصب شده و
در یک مورد ،نرخنامه قدیمی است.
یکی دیگر از موارد یک مغازه لباسفروشی است
که لباسها را در چند قفسه چیده و تنها بر روی برخی از
قفسههایباالییقیمترادرجکردهبود.بنابهگفتهوی،
قیمت درج شده به صورت ستونی ،شامل لباسهای
طبقاتپایینترقفسهنیزمیشدومواردیراکهقیمت
نزده بود ،بنا بر یک نرخ ثابت اعالم کرد .موضوعی که
خواجویی را قانع نکرد .او تاکید داشت اگر مغازهدار
میخواهد نرخ را به صورت ستونی یا افقی درج کند ،باید
الزاما در برچسب شرح دهد که به طور مثال ،نرخ تمام
شلوارهای این ستون 85 ،هزار تومان است تا مشتری

آغاز اتمام حجت

اعمال قانون پس از فرهنگسازی
 پاسارگاد :مصاحبه با محمدرضا خواجویی؛ رییس اداره
صمت ،پس ازپایان بازرسی درروز اول انجام شد.
 ازدلیل و هدف از بازرسی چیست؟
بازرسی انجام شده با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار شهرستان
است .بحث درج قیمت و صدورفاکتورکه درقانون نظام صنفی هم به
آن اشاره شده است .درماده  15قانون نظام صنفی ضمن تکلیف به زدن
برچسب قیمت ،درتبصره ذیل آن نیزصدورفاکتورتوسط واحد صنفی
نیزتوسط قانونگذارتکلیف شده .فروشنده باید دو فاکتورصادرنماید؛
یکی برای خریدار و دیگری برای خود .این فاکتور باید شامل مواردی
نظیر نام فروشگاه ،آدرس ،شماره تماس و همراه با مهر باشد .با توجه
به جلسه ستاد تنظیم بازار برای پیگیری رعایت موارد قانونی ،مصوب

شد درراستای گسترش فرهنگ نصب برچسب قیمت ،واحدهای صنفی
مورد بازرسی و ارزیابی قراربگیرند .هدف ما مچگیری یا تنظیم گزارش و
جریمه نیست بلکه گسترش فرهنگ مورد نظر است .چون خیابان امام
جزو خیابانهای اصلی شهر است ،مصوب شد کار از این خیابان آغاز
شود .طبق مصوبه ما به رییس اتاق اصناف نامه زدیم تا موضوع به
کلیه اتحادیههای مرتبط با واحدهای صنفی اطالع داده شود و واحدها
نسبت به نصب برچسب اقدام نمایند .این مکاتبه مربوط به تاریخ 2
شهریورماه بود .درتاریخ  12شهریورنیزطی یک نامه دیگربه اتاق اصناف
بر انجام کار تاکید و نوشتیم که اگر اتحادیه این اطالعرسانی را انجام
ندهد ،باید پاسخگو باشد و اگر اطالعرسانی شد و واحد صنفی تمرد
کرد ،آن واحد صنفی پاسخگو خواهد بود .در این نامه مهلت را تا 13

شهریور تعیین کرده و اعالم نمودیم؛ از روز شنبه 15 ،شهریور بازرسی
آغاز خواهد شد .ما از طریق فضای مجازی نیز این موضوع را اطالع
دادیم .ما مجدد بازرسی را انجام خواهیم داد و اگرتکرارتخلف صورت
بگیرد ،راهکارهایی برای برخوردهای شدیدتروجود دارد .همچنین درفاز
بعدی خیابان دیگری با اعالم قبلی مورد بازرسی قرارخواهند گرفت و این
روند تا پوشش تمام شهر ،ادامه خواهد یافت .همچنین یکباردیگرنیز
واحدهای کل شهرمجددا تحت بازرسی قرارخواهد گرفت .درکنار این
موارد ،شهرهای اقماری و بخشها نیزمطابق همین روند مورد بازرسی
قرارخواهند گرفت.
 گفتید برخی از واحدها اعمال قانون شدند .این اعمال
قانون چگونه استو همچنین گفتیددرصورت تکرارتخلف ،برخورد

