گرمای هوا
همچنان
ادامه دارد

مهر :رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان ثبت دمای  ۴۰درجه طی چند روز اخیر در کرمان
را بی سابقه دانست و گفت :روند گرم شدن هوا در استان کرمان همچنان ادامه دارد .وی گفت :طی چند روز
گذشته کرمان دمای هوای  ۴۰درجه را پشت سر گذاشت که بی سابقه بوده است .حبیبی با بیان اینکه در تیرماه
امسال هوای خنکتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم ،افزود :ولی در مرداد هوا گرمتر بود و این وضعیت
همچنان ادامه دارد و پیش بینی میشود شهریور گرمی را داشته باشیم .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود
با بیان اینکه متأسفانه سهم کرمان از بارشهای پاییزی همیشه کم بوده است ،گفت :پیش بینی میشود مهر ماه
امسال هم شاهد بارندگی چندانی در استان کرمان نباشیم.

شهر
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خبــر

دو اداره به دادسرا معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیرجان؛ مسئول تیم بازرسی فرمانداری با بیان این خبر افزود  :طی بازدید های
میدانی صورت گرفته توسط تیم های بازرسی ۱۲۰ ،واحد صنفی در  ۲۴ساعت گذشته مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند .رضا
عرفانی افزود :این بازدیدها بصورت مشترک باحضور نمایندگانی از فرمانداری ،دادسرا ،مرکز بهداشت ،صمت و نیروی انتظامی
صورت میگیرد و تذکر های بهداشتی الزم از سوی بازرسان ابالغ میگردد .مسئول تیم بازرسی فرمانداری با اشاره به اینکه دو اداره
این شهرستان بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دادسرا معرفی شد،تصریح کرد :از تعداد  120بازدید صورت گرفته8 ،
واحد صنفی اخطار کتبی 30،اخطار شفاهی صادر شد و دو واحد به علت عدم رعایت پروتکل بهداشتی پلمب شد.

گزارش سخن تازه از جلسه دوشنبه شورای شهر؛

معظمه صادقی نژاد

جلسه شورای شهر سیرجان این هفته باز هم با
انتقاد به مجموعه شهرداری آغاز شد؛ جلسهی۶
نفره باغیبت محمد عسگری و نبود اکثریت
اهالی رسانه ،خلوت بود اما پرازدحام از انتقاد و
پیشنهاد برای هیئت رئیسهی این شورا .بازهم
سمت پیکان سوی شهرداری بود ،جلسه حاوی
درخواست مهمی نیز از شرکت توزیع نفت در
جهت تصمیم برای جابه جایی مخازن سوخت
بود .که گزارش آن توسط خبرنگار سخن تازه
در پی میآید.

پیشنهاد جابه جایی مخازن سوخت
مدت زیادی از انفجار وحشتناک بیروت به
واسطه  ۲۷۵۰آمونیوم نیترات که به دلیل۶سال
نگهداری در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی
کافی نمیگذرد .اتفاق ناگواری که شورای شهر
تهران را به فکر فرو برده است و به تبع آن نیز
شهرستان های آبستن این خطر را نیز به چاره
جویی انداخته است.
دوشنبه هفته جاری این مهم توسط امین صادقی؛
ریاست شورای شهر سیرجان مطرح گردید ،او
چنین گفت :پیشنهاد جابه جایی مخازن سوخت
سیرجان اولین مرتبه در شورای چهارم مطرح
شد .این طرح با مخارج و مرارت زیادی همراه
خواهد بود اما اگر عملی نشود ،میتواند اتفاقات
ناگوارخسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را در
پی داشته باشد .پس اداره مسکن و شهرسازی
و نیز شرکت نفت باید تدابیر جدی بیاندیشند.
زیرا این مخازن به مثابه بمب های ساعتی در بیخ
جان مردم آن منطقه هستند.
زمانی که این مخازن احداث شدند شهرک های
مجاور وجود نداشتند .حال باید با پیشرفت
شهرسازی برای جابه جایی شان اقدام جدی
صورت گیرد.
ترمینال بعثت اندر خم تعلل
ترمینال بعثت سیرجان سال هاست که جز

