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 ناصرصبحی
درحالیکه در اکثر شهرهای ایران و به خصوص در
کالنشهرهابا اخبارافزایشمواردسرقتروبهروهستیم،
در سیرجان با روندی معکوس مواجهایم .این نکته را
محمدرضا ایراننژاد؛ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
سیرجان میگوید .آماری که او درحین و پس ازمصاحبه
تاکیددارد کامالرسمیوهمان آماری است کهبهشورای
تامین سیرجان ،کرمان و تهران نیز ارایه شده است .در
مجموع ،میزان سرقت در 6ماهه اول سال ،نسبت به
مدت مشابه سال گذشته و جالب آمار  3ماهه دوم
سال نیزنسبت به آمار 3ماهه اول سال کاهش را نشان
میدهد.
 با توجه به اینکه درهفته ناجا قرارداریم ،به
برنامههای تدارک دیده شده در این هفته اشارهای
داشتهباشید.
امسال به جهت پیش نیامدن تداخل ماموریتی
(با توجه به ایام اربعین ،رحلت پیامبر و شهادت امام
رضا) ،هیئت رئیسه ناجا تصمیم گرفت هفته ناجا را به
توهفتم تا دوم آبان برگزار کند.
جای سیزدهم ،از بیس 
صبحگاه مشترک با رعایت سختگیرانه پروتکلهای
بهداشتی ،دیداربا خانواده شهدا ،خدمترسانی مضاعف،
ارائه آمارعملکرددرتریبوننمازجمعه،حضوردرمحافل
ومساجد،غبارروبیگلزارمطهرشهدا،نشستهماندیشی
با دانشگاهها و نشست دیگری با سازمانهای مردمنهاد و
البتهنشستیبااصحابرسانه،اهداخونهمکارانمطابق
هر سال ،تجلیل از خانوادههای کارکنان و ...از جمله
برنامههایتعیینشدهدراینهفتههستند.
آیاافتتاح،تکمیلونظایرآننیزدربرنامهوجود
دارد؟
دربحث زیرساختی ،سال گذشته دو کالنتری افتتاح
شد .البته این دو مورد میبایست امسال و درهفته ناجا
افتتاح شود اما چون مرتبط با کارمردم بود ،تاریخ افتتاح
گزنی
در همان روز آغاز خدمترسانی بود .امسال کلن 
احداث پروژه نیز داشتیم که به علت ذکر شده ،منتظر
هفته ناجا نماندیم .درحال راهاندازی یک ایستگاه پلیس
راهور در پاریز نیز هستیم که جزو خواستههای مردم و
مسئوالن بود .بحث راهاندازی خودروی ثبت تخلفات
ساکن مربوط به راهنمایی و رانندگی را نیز داریم که
انشاهلل تا آن روزآماده خواهد شد.
 با توجه به اینکه امسال راهپیمایی اربعین
نخواهیمداشتچهموردیباعثشدبرگزاریهفته
ناجابهتاخیربیفتد؟
هرساله ،برنامههای این ایام مشخص و شفاف بود
اما امسال متفاوت است .به طور مثال با وجودیکه
مردم میدانند برای راهپیمایی اربعین نباید به سمت مرز
بروند ،ممکن است برخی به دلیل عشق و عالقهای که
دارند ،این کار را انجام دهند .در سیرجان نیز برنامه این
است که پیادهروی اربعین نداشته باشیم ولی ما باید در

