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نمایندهمردمسیرجانوبردسیردرمجلسشورای
اسالمیدرجلسهعلنیدیروزششمبهمنماهمجلسشورای
اسالمی در نطقپیش از دستور خود ضمن عرض تسلیت
به مناسب ایام فاطمیه(س) ،گفت :بنده از سرزمین سردار
سلیمانی با شما سخن میگویم ،از سرزمین غیور مردان و
سلحشورزنانیباشماسخنمیگویمکهحماسهآفریدندچه
در طول دفاع مقدس ،چه در بازسازی کشور و چه امروز و بسی
جای افتخار است که با صدای رسا اعالم کنم من از سرزمینی
باشماسخنمیگویمکهاقتصادمقاومتیدردستورکارکلیه
کارگزاراننظامقرارگرفتهاست.
مشارکتخیرینسالمتوخیریناشتغالدر
شهرستانهایسیرجانوبردسیر
شهباز حسنپور بیان داشت :بنده به عنوان خادم
مردمی با شما سخن میگویم که امروز با افتخار میگویم
شهرستانهای سیرجان و بردسیر به همت مردم به بهشتی
برای کارآفرینان و سرمایه گذاران تبدیل شده است ،از
سرزمینی با شما سخن میگویم که امروز تبدیل شده به
تکمیلکننده زنجیره فوالد در کشور ،از سرزمینی با شما
سخن میگویم که باالترین نرخ مشارکت را در کشور به خود
اختصاصدادهاست.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
عنوان کرد :نم یدانم از کدامین یک از خیرین عزیز نام ببرم،
اما شرمندهام بگویم در حالی با شما صحبت میکنم که 30
پروژه خیرساز در شهرستان سیرجان آماده افتتاح است اما
برخیمسئوالنبهخودبراییکتشکرخشکوخالیزحمت
نمیدهندبهاینشهرستانسفر کنند.
وی ادامه داد :من از سرزمینی با شما سخن میگویم
که به همت مردم عزیز ،نجیب ،باصفا و با وفا دو شهرستان
سیرجان و بردسیر امروز به بهشتی برای خیرین در حوزه
بهداشت و درمان تبدیل شده ،بیش از دهها پروژه در
شهرستانهای بردسیر و سیرجان در بحث بهداشت و درمان
توسط خیرین در حال احداث است .حسن پور با بیان اینکه
خیرین راهساز در این حوزه انتخابیه راه اندازی شده است،
تاکید کرد :بنده از سرزمینی با شما سخن میگویم که اولین
نهاد اجتماعی در بحث دانشگاههارا راه اندازی کردند و باید
بگویم بنیاد دانشگاهی سیرجان توسط خیرین برای اولین
بار در کشور دایر شد و امروز دهها پروژه در بحث دانشگاهها
توسط خیرین ساخته شده است .برای اولین بار میخواهم از
مردمیتشکرکنمکهخیریناشتغالرادرشهرستانبردسیرو
سیرجانتوسطبانکهایعاملومدیرانمجموعههایمختلف
راهاندازیکردند.
 نهادی برای ایجاد تفکر قاسمیون تشکیل
شود
شهباز حسن پور گفت :از فرمانده سپاه در خواست
میکنمهرچهسریعترنهادیدربسیجمستضعفینبرایایجاد
تفکرقاسمیونتشکیلدهدتااینتفکرجهانیشودوعاشقان
سردار سلیمانی هر چه سریعتر در هستههای مقاومت در
ُگردانهایمقاومتسازماندهیشوند.

حسن پور در نطق میان دستور دیروز خود در صحن مجلس شورای اسالمی:

سیرجان و بردسیر به بهشتی برای سرمایهگذاران تبدیل شده است

 حسنپور در راستای مطالبات و مشکالت سیرجان و بردسیر به برخی وزرای دولت تذکر داد و درخواست های این دو شهرستان را مطرح کرد
 مشارکت خیرین همه حوزه ها خصوصا خیرین مدرسه ساز ،خیرین سالمت و خیرین اشتغال در شهرستان های سیرجان و بردسیر افزایش چشم گیری داشته است
وی با تاکید براینکه تنها راه نجات کشور تفکر
زیبای بسیج و جهادی است ،اظهار داشت :امروز
خوشبختانه جوانان و مردم آمادگی دارند راه حاج قاسم
سلیمانی را ادامه دهند بنابراین نیاز به نهاد اجتماعی
داریم که همه سالیق کشور را در بر بگیرد همانگونه
که شهادت سردار سلیمانی باعث وحدت ،هماهنگی و
انسجامهمهگروههایسیاسیشد.
 بهبود معیشت مردم در اولویت کاری
مسئوالنباشد
نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس
خطاببهدولتمردانگفت:آیاجمعیتپرشورمردمدر
خیایانهایاهواز،تهران،قم،مشهدوکرمانراندیدید؟
چرا به فکر حل مسائل و مشکالت مردم نیستید؟ چرا
بهفکرمعیشتآنهانیستید؟امروزحداقلانتظاریکه
مردمازدولتمردانونمایندگانمجلسدارندقرارگرفتن
بهبودمعیشتمردمدراولویتکاریمسئوالناست.
وی بیان داشت :باید موضوع اشتغال جوانان
تحصیلکردهبهدغدغهاصلیکشورتبدیلشودهرچند
خوشبختانهبهواسطهکارهایبزرگیکهدرشهرستان
بردسیر و سیرجان شکل گرفته و بیش از  14کارخانه فوالد
تاسیسشدهاستاماهنوزبومیهاازدردبیکاریرنجمیبرند.
 تذکر حسنپور به وزیر تعاون ،کار
ورفاهاجتماعیدررابطهبایارانهبنزینوواممسکن
متاسفانه در پرداخت یارانه بنزین تاکنون بخشی از
شهروندان ما در شهرستانهای بردسیر و سیرجان موفق
به دریافت آن نشدهاند و بعصی از مردم نجیب نیز علیرغم
وضعیت نابه سامان مالی به علت وضع قوانین دست و پا گیر
در استعالم از دریافت آن منصرف شدهاند ،آقای وزیر چرا
چشمتان را به مشکالت ناشی از اجرای این طرح که هم اینک
گریبان مردم را گرفته است بسته اید .لذا از شما درخواست
دارم هرچه سریعتر نسبت به حذف این دستورالعملهای
دستوپاگیر و خالف قانون اقدام نمایید تا با نزدیکی به پایان
سال همه مردم به حقشان از این طرح برسند .همچنین در
ارتباط با وام مسکن اولیه زوج های جوان و افزایش سقف آن به
 300میلیونتومانایناتفاقمیمونومبارکاستامامبحث
اینجاست مادامی که در بودجه  99حداقل حقوق کارمند
 2.850هزار تومان تعیین گردیده چگونه قادر خواهند بود وام
با سود 17.5درصد و بازپرداخت ماهیانه 5میلیونی پرداخت
نمایندلذاخواستاربازنگریجدیدربازپرداختآنتسهیالت

وبلندمدتنمودنزمانبازپرداختآنبراساسسقفدرآمدی
وام گیرنده را دارم.
 درخواست از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
از وزیر محترم بهداشت ودرمان درخواست اجرای
قانون حق پرستاری را دارم اینکه مستقیما به حساب خود
پرستان واریز نمایید .همچنین در خصوص تبدیل وضعیت
نیروهای پیمانکاری در شهرستان سیرجان و بردسیر دستور
فرمایید اقدامات عاجل صورت پذیرد و در خصوص درمانگاه
خصوصی سوانع سوختگی و فوریتهای پزشکی سپیدباالن
سیرجان که توسط بخش خصوصی و به همت چند تن از
خانمهای متخصص در حوزه پرستاری و پزشکی راه اندازی
شده است و هم اینک ساختمان آن ساخته و آماده راهاندازی
و نصب تجهیزات پزشکی میباشد و تنها درمانگاه تخصصی
سوانحسوختگیدرشهرستانمیباشدتقاضایمساعدتدر
نصب تجهیزات و راه انداز ی آ ن را دارم.
با توجه به اقدامات در خور توجهی که در چند
سال اخیر در شهرستانهای فو قالذکر انجام شده است
اما هنوز هم میبینیم آنگونه که بایسته و شایسته است به
خودکفاییدرمانینرسیدهایموبسیاریازشهروندانمحترم