شدیدتری خواهد شد .این برخورد شدید چگونه خواهد بود؟
گزارش بازرسی تهیه شده و به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد
و این اداره براساس قانون برخورد خواهد کرد اما در بحث عدم رعایت
مجدد و تشدید برخورد ،مطابق ماده  28قانون نظام صنفی ،مواردی
وجود دارد که بر آن اساس میتوان واحد را پلمب کرد .در بند «ه»
آمده اگرواحدی به تکالیف تعیین شده نظام صنفیعمل نکند ،مشمول
جلوگیری از ادامه فعالیت و پلمب خواهد شد .اگر واحدهای صنفی
نخواهند دربحث برچسب همکاری کنند ،با توجه به مصوبه کمیسیون
نظارت ،مجبوربه جلوگیری ازفعالیت واحد خواهیم شد.
 تصورنمیکنید محدود شدن بازرسی به موضوع برچسب،
باعث شود که سایرمشکالتدیده نشود؟
یکی از عوامل گرانفروشی ،نزدن برچسب است .هدف ما ترویج
فرهنگ نصب برچسب است .بالفاصله پس ازاین مرحله ،کنترل قیمت
نیز انجام خواهد شد .براساس همان برچسب ،قیمت کاال مشخص

حمل اثاثیه منزل،
مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتــهای بـلوار
فاطمیه جنب
شرکت لنـگر بار

09136473880
42252330
09139473880

سلطانی(قدیم)

آگهــی تغییــرات شــرکت فــنآوران نــوآور کوشــا آرتیــن شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  15568و شناســه ملــی
 14007694228بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بــه طــور فوقالعــاده مــورخ  1399/02/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد:
الــف -اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از :آقــای رامیــن رســاءایزدی
بــه شــماره ملــی  6070002873بــه ســمت مدیرعامــل و
نایبرییــس هیئتمدیــره  -خانــم ســحر ســرداری بــه شــماره
ملــی  2980282294بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای
ســینا ســرداری بــه شــماره ملــی  2980473413بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد.
ب -آقــای محمد درویشــی ماهانی به شــماره ملــی 2993693697
بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای علیرضــا شــجاعی بــه شــماره ملــی
 2980766712بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخــاب گردیدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجــاری کرمــان ()961422

تاســیس شــرکت ســهامی خاص گهر پــای کاوه در تاریــخ 1399/05/30
بــه شــماره ثبــت  4969بــه شناســه ملــی  14009378866ثبــت و
امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تنظیــم و انعقــاد قــرداد جهــت خریــد و فروش ســنگ
آهــن ،کنســانتره آهــن ،گندلــه آهــن ،آهــن اســفنجی و انــواع ســنگ
ســاختمانی و تزئینــی -طراحــی ،محاســبه ،مشــاوره ،نظــارت و اجــرای
پروژههــای مختلــف عمرانــی در زمینههــای ســاختمانی ،راهســازی،
پلســازی ،ســازهها و بناهــای آبــی ،مشــاوره شهرســازی و طراحــی
شــهری ،پیادهروهــا ،خیابانهــا ،پارکهــا و بلوارهــا ،ســاخت و اجــرا و
طراحــی و محاســبه انــواع پلهــای بتنــی و فلــزی بــا دهانههــا و ابعــاد و
شــکلهای متفــاوت نظیــر پلهــای داخــل شــهری و روگذرهــا ،پلهــای
خــارج شــهری و جادههــا .طراحــی ،محاســبه و ســاخت خطــوط انتقــال آب
اعــم از انــواع کانالهــای تحــت فشــار و یــا کانالهــای بــا ســطح آزاد
انجــام کلیــه امــور طراحــی ،معمــاری ،دکوراســیون داخلــی و نمــا ،انــواع
خدمــات محیطــی و پروژههــای شهرســازی و زیباســازی اماکــن عمومــی
و شهرســازی -کلیــه امــور اســتخراج ،اکتشــاف ،حفــاری ،بهرهبــرداری،
باطلهبــرداری ،پیمانــکاری کلیــه معــادن غیر از نفت و گاز و پتروشــیمی-
تولیــد ،فــرآوری کلیــه کانیهــای فلــزی و غیــر فلــزی نظیــر آهــک ،گــچ،
ســیمان و مشــتقات مربوطــه -انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات

است ،فاکتور نیز گرفته خواهد شد و در صورت گرانفروشی ،تشکیل
پرونده انجام خواهد شد.
 اما برای خود من پیش آمده که قیمت اعالم شده توسط
فروشنده با برچسب همخوانی نداشت و فروشنده مدعی بود
برچسب متعلق به قبلو قیمت براساس روزاست.
هرواحد صنفی قبل ازبازکردن مغازه باید قیمتهایش را بهروزکند.
فاکتورهایش داخل مغازه و پروانه کسبش درمحل کارو درمعرض دید
نصب شده باشد .اینکه بگویند قیمت متعلق به قبل است ،قابل قبول
نیست و برخورد خواهد شد .این نکته را نیزباید بگویم که عالوه بربحث
بازرسی ازبرچسب ،همزمان و توسط گروهی دیگرازبازرسان ،سایرموارد
نظیرگرانفروشی مورد بازرسی قرارخواهند گرفت.
 هیچکدام ازاینواحدها تازه تاسیس نشدهاند که ازمقررات
بیخبرباشند امابهنوعی کاربازرسی ازابتداوبحثبرچسبو آنهم
با اطالعرسانی قبلی آغازشده .چرا؟

آگاه گردد .در نهایت ،خواجویی از طبقات مختلف ،سه
پیراهن را انتخاب و صورتجلسه میکند و به بازرسان
میگوید سریعتر ،نرخ این پیراهنها را مشخص و با
نرخ اعالم شده توسط مغازهدار ،مقایسه کرده و در
صورت گرانفروشی وی را جریمه کنند.
مشتریان بدون ماسک معضلی تکراری است.
بازرسان و رییس اداره به مغازهداران تذکر میدهند.
مغازهداران میگویند ما به مشتریان میگوییم اما
آنها رعایت نمیکنند .خواجویی پاسخ میدهد« :باید
از دادن خدمات یا فروش به مشتریانی که ماسک
نزدهاند ،خودداری کنید ».راهحل خواجویی و بازرسان
قاطعانه است اما نارضایتی از چهره و رفتار مغازهداران
میبارد .آنها میگویند که نمیتوانند عذر مشتریان
بدون ماسک را بخواهند .در مغازه گوشتفروشی،
خواجوییبهمشتریخانمیکهبدونماسکآمده،ایراد
مشتری لب برچیده ،معتقد است چون تازه
میگیرد.
ِ
آمده ،ماسک نیاز ندارد .مشتری مغازه اغذیهفروشی
نیز ماسک ندارد .جوانی است با ریش مرتب شده .یک
زنجیر نقره رنگ دور گردن انداخته و در هر دست،
دو انگشتر درشت دارد .او میگوید از ماسک زدن
خوشش نمیآید و معتقد نیست که ممکن است ناقل
باشد و دیگران را مبتال کند .وقتی خواجویی میگوید
شایدخودتمبتالشوی،بابیاعتناییشانهباالمیاندازد.
جوان ،در دفاع از صاحب اغذیهفروشی تاکید میکند
که او گفته ماسک بزن اما من نزدم.
روز دوم بازرسی تمام میشود اما خواجویی
تاکید دارد بازرسی تازه شروع شده .او میگوید این
مرحله اول کار است و با اطالعرسانیهای انجام شده،
دیگر بهانهای وجود نخواهد داشت و از این پس ،هیچ
توجیهی از متخلفان پذیرفته نخواهد شد و در صورت
تکرار ،ممکن است کار تا پلمب مغازه نیز پیش برود.
 آماری کوتاه از نتیجه 2روز بازرسی
مطابق اعالم روابطعمومی اداره صمت ،طی
 2روز گذشته 400 ،واحد صنفی مستقر در خیابان
امام مورد بازرسی قرار گرفتند که  59واحد متخلف
شناسایی شدند .موارد تخلف شامل؛ عدم درج قیمت،
گرانفروشی ،عدم ارایه فاکتور خرید و عدم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی بوده است .همچنین
با توجه به تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف،
مجموع ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده ،معادل
 13میلیون و  120هزار تومان بوده است.

