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آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی
 14007238725بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
1399 /01 /26
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :خانــم زهــرا محمــودی شــماره
ملی2281845543بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره آقــای علــی
ســعید شــماره ملــی  2992842508بــه ســمت مدیرعامــل و
نایبرییــس هیئتمدیــره آقــای ســجاد ســنجریپور شــماره ملــی
 2980297925بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
(چــک ،ســفته و بــرات) و قراردادهــای شــرکت بــا امضــای
مدیرعامــل و یکــی از اعضــای هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت
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 ()835849

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی بیــد بســتان ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2291و شناســه ملــی
 10860551206بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1398/11/24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای احمدعلــی نادرینســب
بــه شــماره ملــی  3179546417بــه ســمت مدیرعامــل و
رییــس هیئتمدیــره آقــای رضــا نادرینســب بــه شــماره ملــی
 3060105049بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره خانــم
شــریفه علیرضــازاده بــه شــماره ملــی  3071006901بــه عضــو
هیئتمدیــره ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی
و همچنیــن اوراق عــادی و نامههــای اداری بــا امضــای رضــا
نادرینســب و احمدعلــی نادرینســب توام ـ ًا یــا بــه تنهایــی همــراه
بــا مهرشــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()835851

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تــارا صنعــت پرنیــان مانــا در تاریــخ  1399/02/11بــه
شــماره ثبــت  4866بــه شناســه ملــی  14009109406ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل
گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تولیــد و مونتــاژ انــواع لــوازم خانگــی ،انــواع لوازم برقــی و گازســوز ،انواع
گیرندههــای ارتباطــی و لــوازم صوتــی و تصویــری -شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی
تخصصــی و غیــر تخصصــی داخــل و خــارج کشــور -شــرکت در مناقصــات 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 درصــورت 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
شــهرک رزمنــدگان ،بلــوار گلســتان ،کوچــه گلســتان[22مهران ،]3پــاک  ،0طبقــه اول
کدپســتی  7816858118ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1000000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن با نــام عادی مبلغ
 1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهی بانکــی شــماره  135مــورخ 1398/12/10
نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه مقــداد ســیرجان بــا کــد  8183پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم الهــه حاجمحمــدی بــه شــماره ملــی  3120146765و بــه
ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم رحیمــه رحیمینــژاد بــه شــماره ملــی

 3130625380و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای حســین
رحیمینــژاد بــه شــماره ملــی  3130932682و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــای مشــترک آقــای حســین رحیمینــژاد بــه کــد
ملــی  3130932682بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره و امضــای خانــم الهــه
حــاج محمــدی بــه کــد ملــی  3120146765بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای آقــای حســین رحیمینــژاد بــه
کــد ملــی  3130932682بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره یــا امضــای خانــم الهه
حاجمحمــدی بــه کــد ملــی  3120146765بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمدرســول کریمــی گوغــری بــه
شــماره ملــی  3120328571بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانم
شایســته حسـنزاده بــه شــماره ملــی  3479908497بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت
یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()835855

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بهیــن تــراز آرمــان ایــده در تاریــخ  1398/05/03بــه
شــماره ثبــت  16192بــه شناســه ملــی  14008495810ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر
تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت -1 :انجــام کلیــه عملیــات مالــی و حســابداری شــرکتهای دولتــی،
خصوصــی ،ســهامی عــام ،ســهامی خــاص ،شــرکتهای تعاونــی ،موسســات مالــی و ســایر
موسســات غیرانتفاعــی و انتفاعــی ،از ابتــدا تــا تهیــه صورتهــای مالــی و اظهارنامــه ،دفاع
مالیاتــی ،مشــاوره مالــی و مالیاتــی -انجــام امــور اداری ،تهیه چــارت ســازمانی ،اموردفتری
و منابــع انســانی و مشــاوره -بازرگانــی ،شــامل خریــد و فــروش کاال و خدمــات داخلــی،
صــادرات و واردات کاال و خدمــات ،بــه صــورت نقــدی و تهاتــری درصــورت 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 ،بلــوار
جمهــوری اســامی ،کوچــه جنوبــی  ،2بلــوار جمهــوری ،پــاک  ،0مجتمــع تجــاری بــرج اول،
واحــد  ،21 Iطبقــه هشــتم کــد پســتی  7618439881ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریال نقدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریال توســط موسســین طــی گواهی
بانکــی شــماره  456179مــورخ  1398/04/04نــزد بانــک ملــت شــعبه شــهید صدوقــی