بررسی میزان جرایم سرقت در گفتوگو با رییس پلیس سیرجان

وضعیت آمادهوهوشیارباقیبمانیمکه اگرعدهای
خودجوش یا خودسرانه تصمیم به راهپیمایی
گرفتند،کاررامدیریتکنیم.
 استاندار گفتند مسیرهای کرمان در
اربعین بسته خواهد شد .این موضوع شامل
بستهشدنمسیرهایشهرستانهانیزخواهد
شد؟
روز گذشته در جلسه ویدئوکنفرانسی که در
فرمانداری برگزارشد و استاندارنیزبه عنوان رییس
جلسه حضور داشتند ،بحث این بود که از ورود
خودروهایی که به صورت کاروانی برای زیارت قبر
شهیدواالمقام؛سپهبدحاجقاسمسلیمانیحرکت
میکنند ،جلوگیری شود تا ازدحام رخ ندهد .البته
هنوز دستوری به ما ابالغ نشده و پس از ابالغ
میتوانیم تصمیمگیری کنیم .اگر ابالغ شود ،ما
هممحورشیرازوهمبندعباسرابایدکنترلکنیم.
 به برگزاری یک رزمایش با پروتکلهای
بهداشتی اشاره کردید .آیا در کالنتریها نیز
پروتکلهاهمچنانرعایتمیشود؟
ما از همان روز اول نسبت به این موضوع
حساس بودیم .کالنتریها مورد مراجعه افراد
متفاوتی هستند که خیلیها موارد بهداشتی را
رعایتوخیلیهانیزرعایتنمیکنند.مانمیتوانیم
مانعورود افرادبشویمودرحدی کهماسکداشته
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
باشند ،اجازه ورود دارند .ما ضمن خدمترسانی،
موارد بهداشتی را رعایت کردیم و میزان آلودگی بسیارتا کشف داشتیم .این موارد 2 ،آیتم از 17آیتم بودند اما
بسیارپایینبودهاست.مکانهایمربوطهبهصورتروزانه ما همیشه به صورت سرجمع حساب میکنیم .البته
و درهرروز ،درچند مرحله گندزدایی و موارد بهداشتی باید توجه کنید که از منظر آیتمهای سرقت که اشاره
کردم ،اماکنخصوصیمتفاوت ازمنازلیامغازههستند
دقیقارعایتمیشوند.
 مورد ابتال به کرونا درمیان کارکنان و سربازان و بیشترشامل مواردی مثل خانههای نیمهسازمیشود.
این خانهها در و پیکر ندارند و از طرفی اگر یک پاکت
وجودداشتهاست؟
خیلی کم .افرادی بودند که به طورمثال درماموریت سیمان یا حتی یک بیل هم سرقت شود ،جزو موارد
بوده و مبتال شده اما موارد ابتال بسیار کم هستند .ما سرقتمحسوبمیگردد.درحقیقتممکن استشی
بهداری داریم و یک سری از کارها را دربهداری ناجا و یک دزدیده شده ،قیمت زیادی نداشته باشد اما به هرحال
سری کارها را درشهرانجام میدهیم .بسیاری هستند که جزوی از آمارسرقت است و آن افزایش  11درصدی که
درمرحله اول آزمایش ،مثبت شدند اما خوشبختانه در گفتمنیزبه ایندالیلبوده است.خوشبختانهبایدبگویم
به صورت سرجمع ،دربحث سرقت با کاهش 3درصدی
سایرآزمایشهامنفیبودهاند.
 چند روز قبل ،در ویدیوکنفرانسی سرهنگ در 6ماهه اول امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال
پریور؛ رییسپلیس پیشگیری استان ازافزایش 24قبل روبهرو هستیم و از طرفی در همین مدت زمانی،
درصدی سرقت از ادارات و  15درصدی سرقت از افزایش  16درصدی داشتیم .ما فکرمیکردیم امسال با
اماکن خصوصی گفتند .این افزایش سرقت شامل اینوضعیت اقتصادی،بیکاریوسایرمسایل،با افزایش
لجامگسیخته سرقت روبهرو باشیم اما خوشبختانه با
سیرجانهمشدهاست؟
ما دربحث سرقت  17آیتم (نوع) و  3حالت (عنف ،کمک خداوند ،تعامل خوبی که با شورای تامین و ادارات
عادی و مسلحانه) داریم .آمارهای مربوط به سیرجان داشتیموباتوجهبه کارهایی کهدرکمیسیونپیشگیری
روبروی من است .در بحث سرقت از ادارات با  18سرقت انجامشده،با کاهشوقوعجرمروبهروهستیمو
درصد کاهش و در بحث کشف 85 ،درصد افزایش سیرجاننیزبههمیندلیلدرکنارچندشهردیگراستان،
کشف داشتیم .درسرقت ازاماکن خصوصی یا 11درصد مورد تقدیرقرار گرفت .با کاهش  7درصدی وقوع جرم
افزایش روبهرو هستیم اما درمقابل  27درصد افزایش روبهرو هستیم و این موضوع باعث افتخارو سربلندی