هدف ما این است که مشکل را ریشهای حل کنیم .ما میتوانیم
مستقیما برخورد کنیم اما هدف ،فرهنگسازی است .اینکه به فرد
اطالع میدهیم که برای بازرسی خواهیم آمد ،بدین معنی است که دیگر
جای هیچ بهانهای نیست.
 مدتیقبلنیزبرچسبهابودندوبعد،برداشتهشدند
و دیگرهیچ خبری نبود .همینکه امروزتعداد قابل توجهی
از مغازهها برچسب ندارند ،نشاندهنده ناموفق بودن
طرحهایپیشیناست.
اعتقاد ما این است که فرهنگسازی نشده است .ما
معتقدیم با فرهنگسازی درست ،خود افراد نیز به کمک ما
میآیند و همکاری میکنند .شما بررسی کنید که دراین مدت،
چند بار در اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی ،چندبار جلسه
گذاشته و فرهنگسازی کردند؟ بحث ما ،بحث فرهنگی است
که البته درکنارش اقدام قانونی نیز انجام خواهد شد.
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با یک بار امتحان مشتری دائمی ما
خواهید شد

حرارتــی و برودتــی -کلیــه امــور نقشهکشــی و نقشــهبرداری-
راهانــدازی و نصــب کلیــه تجهیــزات واحدهــای تولیــدی و خدماتــی-
کلیــه امــور مربــوط بــه تعمیــرات و نگهــداری ابنیــه ،ماشــینآالت و
تجهیــزات صنعتــی و تاسیســاتی -شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی
تخصصــی و غیــر تخصصــی داخــل و خــارج کشــور -شــرکت در مناقصات
و مزایــدات -دریافــت و کســب تســهیالت ،اعتبــار از طریــق وام یــا
مشــارکت مدنــی بــا بانکهــا و ســایر ســازمانهای تامینکننــده منابــع
مالــی (داخلــی و خارجــی) -انجــام کلیــه امــور عملیــات بازرگانــی شــامل
خریــد ،فــروش ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز در صــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه کــوی شــریعتی ،خیابــان ادیســون غربــی ،خیابــان
شــهربانی ،پــاک  ،0طبقــه اول ،واحــد  1کــد پســتی 7815795796
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  30,000,000ریــال
نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  30000ریالــی تعداد  1000ســهم آن
بــا نــام عــادی مبلــغ  30000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  120-8192مــورخ  1399/05/19نــزد بانــک ملــی
ایــران شــعبه بــازار ســیرجان بــا کــد  8192پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای حجــت ناجــی بــه شــماره ملــی
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 1570315558و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای مصطفــی پورشــاهآبادی بــه شــماره ملــی 3071761708
و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم حدیــث
گلمحمــدی بــه شــماره ملــی  3360021789و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال و 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 بــا امضــای
مشــترک رییــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .اختیــارات مدیرعامــل:
طبــق اساســنامه بازرســان آقــای ایمــان اکبــری بــه شــماره ملــی
 3360016890بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
آقــای معیــن بنیاســد آزادی بــه شــماره ملــی  3392450731بــه
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 ()972820

