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پيامك300099004806  :

جناب آقاي حاج شهباز حسنپور

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان نماینده مردم سیرجان و بردسیر
در مجلس شورای اسالمی را تبریک عرض نموده ،از خداوند
موفقیت و سربلندی روزافزون شما را مسئلت مینمایم.

انتخاب جنابعالی به عنوان نماینده مردم سیرجان و بردسیر
در مجلس شورای اسالمی را تبریک عرض نموده ،در سایه
الطاف الهی موفق و پیروز و سربلند باشید.

آگهی فقدان ســند مالکیت
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا ارایــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک 362
فرعــی از  5070اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 653 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/12/05 :

آگهــی تغییــرات شــرکت کیهــان گســتر ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3757و شناســه ملــی
 14004507436بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ 1398/10/30
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدند:
 حســین اســطوری شــماره ملــی  - 3070967620رویــااســطوری شــماره ملــی  - 3060010676رضــا اســطوری
شــماره ملــی 3071846843
 - 2آقــای حســین بارچینــژاد شــماره ملــی 3130046011
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای مهــدی نژادعبداللهــی
شــماره ملــی  2991781254بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 - 3روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()773555

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر آویــژه کیــان ایرانیــان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  4557و شناســه ملــی
 14008072068بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/10/01الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقای امیر عباســلو
بــه شــماره ملــی  3071162588بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
آقــای امیــن عباســلو بــه شــماره ملــی  3071785402بــه ســمت
نایــب هیئتمدیــره خانــم مــژگان عباســلو بــه شــماره ملــی
 3060017921بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره (خــارج از شــرکاء)
آقــای حمیــد کریمــی گوغــری بــه شــماره ملــی  3131455489بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای حمیــد کریمــی گوغــری بــه شــماره
ملــی  3131455489بــه ســمت مدیرعامــل
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی ،نامههــای اداری
و اوراق عــادی بــا امضــای آقــای امیــر عباســلو و آقــای امین عباســلو
(اعضــای هیئتمدیــره) همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()773520

 2ســال خانــم نســیم رودمشــکی بــه شــماره ملــی 3111612872
و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  1ســال آقــای مجیــد معتمدکیــا بــه شــماره
ملــی  3390443150و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار بانکــی از قبیــل
چــک و ســفته و بــرات و قراردادهــای مالــی و پولــی و قراردادهــای
عقوداســامی بــا امضــای ثابــت مدیرعامــل بــه همــراه مهــر شــرکت
و کلیــه نامههــای اداری و عــادی بــا امضــا مدیرعامــل بــه همــراه
مهــر شــرکت
اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای وحیــد
آشــوری بــه شــماره ملــی  3380721816بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای احســان فرازمنــد بــه
شــماره ملــی  3610535547بــه 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 اداره ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری کرمــان ()781535

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر آویــژه کیــان ایرانیــان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  4557و شناســه ملــی
 14008072068بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ 1398/10/01
الــف -تعــداد اعضــای هیئتمدیــره از  2نفــر بــه  4نفــر افزایــش
یافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه اصــاح گردید.
ب -اصــاح مــاده  16اساســنامه :آقــای امیــر عباســلو بــه عنــوان
نماینــده قانونــی و تاماالختیــار شــرکت معرفــی میگــردد.
تبصــره :1کــه کلیــه تصمیمــات مدیرعامــل بایــد بــه تصویــب
مجمــع عمومــی برســد ،نیــز بــه مــاده  16اساســنامه الحــاق گردیــد.
ج -آقــای حمیــد کریمــی گوغــری بــه شــماره ملــی 3131455489
بــا پرداخــت  50000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء
درآمــد در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1000000ریــال بــه
 1050000ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد .سهماالشــرکه شــرکاء پــس از افزایــش ســرمایه
بــه قــرار ذیــل اســت:
آقــای امیــر عباســلو دارای  500000ریــال سهمالشــرکه آقــای
امیــن عباســلو دارای  500000ریــال سهمالشــرکه آقــای حمیــد
کریمــی گوغــری دارای  50000ریــال سهمالشــرکه
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()773522