بمب های ساعتی بیخ جان مردم

انتظارات مردم سیرجان جهت سهولت در امر
سفر بوده است .اما این انتظار هنوز هم انتظار
نوشته و خوانده میشود .جالب است که بر روی
المان تنها ترمینال شهرمان درج شده است
که ساختمان ترمینال در سال ۱۳۹۹در زمان
شهرداری سروشنیا افتتاح گردید.
حال در شرف ششمین ماه این سال هستیم اما
حتا خبری از افتتاحیه ی موقت این مجموعه
نیست .در همین راستا امین صادقی گفت:
با تماسی که روز یکشنبه با رضا سروش نیا
داشتم پی بردم که شهرداری هیچ برنامهای
برای افتتاحیه ترمینال بعثت در دستورکار ندارد
و این موضوع بسیار لوث شده و پرداختن به آن
از حوصله خارج شده است.
ابوذرزینلی نیز در تایید صحبت های رییس شورا
گفت :به تعویق انداختن افتتاحیه توسط ستاد
کرونا قابل توجیه نیست زیرا آقایان ستادکرونا
خودشان در حال انجام برنامه هایشان هستند
و فکر نمی کنم مانعی باشد .و میتوان گفت
افتتاحیه این پروژه توسط محمد باقر قالیباف
رییس مجلس ،بازی بود.
زینلی در ادامه از همکاران خود خواست که
بخاطر عدم تمکین شهردار در این رابطه تذکر
مفصلی به وی بدهند تا به پرونده رضا سروش
نیا الصاق شود .وی افزود درست است که تعویض
جداول و لکه گیری آسفالت مورد نیاز فضای
شهری است اما پروژه ای از خود به یادگار بگذارد
اما به نظر میرسد ،عدم افتتاح ترمینال و توجیه
کردن اشتباه است.
امین صادقی درپی صحبت های ابوذرزینلی اضافه
کرد :جا به جایی تعاونیها به مکان ترمینال بعثت
و شروع به کار آنها نیز در حیطه پروژهی اجرایی
به حساب میآید که شهردار میتواند با اهدا بسته
های تشویقی تعاونیها را به کار بیاورد نه اینکه
کار را به جایی برسانند که انگار به شورا خندیده
اند .درانتها تذکر ذکر شده با۴رای تصویب وبه

عکس /:سخن تازه

شهرداری فرستاده شد.
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد.
هرساله با شروع سال آبی شاهد آب گرفتگی
معابر در روزهای متوالی بارانی هستیم گاها این
آب گرفتگی تا جایی پیش میرود که خدمات
شهرداری در این وقت سال در پی کاسه چه
کنم ،چه کنم ،باشد اینکه این موقع نقاط مهم
که هرساله مشکل ساز هستند؛ اصالح شوند،
بهتر است تا این که نیروهای شهرداری نیمه شب
زمستان در پی پمپاژ آب و باز کردن کانالها
باشند.
مصطفی اسفندیار پور عضو دیگرشورای اسالمی
شهرسیرجان در این موضوع گفت :بلوارهای
هجرت ،والیت ،فاطمیه و خیابان های تخت
جمشید و محلهی آباده نقاط شناسایی شده از
جهت آب گرفتگی هر ساله هستندکه باید رفع
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امیر حسین پورکیانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 4213فرعی از  2312اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای امیر حسین پورکیانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود
را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد
شد 679 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد مهدی محسنی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  149سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
پالک  1فرعی از  2334اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای محمد مهدی محسنی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که
به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی
میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

فروش انواع کولر گازی اسپلیت
فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر
09132477057 -09136360013

آگهی تغییرات موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق

موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  412و شناسه ملی 14008486325
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1خانم سهیال پور حسینعلی شماره ملی  3071478666ـ خانم فرزانه پور حسینعلی شماره ملی 3071440901
 خانم سحرپور حسینعلی شماره ملی  3060071152به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943396 :

آگهی تغییرات موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق
موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  412و شناسه

اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

175سیرجان مبلغ  240000ریال سهم الشرکه خود را به خانم سحر پور حسینعلی شماره ملی

آقای محمد مهدی رضایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ

شرکا ء پس از نقل وانتقال سهم الشرکه  :ـ خانم فرزانه پور حسینعلی دارای 240000ریال

آگهی فقدان سند مالکیت

مشاع از ششدانگ پالک  1597فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محمد مهدی رضایی ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت
اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار
روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 677 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تغییرات شرکت دارچین سمنگان

شرکت دارچین سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2483و شناسه ملی  10860061665به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از  - :علی نادری نسب
شماره ملی  - 3071076101اعظم رادمان شماره ملی  - 3070665519احمد نادری نسب شماره ملی 3070849891
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .ب  -خانم سلطنت اسفندیارپور شماره ملی  3070078362بعنوان بازرس اصلی
و آقای مرید رادمان شماره ملی 3070558224به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943554 :