کاهش  3درصدی سرقت

است .آنهمبرایشهری کهتا اینحدمهاجرداردومسیر
 5راهی کشوراست.
 درمورد سایرآیتمها اگرآماررا ارائه بفرمایید،
ممنونمیشوم.
درشش ماه اول سال ،دررابطه با سرقت منزل با 16
درصد کاهش وقوع و  2درصد کاهش کشف روبهرو
هستیم .نسبت کشف به وقوع نیز  72.5است .در
رابطه با سرقت مغازه ،با افزایش  83درصدی و کشف
 96درصدی روبهرو هستیم و نسبت کشف به وقوع،
 82.8دهم .البته این که گفتم سرقت از مغازه ،الزاما
این نیست که سارق از طریق شکستن قفل و دیوار،
وارد مغازه شده باشد .بلکه درخیلی ازموارد ،سرقت در
مراجعه به مغازه صورت گرفته است؛ مثال طرف رفته
تعمیرگاه و وقتی صاحب تعمیرگاه حواسش نبوده ،یک
آچاردزدیده است .سرقت بانک ،خوشبختانه نداشتیم و
مدتهاست رخ نداده است .درمورد اماکن خصوصی
که گفتم و نسبت کشف به وقوع 71.6 ،درصد .نسبت
کشف به وقوع در اماکن دولتی نیز 129.7 ،است .البته
در این مورد باید بگویم ،تعدادی ازموارد کشف ،مربوط
به سرقت مثال سال گذشته بوده و به همین دلیل ،آمار
کشف ازوقوع بیشترشده است .درمورد اماکن دولتی
نیز باید شفافسازی کنم که مثال اگر از یک مدرسه،
یک شیرآب دزدیده شود ،جزو سرقت از اماکن دولتی

محسوب میگردد و ازقضا بیشترین مورد سرقت نیزبه
چنین اماکنی بازمیگردد که شاید درو پیکرامنی نداشته
باشند و ازطرفی تعطیلی مدارس نیزمزید برعلت شده
است .در بحث سرقت اتومبیل با کاهش  6درصدی
در وقوع جرم و کاهش  18درصدی در کشف روبهرو
هستیم ولی درنسبت میان کشف به وقوع ،آمارما 97
درصد است .در بحث موتورسیکلت که کاهش آمار
سرقتش جزو دغدغههای ما بود و با  20درصد کاهش
وقوع و  35درصد افزایش کشف روبهرو هستیم و
نسبت کشف به وقوع  57.4درصد است .در بحث
سرقت داخل اتوموبیل (وسایلی که درداخل اتومبیل
گذاشته شده مانند عینک ،پول ،کیف ،تلفن همراه و)...
یک درصد کاهش وقوع و در بحث کشف  26درصد
افزایش داریم .نسبت کشف به وقوع نیز 88.2درصد
است .در سرقت لوازم و قطعات اتوموبیل (از باطری تا
چرخ زاپاس و 28 )...درصد کاهش وقوع و  15درصد
کاهش کشف مواجه هستیم .درمورد سرقت ازداخل
اتوموبیل و قطعات ،مردم همکاری خوبی داشتند.
باید به طرح خوب سرهنگ پاکایزدی؛ رییس پلیس
راهور در رابطه با جلوگیری از پارک کامیونها در سطح
شهر اشاره کنم .به واسطه این طرح ،افراد کامیونهای
خود را به پارکینگ بردند و یا در جایی خارج از طرح ،به
صورت جمعی پارک کردند و یک نگهبان گذاشتند که