آگهــی تغییــرات شــرکت کیهــان گســتر ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 3757و شناســه ملــی  14004507436بــه
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/10/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1آقــای حســین اســطوری شــماره ملــی
 3070967620بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئتمدیــره  -خانــم رویــا اســطوری شــماره ملــی
3060010676بــه ســمت رییــس هیئتمدیره -
آقــای رضا اســطوری شــماره ملــی 3071846843
بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
- 2کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل (چــک ســفته ،بــروات) عقــود اســامی
و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان
مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری
ســیرجان ()773548

حاجبهروز حیدری
شرکت تعاونی معدنی سنگ چینی سفید سیرجان

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آبســان پالســت کارمانیــا در
تاریــخ  1398/11/28بــه شــماره ثبــت  16589بــه شناســه ملــی
 14008994640ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :بازرگانــی داخلــی و خارجــی ،ارائــه خدمــات راجــع
بــه آبرســانی ،تســطیع و زهکشــی ،خریــد و فــروش لولههــای
پلیاتیلــن و ســایر خدمــات حــوزه کشــاورزی در صــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان کرمــان -بخــش
مرکــزی -شــهر کرمــان -محلــه بلــوار جمهــوری اســامی -کوچــه
جنوبــی  -2بلــوار جمهــوری -پــاک  -0مجتمــع تجــاری بــرج اول-
واحــد  - 21 Iطبقــه هشــتم کــد پســتی 7618439881
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  9811150مــورخ 1398/11/14
نــزد بانــک کشــاورزی شــعبه آزادی بــا کــد  8240پرداخــت
گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای زهیــر افشــارمنش بــه شــماره ملــی
 3111035638و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت

جناب آاقی سهراب بهاءالدینی
رسرپست رفمانداری وژیه شهرستان سیرجان

حضــور حماسهســاز مــردم شهرســتان ســیرجان در یازدهميــن دوره

انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي انســجام مــردم را بــه نمایــش

گذاشــت .ایــن مهــم بــه واســطه حضــور و تجربــه موفــق و کارآمــد
جنابعالــی و کلیــه کارکنــان پرتــاش فرمانــداری ویــژه شهرســتان

ســیرجان محقــق شــد و انتخاباتــی باشــکوه در فضایــی همــراه بــا
نظــم ،امنیــت و شــفافیت و حراســت از آرای مــردم انجــام شــد.

اقدامــات شــما و همکارانتــان در برگــزاری انتخابــات باشــکوه
دوم اســفند مــاه  98در شهرســتان ســیرجان ،شایســته تقدیــر

اســت .از درگاه خداونــد مهربــان موفقیــت و ســربلندی جنابعالــی را
مســئلت مینماییــم.

جناب آقاي حاج شهباز حسنپور

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر آویــژه کیــان ایرانیــان شــرکت بــا مســئولیت محــدود به
شــماره ثبــت  4557و شناســه ملــی  14008072068بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ 1398/10/01
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
گردیدنــد:
آقــای امیــر عباســلو دارای  500.000ریــال سهمالشــرکه آقــای امیــن عباســلو
دارای  500.000ریــال سهمالشــرکه آقــای حمیــد کریمــی گوغــری دارای 50.000
ریــال سهمالشــرکه خانــم مــژگان عباســلو بــه شــماره ملــی ( 3060017921خــارج
از شــرکاء)
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()773498

بـازار مبـل امامعلی(ع)

شهرام نیکویان ،مدیرمسئول پایگاه خبری دیدبانخبر

جناب آاقي

حس
پ
حاج شهباز ن ور

انتخــاب مجــدد حضرتعالــی بــرای چهارمیــن دوره
متوالــی بــه عنــوان نماینــده مــردم ســیرجان و

بردســیر در مجلــس شــورای اســامی از ســوی

ن نشــاندهندهی
مــردم والیتمــدار ایــن دو شهرســتا 

تجربــه و ســابقهی درخشــان و ســالها تــاش و

فعالیــت شــما بــرای آبادانــی ایــن شهرســتانها

اســت .ایــن انتخــاب شایســته را خدمت شــما تبریک
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان توفیــق خدمتــی

سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی

در جهــت رشــد و پیشــرفت شهرســتان ســیرجان و

بردســیر و خدمــت هرچــه بیشــتر بــه مــردم والیــی
خواهانیــم .ســربلند و پیــروز باشــید.

بازار مبـل امامعلی(ع)