سیرجانی و بردسیری برای درمان به شهرها و استانهای
همجوار رجوع میکنند .به صورت مختصر به ذکر برخی از
کمبودهایدیگرمیپردازم-1.باتوجهبهزیرساختهایقابل
قبول آموزشی ،متاسفانه رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و
داروسازی در دانشگاههای این دو شهرستان وجود ندارد که
در صورت حل این مشکل ،نیاز به حضور فوق تخصصها
در حد قابل قبولی مرتفع می شود-2 .در حوزه خدمات
درماني همچون پليكلينيكها و خدمات جراحی ،بخش
مراقبتهای ویژه ،درمانهای نوین و خدمات چند تخصصی
به شدت احساس نیاز میکنیم .به عنوان مثال در خصوص
سوانح سوختگی ،آنژیوگرافی قلب و مواردی از این دست
نیازمند ایجاد بخشهای تخصصی هستیم-3 .در حالیکه
در خصوص افزایش تختهای درمانی اقدامات خوبی با
همکاری مسئوالن انجام شده است جا دارد از زحمات این
بزرگوارنتشکرنمایماماباتوجهبهجمعیتروبهرشدوپدیده
مهاجرپذیریشهرستانهایسیرجانوبردسیر،همچنانبا
کمبود تخت درمانی مواجهیم-4.نظر به مسائل پیش آمده
در حوزه بهداشت و سالمت مواد غذایی که امروزه تبدیل به
یکیازجدیتریندغدغههایهممیهنانعزیزمانشدهاست،
ازتکتکمسئولینذیربطتقاضادارمکنترلونظارتویژهای

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای احداث پارک کتابخانه مکیآباد
واقع در شهرک فدک(نوبت اول)

سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر:
عملیـات احـداث پارک کتابخانه مکیآباد واقع در شـهرک فدک) بـه شـماره  2098090549000011را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/07میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/17
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/11/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز سهشنبه تاریخ 1398/11/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی پایدار ســازه ســیرنا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2787و شناســه ملــی  10862096757بــه
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1398/10/04
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
 -1موضــوع فعالیــت شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :انجام کلیه فعالیتهــای بازرگانی
و قانونــی بــرای اجــرای عملیــات ســاختمانی اعــم از فلــزی ،بتونــی ،پیچ و
مهره Dry Wall ،LSF ،انجام عملیات راهسازی و تاسیسات ،طراحی و
ســاخت ،تولیــد کلیــه مــوارد مرتبــط به شــرکت و تولیــد انبوه ســازههای

دراینخصوصداشتهباشیدوتمهیداتالزمرااتخاذنمایید.
تذکربهوزیرجهادکشاورزی
در خصوص توجه ویژه به بخشکشاورزی و نظارت
بر توزیع کود و بذر و سایر نهادههای کشاورزی؛ مگر وظیفه
شما نظارت صحیح و مداوم بر عملکرد بنگاههای توزیع کننده
اقالم کشاورزی نیست چرا ما در این بخش شاهد قیمتهای
نجومی و افسار گیسخته هستیم و متاسفانه گاها شاهد توزیع
کودهای نامرغوب و بعضا مشک لدار در بحث سالمت مردم
مواجهههستیم.متاسفانهبیتوجهیشماومسِ ئولینمربوطه
درساماندهیونظارتمستمربرنحوهتوزیعوساماندهیتوزیع
کود و سایر نهادههای کشاورزی دارد برای مملکت مشکل
درست میکند و میرود تا به یک مغضل ملی تبدیل گردد.
در بحث آب کشاورزی با توجه به اتمام فاز اولیه پروژه عظیم
انتقال آب خلیج فارس درآیندهای نزدیک برداشتها از منابع
زیرزمینی کاهش مییابد اما نیاز به مکانیزه شدن و هدایت و
انتقالآبهایسطحیازاهمواجباتمحسوبمیشود.تقاضای
استمحال در باز پرداخت تسهیالت بخش کشاورزی را با توجه
به خشکسالیهای سالهای گذشته را دارم همچنین تسریع
در پرداخت تسهیالت بنگاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی
کشاورزیوپرداختاعتبار الزمبرایالیروبیقنواتوکانالهای