همین موارد باعث کاهش موارد وقوع سرقت
شد .در کیفقاپی ،آمار وقوع جرم فرقی نکرده و
میزان کشف نیز 100درصد بوده است .درسرقت
به روش کش روزنی (دزدیدن مال در جلوی
چشم صاحب مال) با  42درصد کاهش وقوع و
کشف نیزافزایش 11درصدی داشته است .نسبت
کشف به وقوع  84درصد بوده است .دررابطه به
سرقت احشام که طرحهای زیادی داشتیم و جزو
دغدغههای ماست ،متاسفانه دامدارانعزیزتوجه
نمیکنند و دام خود را به دست یک فرد بیسواد یا
اتباع خارجه میسپارند و هیچ آموزشی هم وجود
ندارد .یک گله گوسفند را میدهند دست دو تا
آدم بیسواد که وقتی سرقت رخ میدهد ،نه قادر
هستند شماره پالک خودروی سارق را یادداشت
کنند و نه میدانند چه کار باید بکنند .متاسفانه
خیلی ازاتباعخارجهنیزحتیقادرنیستندبهفارسی
صحبتکنندتاماجرارابرایپلیسبهصورتدقیق
شرحبدهند.ماطرحهایی گذاشتیموهمکارانرا
فرستادیم تا به صورت چهره به چهره به دامداران و
مالکاننکاتموثردرپیشگیریو کشفرا آموزش
بدهند .خوشبختانه در این موضوع با  7درصد
کاهش وقوع روبهرو هستیم و البته 19درصد نیز
کاهش کشف داشتیم اما نسبت کشف به وقوع،
 65درصد است .در مورد آیتم سایر سرقتها
یعنی جرمهایی که شامل هیچیک از موارد یاد
شده نیستند (مانند سرقت سیم برق) 16درصد افزایش
وقوع و درمقابل 33درصد نیزافزایش کشف داشتیم.
نسبت کشف به وقوع نیز 78درصد است .سرجمع آمار
سرقتها 3 ،درصد کاهش وقوع و 16درصد افزایش
کشف است و نسبت کشف به وقوع نیز در  6ماهه
امسال  74درصد بوده است .سال گذشته این میزان
 65.2درصد بوده است .سال گذشته هدف ما رسیدن
به آمار 60درصدی بود که تا پایان سال  5.2درصد نیز
بیشتر از انتظار کشف داشتیم و روی رسیدن به آمار70
درصد متمرکزبودیم که تا اینجا به 74درصد رسیدهایم.
 چه دالیلی وجود داشته که در سیرجان با
کاهشمواجهایم؟
فقط در سیرجان با کاهش وقوع جرم مواجه
نیستیم .در همین استان کرمان ،عالوه بر سیرجان ،در
نرماشیر ،جیرفت ،کوهبنان و ارزوئیه نیز کاهش وقوع
جرم داشتیم .دلیل این موضوع نیزمواردی مثل تالش
پلیس ،همکاری مردم ،آگاهی بخشیدن به مردم و نقش
اطالعرسانیرسانهها ،افزایشخودمراقبتیمردموبهطور
مثال استفاده ازسامانهسها(سامانههشدارالکترونیک)،
تغییر تاکتیکهای پلیس و یا اضافه شدن به این
تاکتیکها و تعامل خوب با دستگاه قضا و نبود مشکل
دردستگیری و مجازات سارق است.
ساعتخطرناکسیرجانچهساعتیاست؟