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز سیرجان
شرکت فرآورده های نسوز سیرجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  843و
شناسه ملی  10860526401به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/16
 -1میرابوالفضل حسنی به کدملی 6239790370به سمت رئیس هیئت مدیره
 -2محمدحسین پور به کدملی  1375627422به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب شدند .و سعید ثابت به کدملی  1380895758به سمت
مدیر عامل ( خارج از شرکت ) به مدت یک سال انتخاب شدند - .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

ملی  14008486325به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/21همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای عظیم پور حسینعلی شماره ملی  3071966611که هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

دارای 240000ریال از سهم الشرکه موسسه میباشد با رعایت مفاد ماده  103قانون تجارت

صادر خواهد شد 674 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

جوشکـاری سیــار

تکلیف شوند .اما متاسفانه پیمانکار در این بابت
کوتاهی میکند.
شهرداری بی نیرو؟
اسفندیارپور؛ عضو شورا در رابطه با پلیس های
ساختمانی انتقاد کرد که درحال حاضر وظایف
خود را انجام نمی دهند و ساخت وسازهای بی
رویه در حال انجام است و سروش نیا که خود
شورا را به عدم دانستن قوانین متهم میکند
خود معتقد است که این امالک متعلق به دولت
هستند و شهردار دخیل نیست و از هر طرفی
دیگر بهانه دارد که کمبود نیرو دارد.
امین صادقی به دفاتر پر از نیروی شهرداری اشاره
کرد و گفت :شهرداری همیشه از نداشتن نیروی
کارگالیه دارد و از وظایف خود شانه خالی میکند
درصورتی طبق قانون ماده۱۰۰شهرداریها
مالكين اراضی و امالک واقع در محدوده شهر يا

حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانی يا تفكيک
اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ
نمايند .وشهرداری میتواند از عمليات ساختمانی
ساختمانهای بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه
بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در
زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيری
كند .پس شهرداری میتواند از خیل عظیم
کارمندان خود به عنوان پلیس ساختمان استفاده
کند .و در پروژه های احیای آسفالت شهری هم
کمبود نیرو بهانه است .با چند نیرو هم میتوان
کار کرد واینکه پیمانکاران بعد از پیشرفت درصد
قابل توجهی از پروژه از ادامه آن عقب نشینی
میکنند هیچ توجیهی ندارد.
شهرداری بذرفرهنگ نکاشته که برداشت کند.
در ادامه ی جلسه ی روز دوشنبه شورای شهر
سیرجان به مسائل فرهنگی پرداخته شد .حسن

خدامی با اشاره به ایام سوگواری محرم طرح
نذورات خشک که در عید غدیر نیز اجرا شد را
مطرح کرد .که همشهریان میتوانند با رعایت
پروتکل های بهداشتی به دست نیازمندان برسانند.
وی در ادامه از بسته شدن سرویس های بهداشتی
به بهانه کرونا انتقاد کرد و گفت :آیا برای شهرداری
مقدور نبود برای رعایت پروتکل هایی بهداشتی
اجازه باز بودن سرویس های بهداشتی را بدهد زیرا
این محدودیت برای راحتی حال شهرداری زیرپا
گذاشتن حقوق شهروندان و مسافران گذری است.
خدامی در ادامه افزود وظیفه شهرداری بوده است
که به ارتقای فرهنگ شهرنشینی کمک کند که
حال به بهانه عدم فرهنگ در جامعه به جای
غرس درختان میوه مانند استانها و شهرستان
های همجوار درختانی مثل اکالیپتوس میکارد.
افسوس که متوجه نیستند میراثی باالتر از فرهنگ
نیست.
در ادامه طاهره جهانشاهی نیز خواستار نصب نحوه
صحیح استفاده وسایل تندرستی در پارکها و
فضاهای سبز شد .همچنین نیاز احداث پارک ویژه
سالمندان را بسیار مهم دانست .جهانشاهی تنها
زن عضو شورای شهر در ادامه ی صحبت های
خود به اعتراض هایی برسر المان گلیم با نماد
بادگیر در ترمینال افتتاح نشده ی سیرجان اشاره
کرد وگفت :بهتر است که اصالح گردد وی در
ادامه افزود با توجه به طرح های تغییر کاربری آثار
تاریخی تغییر کاربری یخدان های دوقلو سیرجان
به مکانی که جهت تولید و فروش صنایع دستی
استفاده گردد.
جهانشاهی در پایان افزود تبدیل خانه مطبوعات
به فرهنگسرای دوم شهر نیاز مبرم مردم مرکز و
حاشیه ی شهر است و باید بررسی شود.
از دیگر موارد اشاره شده در جلسه علنی شورا
که بسیار حایز اهمیت است تخصیص وتصویب
۱۲۰میلیون ریال بودجه جهت خرید اقالم
بهداشتی برای رانندگان تاکسی بود.