آبرسانی.
 تذکربهوزیراقتصادودارایی
مادامی که وضعیت معیشتی بنگاههای
اقتصادیدروضعیتمطلوبیقرارنداردافزایشسقف
مالیاتهایبنگاههایکوچکومستثنیماندنبرخی
بنگاهههایپردرآمدکمافیالسابقچهتوجیهیدارد؟
لذاخواستاربازنگریدراینخصوصمیباشم.
 درخواست از وزیر میراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستی
از جناب آقای مونسان وزیر محترم
میراثفرهنگی میخواهیم به شهرستانهای
سیرجان و بردسیر خواستگاه گلیم و گالب؛ این
میراث فرهنگی و سنتی ایران زمین که امروزه
به دستان هنرمند زنان سرزمین من به زیبایی
تمام شهرت جهانی یافته است مورد توجه ویژه
قرار گیرد .با مشکالت این قشر زحمتکش و
کارآفرین را مورد لطف و عنایت ویژه قرارداده و
زمینه بهرهمندی از بیمه مناسب و ارزان را برای
آنهافراهمنمایید.همچنینازسایربسترهایآماده
این شهرستان نظیر بومگردی و صنایع دستی نیز بازدید
به عمل آورند و در جهت توسعه گردشگری در این مناطق
اهتمام بورزند زیرا در هنگامه تحریمهای ظالمانه توسعه
صنایعدستی و میراثفرهنگی و گردشگری یکی از راههای
ارزآوریوتوسعهاشتغالمحسوبمیشود.
 درخواست از وزیر آموزش و پرورش
آقایدکترحاجیمیرزاییباوربفرماییدزیبندهنیست
معلمیکهوظیفهبزرگتربیتنسلیانقالبیوموثررابهعهده
دارد ،ذهنش درگیر مسائل و مشکالت عدیده معیشتی و
اقتصادیباشد.بااینکهبندهبارهاپیگیرحلمشکلرتبهبندی
این عزیزان بوده ام ،اما هر بار به دالیل نامعلوم این مهم به
تاخیرافتادهاست.چرابایدهنوزمشکلمعلمانح قالتدریسی
برخی مدارس شهرستان سیرجان و بردسیر یکی از مسائل
مهم آموزشی باشد؟ گرچه در بعضی از شاخصها سرانه قابل
قبولی داریم اما ما سیرجانیها و بردسیریها نیز میخواهیم
فرزندان عزیزمان در مدارسی رشد و پرورش پیدا کنند که
از امکانات مناسبی برخوردار باشد .گر چه ما بیکار ننشستیم
و در حوزه افزایش مدارس و کالسهای درسیمان ،به
دستبوسی خیرین مدرسهساز رفتیم و بخشی از نیاز شهرها
و روستاهایمان را با کمک این دریادالن برطرف نمودیم اما