بــا کــد  45179پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم الهــه زمــزمزاده بــه شــماره ملــی 2991738405و بــه
ســمت نایــب رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم الهــام زمــزمزاده بــه شــماره
ملــی 2992683361و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  1ســال آقــای حســین متقــی بــه شــماره ملــی  2993989952و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته
و قراردادهــا و همچنیــن نامههــای اداری و عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محســن متقــی بــه شــماره ملــی
 2992145076بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یک ســال مالی آقــای محمدعلی
صانعــی بــه شــماره ملــی  3179758120بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری کرمــان ()835873
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تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران

09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

تعمیر یخچال فریزر و لوازم گازسوز
تعمیر در محل کار و منزل شما

 0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار
 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

منازل فروشی
 12قصب دو کله  370متر دو طبقه سند پروانه ابومسالم  2/500میلیارد

همکف  85متر دونبش سند پروانه شهرک سی بی جی  350میلیون

طبقه باال  74متر کابینت کمد دیواری سند پروانه بلوار مالک اشتر  420میلیون

همکف  5قصب  100متر زیربنا شیک آباده خیابان شهدا  300میلیون
همکف  11قصب تیرآهنی میخی سند مقداد  1/800میلیارد

 7/5قصب دو طبقه  320متر زیربنا شیک سمنگان  1/200میلیارد
 14/5قصب  5واحد  400متر زیربنا سند پروانه سمنگان  1/300میلیارد

 88متر طبقه دوم کابینت سند پارکینگ آسانسور مهر گلگهر  330میلیون
 9قصب  150متر زیربنا  3خوابه سند پروانه بلوار دکتر صادقی  600میلیون

 12قصب  4واحد  100متری سند پروانه  17شهریور کارشناسی

طبقه باال  190متر کوچه هوایی  145متر زیربنا شیک سند پروانه ابوریحان  400میلیون

 7قصب  100متر زیربنا لب خیابان سند خیابان شهدا  270میلیون

 10قصب  175متر همکف  155متر طبقه باال سند پروانه شهید شفیعی  1/300میلیارد

استخدام

مهندس نـادری نیا

یک شرکت پیمانکاری صنعتی جهت تکمیل
نیروی انسانی خود به افراد زیر نیاز دارد

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

قابل توجه همشهریان گرامی -خدمات ثبت احوال

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید
میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9

سلطانی
ب
ا
0
3
 %تخف

یف

عنوان شغلی

تعداد افراد مورد نظر

شرایط سنی

سابقه کار

استادکار جوشکار

 6نفر

 52تا  04سال

 2سال

جوشکار

 6نفر

 54تا  04سال

 5سال

جهت اطالع از شرایط استخدام فقط در
ساعات  7الی  18تماس بگیرید
شماره تماس09122038228 :