جرایم فصلی ،ماهی و ساعتی هستند .مثال
بعدازظهرها که مردم ازخانه بیرون میروند ،جرم سرقت
ازمنازل را داریم .وقتی شب فرد به خانه مراجعه کرده و
میخوابد ،امکانسرقت ازمنزل کاهشیافتهودرمقابل
امکان سرقت اتوموبیل و یا قطعات آن ممکن است
وجود داشته باشد .مثال درسرقت پسته ،دزدها کمتردر
روز اقدام میکنند و ترجیح میدهند در شب دست به
این کاربزنند.درمقابلمثالسرقتموتورسیکلتبیشتر
درروزاتفاقمیافتدکهفرد،موتورسیکلتشراتویخیابان
پارک کرده ولی شب ،یقینا موتورسیکلتش را به داخل
خانه برده و قفل و زنجیرهم میکند .حقیقت این است
که سارق ،دنبال فرصت است و فرصت و زمان برایش
بسیارمهماست.
 گزارشهایی مبنی برافزایش سرقت پسته به
گوشمارسیده است.
درحال حاضرنمیتوانیم درمورد افزایش یا کاهش
قضاوت کنیم اما ممکن است .دربحث سرقت پسته،
اصوال سارقان گروهی کار میکنند .در بحث سرقت از
باغات بنیاد درحوزه ملکآباد مواردی داشتیم و حتی کار
به تیراندازی کشیده شد .خوشبختانه با طرح خوبی که
ما انجام دادیم و دوستان اطالعات ،پاسگاه مربوطه و
همکاران آگاهینیززحمت کشیدهومشارکتداشتند6،
سارقدستگیرشدند 2،قبضه اسلحه کشفشد.ماسک
داشتند و خالصه تمام تجهیزاتشان کامل بود .اگراین
سارقان دستگیرنمیشدند ،آمارسرقت ما درآن حوزه تا
به امروز ،سیرصعودی زیادی داشت.
مردم بیشترمراقب هستند .سال گذشته نسبت به
سالپیشینکاهشداشتیمومیتوانمبگویمامسالنیز
نسبتبهسالقبلبا کاهشسرقتروبهروخواهیمبود.
 خبری مبنی برورود سارق به منزل یک پیرزن،
ضربو شتم اوو سرقت طالو جواهراتش...
یکموردداشتیم کهمتاسفانهمنتجبهقتلشد.یک
مظنون نیز در این رابطه دستگیر شده اما هنوز بررسی
پرونده ادامه دارد .سارقان وارد منزل شده ،طالها را
سرقتودستبهکتککاریزدهبودند.متاسفانهصاحب
مال دربیمارستان فوت شد که درحال رسیدگی است.
نظیر این مورد ،یکی دو تای دیگرنیزبود که درپوشش
مامور برق یا آب دست به این کار زده بودند .یکی دو
مورد دیگرنیزبود که همکاران درحال کارروی موضوع
هستند .در این رابطه آماری نداریم اما این نوع سرقت،
جزو حالت سرقت به عنف است که موارد مختلف
داشتیم.مثالباچاقو،موبایلرا گرفتهاند.
 ایننوعسرقت افزایشداشته؟
هم وقوع و هم کشفش افزایش داشته است .اعداد
و آمارش را نمیتوانیم اعالم کنیم اما نسبت کشف به
وقوع حدود 80درصد است.
سرقتمسلحانهنداشتیم؟
دربحث وقوع 33،درصد کاهش داشتیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای فاز یک کتابخانه صفر انرژی «سازه» (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
فاز یک کتابخانه صفر انرژی «سـازه») به شـماره  2099005674000066را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/07/07میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/16
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/07/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص ســامان گهــر پیشــرو خاورمیانــه در
تاریــخ  1399/06/20بــه شــماره ثبــت  4987بــه شناســه ملــی
 14009423276ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و ابنیــه -
ســاختمان ســازی ،شــهرک ســازی ،راه ســازی ،جــاده ســازی  ،جــدول
کشــی،پل ســازی ،پیــاده رو ســازی  ،نقشــه کشــی ،نقشــه بــرداری-
ســاخت  ،اجــراء و نظــارت واحدهــای مســکونی اداری و تجــاری -انجــام
کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات (آب ،بــرق ،گاز،مخابرات،فاضــاب)
 انجــام کلیــه امــور خدمــات عمومــی  -تنظیــف ســاختمانهای اداری ،مســکونی  ،تجــاری -زیــر ســازی  ،آســفالت ریــزی  ،روکــش معابــر ،
زیــر بنــای شــهری  ،فضــا ســبز  ،باغبانــی  ،چمــن زنــی  ،هــرس درختــان
 ،جــدول گــذاری  ،رنــگ آمیــزی جــدول  ،روشــنایی معابــر  ،آبیــاری
سیســتمهای کــم فشــار و تحــت فشــار -انجــام امــور پیمانــکاری مربوط
بــه تولیــد  ،توزیــع ،انتقــال نیــرو ،اعــم از نیــروگاه هــا  ،شــبکه هــای
بــرق و تاسیســات برقــی ،پســت هــای توزیــع و الکترونیــک عــام و
خــاص ،سیســتم هــای کنتــرل بــرق و ابــزار دقیــق -طبــخ و توزیــع
غــذا  ،ســلف ســرویس  ،رســتوران داری – خاکبــرداری  ،گودبــرداری
 ،باطلــه بــرداری  ،اکتشــاف  ،اســتخراج و بهــره بــرداری از معــادن رو
بــاز و زیــر زمینــی  -تامیــن  ،تعمیــر و نگــه داری ماشــین آالت صنعتــی
و معدنــی و اداری  -حمــل ونقــل مــواد معدنــی در محــدوده معــدن -
حمــل و نقــل درون شــهری  -انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری  ،خدماتــی

 ،صنعتــی و معدنــی  -خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی
 ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -ترخیــص کاال
از گمــرکات  -شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی
 تامیــن نیــروی انســانی شــرکت درصــورت لــزوم پــس از اخــذمجوزهــای 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  ،خیابــان
انــرژی غربــی  ،بــن بســت ((اول))  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی
 7815796454ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 16,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  1600ســهم  10000ریالــی
تعــداد  1600ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  16000000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  1710-99مــورخ
 1399/06/01نــزد بانــک قــرض الحســنه رســالت شــعبه امــام
ســیرجان بــا کــد  312پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره
خانــم مــژده کارآزمــا بــه شــماره ملــی  2559622505و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم معصومــه ایزدآبــادی
بــه شــماره ملــی  3060178501و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم مهرنــاز نجــف آبــادی پــور بــه شــماره
ملــی  3071883374و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت مدیرعامــل 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 بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبق اساســنامه
بازرســان آقــای بهــروز محیاپــور بــه شــماره ملــی  3071835299بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای ابراهیــم
امانــی بــه شــماره ملــی  3130406832بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه
مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1004752

به یک خیر جهت تامین
مواد غذایی نیازمندیم
09162742680