اعتراف می کنم هنوز نیازهای جدی در حوزه تعلیم و تربیت
فرزندانمانداریم.کمبودمعلمیکیدیگرازمشکالتیاستکه
بارهاهمشهریانوهموالیتیهایمازبندهخواست هاندتابهدنبال
پیگیریورفعآنباشم.
درخواستهادرحوزهعمران،راهوشهرسازی
به واقع از بزرگترین مشکالت موجود در حوزه انتخابیه
اینجانب که در سراسر کشور نیز یکی از بزرگترین مشکالت
مردم میباشد مسئله تامین زمین و مسکن ارزانقیمت و نیز
هزینه بسیار باالی اجارهبهای خانهها و مکانهای استیجاری
است.لطفامردمراازاینوضعیتنامناسبیکهدرحوزهزمینو
مسکنبهوجودآمدهاست،نجاتدهید.وضعیتراکدصنعت
ساختمانسازیوصنعتیسازیانبوهسازیبایدتکانیبخورد
تا چرخهای این صنعت به حرکت درآیند و به تبع آن زمینه
اشتغالجوانانمتخصص،تامینمسکنارزانقیمتبرایتمام
اقشار کم درآمد و آسیبپذیر و کاهش قیمتهای نجومی
زمینومسکنرافراهمسازید.
 درخواستها در حوزه راهداری و حمل و نقل
جادهای
وزیر محترم راه و شهرسازی ،اگر اطالع ندارید
بنده به شما میگویم که در شهرستان سیرجان و بردسیر
چیزی بالغ بر  10هزار راننده و ماشین سنگین جادهای
وجود دارد و این یعنی ما یکی از شهرستانهای مطالبهگر
در خصوص کمکاریهای سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهایهستیم.سالهاستاتحادیهانجمن صنفیکارگری
رانندگان حمل و نقل جادهای سیرجان و بردسیر ،مطالباتی
ازمسئوالنسازمانتاندارندکهمشخصنیستبهچهدلیل
انجام نمیشود .تمام رانندگان جادهای از عدم اجرای قانون
نحوه نرخگذاری حمل و نقل جادهای ناراضی هستند .چرا
قانونتنکیلومتررعایتنمیشود؟چرابرمیزانکمیسیون
شرکتهایحملبارنظارتنمیشود؟وخواستههایبسیار
دیگریکهامیدوارمگوششنواوعزمراسخیبرایحلآنها
داشته باشید .در خصوص راههای مواصالتی شهرستانهای
سیرجان و بردسیر که به واسطه موقعیت جغرافیایی و رونق
فعالیتهای صنعتی و معدنی ،روزانه شاهد تردد میلیونها
خودروسبکوسنگیناست،هموارهکیفیتراههاوآسفالت
مورد انتقاد جدی مسافران و رانندگان بوده است .با اینکه در
سالهای اخیر وضعیت راهها در حال بهتر شدن هست اما
ترمیم و روکش آسفالت بسیاری از راهها باید در دستور کار
قرارگیرد.یکیازمشکالتشهرستانسیرجانکهمتاسفانه
باعث تصادفات زیاد و از دست دادن تعدادی از همشهریان
عزیزمان شده است ،بلوار شاهد است که نباید به عنوان یک
کمربندی مورد استفاده قرار بگیرد .با اینکه بیش از 40سال
ازپیروزیشکوهمندانقالباسالمیایرانمیگذرد،اماهنوز
تعداد زیادی از راههای روستایی این دو شهرستان با توجه
به زیرسازیهای انجام شده ،آسفالت نشدهاند .در خصوص
مشکالت موجود در حوزه راه و شهرسازی اگر موجبات
ترغیب و انگیزش خیرین را فراهم کنید ،به زودی شاهد
شکلگرفتنگروههاییازخیرینراهسازخواهیمبود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز کردن آن
از زمان جداسازی از الشه و بستهبندی بهداشتی آن (نوبت اول)

سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و فرآوردههای کشاورزی شـهرداری سـیرجان در نظر دارد
مناقصه عمومی خدمات (انجام عملیات آالیش و پاکسـازی سـر ،جگر و پاچه و تمیز کردن آن از زمان جداسـازی از
الشـه و بسـتهبندی بهداشـتی آن) به شـماره  2098090872000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/11/07میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  11:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/17
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12:00روزیکشنبه تاریخ 1398/11/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  11:00صبح روز دوشنبه تاریخ 1398/11/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهیدزندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42330055 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فلــزی و اجــرای امــور مرتبــط بــه آن ،واردات و صــادرات کلیــه عملیــات
کــه بــه طور مســتقیم یــا غیرمســتقیم با موضــوع شــرکت ارتبــاط دارد و
مشــارکت بــا هــر یــک از شــرکتهای دولتــی ،تعاونــی و خصوصــی داخــل
یــا خــارج از کشــور در حــدود مقــررات جاریــه و همچنیــن انجــام کلیــه
فعالیتهــای خدماتــی ،نگهــداری و اجرایــی در موضوعــات تاسیســات
شــبکههای آب ،بــرق ،گاز و مخابــرات ،تامیــن نیــروی انســانی ســازمانها.
در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم ( ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صدور
پروانــه فعالیــت نمیباشــد).

 -2ســرمایه تعهــدی شــرکت بــه مبلــغ  18510000ریــال پرداخــت
گردیــد.
 -3ســرمایه شــرکت از مبلــغ  30000000ریــال بــه مبلــغ
 300000000ریــال منقســم بــه  60000ســهم  5000ریالــی بــا نــام
از طریــق صــدور تعــداد  54000ســهم جدیــد از محــل آورده نقــدی بــه
موجــب نامــه شــماره  2001/98/920مــورخ  98/10/04افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()743358