صـدور و تـحویل دو روزه

09917665969

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری
صنـعتی و غیره

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مهندســی ســازاب راه کویــر کرمــان در تاریــخ
 1399/02/03بــه شــماره ثبــت  4864بــه شناســه ملــی 14009091670
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :کلیــه امــور مربــوط بــه ســاخت و ســاز ســاختمانها (فلــزی،
بتنــی ،صنعتــی) -کلیــه امــور مربــوط بــه معمــاری ســازهها  -کلیــه امــور
مربــوط بــه راهســازی و راهــداری -انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و
ابنیــه -ساختمانســازی ،شهرکســازی ،جادهســازی راهســازی ،جدولکشــی،
پلســازی ،پیادهروســازی ،فضاســبز ،نقشهکشــی ،نقشــهبرداری -ســاخت،
اجــراء و نظــارت واحدهــای مســکونی ،اداری و تجــاری -کلیــه امــور مربــوط بــه
ســازههای هیدرولیکــی و آبــی و آبخیــزداری -کلیــه امــور مربــوط به تاسیســات
(آب ،بــرق ،گاز ،فاضــاب ،مخابــرات) -تاسیســات مکانیکــی و برقــی  -کلیــه
امــور مربــوط بــه صنعــت و معــدن -خاکبــرداری ،گودبــرداری ،باطلهبــرداری،
اســتخراج ،اکتشــاف ،بهرهبــرداری از معــادن روبــاز و زیرزمینــی ،حمــل و نقــل
مــواد معدنــی در محــدوده معــدن -تامیــن ،تعمیــر و نگهــداری ماشــینآالت
صنعتــی ،معدنــی ،کاوشهــای زیرزمینــی -ارتباطــات ،کشــاورزی ،مرمــت آثــار
باســتانی -خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،صــادرات و واردات
کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -ترخیــص کاال از گمــرکات -انجــام کلیــه امــور
خدمــات عمومــی -اخــذ نمایندگــی از شــرکتهای داخلــی و خارجــی -شــرکت
در مناقصــات و مزایــدات داخلــی و خارجــی -تامیــن نیــروی انســانی شــرکت-
خریــد و فــروش مســکن ،مصالــح ســاختمانی ،تولیــد انــواع مصالــح جهــت
انجــام پروژههــای عمرانــی -تفکیــک اراضــی پــس از کســب مجــوز از مراجــع
ذیصــاح -ارائــه خدمــات فنــی از قبیــل طراحی و نظــارت و اجرای ســاختمانها
(فلــزی ،بتنــی ،صنعتــی) -ارائــه مشــاوره در زمینههــای راه ،آب و ابنیــه-
طراحــی و نظــارت و اجــرای پروژههــای آبــی ،راهســازی ،ســاختمانی ،تاســیس
کارخانــه آســفالت و سنگشــکن پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح در
هــر نقطــه از ایــران -تاســیس شــعبه در هــر نقطــه از ایران کــه الزم باشــد در

صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت :از
تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
ســیرجان ،محلــه دهخــدا شــمالی ،خیابــان هنــر ،کوچــه (( محمــود پور بالکــی ))،
پــاک  ،0واحــد  ،B2طبقــه دوم ،واحــد  2کــد پســتی  7815857506ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  100000000ریــال نقدی منقســم
بــه  100ســهم  1000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ
 100000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 101/1
مــورخ  1399/01/19نــزد بانــک صــادرات ایــران شــعبه ســیرجان بــا کــد
 1900101پرداخــت گردیــده اســت .اعضــا هیئتمدیــره خانــم مریــم اســدی
بــه شــماره ملــی  3060272379و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای اکبــر باباخانینــژاد
بــه شــماره ملــی  3070305611و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال خانــم طاهــره عرفانــی بــه شــماره ملــی  3070386539و بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضای
رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مهشــید ادبــی بــه
شــماره ملــی  1819471705بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی آقــای مصیــب عرفانــی بــه شــماره ملــی  3071380739بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
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 ()835842