و بموجب سند صلح شماره  13028مورخ  1399/02/16صادره از دفتراسناد رسمی شماره
 3060071152واگذار نمایدواز موسسه خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی در موسسه ندارد.
سهم الشرکه ـ خانم سهیال پور حسینعلی دارای 520000ریال سهم الشرکه  -خانم سحرپور
حسینعلی دارای 240000ریال از سهم الشرکه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهربابک (شناسه آگهی)943398 :
آگهیتغییراتشرکتخدماتفرهنگیآموزشینیکاندیشانسیرجان

شرکت خدمات فرهنگی آموزشی نیک اندیشان سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1060
و شناسه ملی  10860532474به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/02/21و منضم به نامه شماره  99/1361مورخ  1399/04/01اداره تعاون کار ورفاه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهربابک (شناسه آگهی)943397 :

آگهی تاسیس شرکت خدمات مسافرتی گردشگری ارژن نوین برنا آراتا
شرکت سهامی خاص خدمات مسافرتی گردشگری ارژن نوین برنا آراتا درتاریخ  1398/10/26به

شماره ثبت  4814به شناسه ملی  14008924366ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تصدی به انجام خدمات مربوطه

به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی
هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،

خیابان قدس  ،کوچه دکتر صادقی[2فتاحی زاده]  ،بلوار دکتر صادقی  ،پالک  ، 33طبقه همکف

کدپستی  7815615437سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی
منقسم به  100سهم  1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  100000000ریال توسط

موسسین طی گواهی بانکی شماره  402/4354مورخ  1398/10/16نزد بانک کشاورزی شعبه سید

جمال الدین اسدابادی با کد  2027پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فرزانه حجازی مقدم

اجتماعی شهرستان سیرجان  - 1اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح زیر به مدت

به شماره ملی 3060050635و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای احمد حجازی مقدم

خانم مهدیه خوارزمی به شماره ملی  -3071085540خانم مهین دخت جانی پور به شماره

به شماره ملی 3071162308و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مریم حجازی

سه سال انتخاب گردیدند- :خانم اشرف السادات شهیدی به شماره ملی - 3071733305
ملی  3070150871به عنوان اعضای اصلی و تعداد دو نفر به شرح زیر به سمت عضو
علی البدل هیئت مدیره -1 :آقای حسین متقی به شماره ملی - 3070183298خانم شهال
اسدی پور به شماره ملی  - 2 3071021445آقای مجتبی احمد زاده سیرجانی به شماره

به شماره ملی 3070382444و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حمید حجازی مقدم

مقدم به شماره ملی 3071216432و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مهدیه حجازی

مقدم به شماره ملی 3071284667و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم فاطمه حجازی مقدم

به شماره ملی 3071890818و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسالمی و همچنین

ملی  3071205791به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه پورشهسواری به شماره ملی

کلیه نامه های عادی و اداری با امضا احمد حجازی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات

وضعیت مالی منتهی به تاریخ  1398/12/29توسط بازرس قرائت و مورد تصویب مجمع

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه آموده به شماره ملی  3071912374به سمت

 3179161681به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند- 3 .صورت
عمومی قرار گرفت .با انتقال سهام آقای جوادصادقی گوغری به شماره ملی 3130686347
دارنده  5سهم از  50سهم شرکت فوق که کلیه سهام و حق عضویت خود را به خانم شهال
اسدی پور کدملی  3071021445موافقت شدو ازشرکت خارج گردید .

مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم شهال نژاد خراسانی به شماره ملی  3071592477به سمت

بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت

تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  3700/137/982مورخ  1398/07/08اداره کل میراث فرهنگی
و گردشکری و صنایع دستی استان کرمان تاسیس گردید .مجوز شماره  982/137/6079مورخ

 1398/10/19اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943355 :

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)936066 :