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان

آدرس :شهرک صنعتی شماره یک اولین
خیابان ،سمت چپ
 0 9 1 3 3 4 5 4 3 4 9جواد عسکری

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص امیــن فاتــح ســیرجان گهــر در تاریــخ
 1398/02/29بــه شــماره ثبت  4627به شناســه ملــی 14008341136
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور طراحــی ،معمــاری ،دکوراســیون داخلــی
و نمــا ،انــواع خدمــات محیطــی و پروژههــای شهرســازی و زیباســازی
اماکــن عمومــی و شهرســازی 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 در مــواردی
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 تاسیســاتی -کلیــه امــور اســتخراج -اکتشــاف -بهرهبــرداری و
حمــل و پیمانــکاری کلیــه معــادن غیــر از نفــت و گاز و پتروشــیمی -خریــد
و فــروش و صــادرات کلیــه مــواد معدنــی و تولیــد و فــرآوری مــواد معدنــی
و انــواع فلــزات و کانســنگها  -اداره و انجــام امــور حمــل و نقــل درون
شــهری نیــرو -تهیــه و تولیــد مــواد و مصالــح و لــوازم و قطعــات (هــر نــوع
کاالی مــورد نیــاز در ســاختمان) چــه بــه صــورت ایجــاد کارخانــه و صــادرات
و واردات -خریــد و فــروش ایــن نــوع محصــوالت -تولیــد شــن و ماســه-
آســفالت -انــواع قطعــات بتنــی مســلح و غیــر مســلح و بتــن آمــاده -انجــام
کلیــه عملیــات کشــاورزی و باغــداری و ایجــاد تأسیســات ،تولیــد و فــروش
فرآوردههــای کشــاورزی -راهانــدازی و نصــب کلیــه تجهیــزات واحدهــای
تولیــدی و خدماتــی -کلیــه امــور مربــوط بــه تعمیــرات و نگهــداری ابنیــه،
ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی و تاسیســاتی -انجــام کلیــه امــور خدماتــی
شــامل تنظیفــات ،نامهرســانی ،پیشخدمتــی ،امــور آبدارخانــه ،خدمــات
پاســخگویی تلفنــی و مــوارد مشــابه ،محوطهســازی ،خدمــات باغبانــی و
فضــای ســبز ،تامیــن نیــروی انســانی مجــاز شــرکت ،طبــخ و توزیــع غــذا،
اداره رســتوران و بوفــه ،اجــرای کلیــه خدمــات شــهری اعــم از مبلمانهــای
شــهری ،رنگآمیــزی جــداول و جدولکشــی ،شــرکت در نمایشــگاههای
بینالمللــی تخصصــی و غیــر تخصصــی داخــل و خــارج کشــور -شــرکت در
مناقصــات و مزایــدات -دریافــت و کســب تســهیالت -اعتبــار از طریــق وام

یــا مشــارکت مدنــی بــا بانکهــا و ســایر ســازمانهای تأمینکننــده 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 ،بلــوار قاآنــی ،کوچــه ســیدجمالالدین اســدآبادی  ،17خیابــان
شــهید فیاضبخــش ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی 7815746151
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 34
مــورخ  1398/02/05نــزد بانــک ســپه شــعبه مهیاشــهر بــا کــد 996.127
پرداخــت گردیــده اســت .اعضــای هیئتمدیــره آقــای محمــد فاضــل بــه
شــماره ملــی  3071109581و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت
 2ســال خانــم شــیما حاجمحمــدی بــه شــماره ملــی  3071835965و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال آقــای امیــن حاجمحمــدی بــه شــماره ملــی  3071899351و
بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای خانــم شــیما حاجمحمــدی بــه کــد ملــی
 3071835965بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم زهــرا جهانبانــی
بــه شــماره ملــی  3060430780بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه
مــدت یــک ســال مالــی خانــم بهشــته امینــی دهیــادگاری بــه شــماره ملــی
 3071226772بــه 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 مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()828383
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انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

 6قصب ساختمان کلنگی درب حیاط سند خیابان شهدا  230میلیون

 25قصب درب حیاط سند پروانه فردوسی کارشناسی

 18/5قصب دونبش 160متر میخی سند پروانه خواجو کارشناسی

 10قصب  20متر تجاری  100متر زیربنا سند پروانه شهید نصیری  1/100ملیارد

 7قصب  3دهنه مغازه  100متر منزل سند میرزارضا  650میلیون

طبقه باال  92متر طبقه سوم لب خیابان سند پروانه مالک اشتر  330میلیون

 10قصب دو نبش  150متر تیرآهنی سند پروانه شهدا  460میلیون

آدرس :خیابان  17شهریور روبروی سهراه میرزارضا

یلی

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

09131453816 - 42201212 - 42207293

زمین فروشی
 8قصب دو کله سند پروانه  17شهریور  600میلیون
 10قصب درب حیاط  75متر پروانه سند نجفشهر گلها  330میلیون
 8قصب درب حیاط سند شهرک بهرامی  200میلیون
 10قصب دونبش برگ واگذاری فخرآباد  150میلیون
 7قصب درب ساختمان سند میرزارضا  300میلیون
 36قصب لب جاده سند کارگاه گمرک کارشناسی
 9قصب درب ساختمان حصار برگ واگذاری پروانه آباده  180میلیون
 13قصب درب حیاط برگ واگذاری اراضی سعیدآباد  400میلیون
 10قصب درب حیاط سند جالل آباد  150میلیون

 30قصب برگ واگذاری محمودآباد  60میلیون

