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پيامك300099004806 :
آگهــی تغییــرات شــرکت گهرموتــور ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4502و شناســه ملــی  14007868370بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ :1398/03/04
 خانــم طیبــه شــریعتپناه بــه شــماره ملــی  3070980661بــه ســمت بــازرساصلــی و خانــم فرشــته راجــیزاده بــه شــماره ملــی  0681784008بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 ترازنامــه و صــورت حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه پایــان ســال 1397مــورد تصویــب قــرار گرفــت .ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع
ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()919889

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا پالســتیک ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1639و شناســه ملــی  10860540458بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1399/03/17
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1130000000ریــال بــه مبلــغ
 169997200000ریال منقســم به  15044ســهم 11300000ریالی
بــا نــام عــادی از محــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران افزایــش یافــت و
مــاده  5اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()916402

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بهیــن بســپار گســتر فــوم در
تاریــخ  1399/02/31بــه شــماره ثبــت  4891بــه شناســه ملــی
 14009156687ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تولیــد انــواع مــواد پلیمــری و انــواع محصــوالت
پلیمــری -واردات ،صــادرات ،خریــد و فــروش انــواع محصــوالت
شــیمیایی و پتروشــیمی مــورد مصــرف در صنایــع الســتیک و پالســتیک-
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 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 ،محلــه شــهرک مشــتاق ،خیابــان منابــع طبیعــی ،خیابــان
شــمعدانی ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی 7816889867
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  25-2125مــورخ  1399/02/13نــزد بانــک پارســیان
شــعبه ســیرجان بــا کــد  2125پرداخــت گردیــده اســت.
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص بهداشــت ترنــج صنعــت ســیرجان
در تاریــخ  1399/04/01بــه شــماره ثبــت  4911بــه شناســه ملــی
 14009222249ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تولیــد مــواد ســلولزی از قبیــل انــواع دســتمال
کاغــذی ،ماســک (جعبــهای ،حولــهای) ،دســتمالهای فلکســی-
ســفرههای یکبــار مصــرف -دســتکش یکبــار مصــرف و التکــس-
خریــد و فــروش کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،صــادرات و واردات کاالهــای
مجــاز بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات 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 ،محلــه شــهرک صنعتــی ،خیابــان نســیم ،خیابــان جنوبی
 ،6پــاک  ،0طبقــه همکــف کدپســتی  7816899751ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا
نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  25مــورخ  1399/02/25نــزد بانــک ســپه شــعبه
مهیاشــهر ســیرجان بــا کــد  996.127پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم مریــم محیطــی بــه شــماره ملــی

اعضــای هیئتمدیــره خانــم حمیــده فتاحیــان طهــران بــه شــماره ملــی
 0440043077و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و به ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســینا یزدانــی بــه
شــماره ملــی  2610056753و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه
مــدت  2ســال خانــم ســارا خشــبی بــه شــماره ملــی 4721814992
و بــه ســمت رییــس 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 اوراق و نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای
رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم
شرارهســادات خوشچشــمی بــه شــماره ملــی 0079381669
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای اکبــر
صمــداف بــه شــماره ملــی  3873145480بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل 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 ()908136

باغ واقع در هماشهر

(بر خیابان)به ابعاد  100قصب،
حصارکشیشده ،آب ،برق ،گاز
به فروش میرسد

09138455663

یک واحد آپارتمان کوچک
واقع در خیابان شریعتی
اجاره داده میشود
091 3 1795075

 0064065146و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای مجتبــی
بحرینــی بــه شــماره ملــی  3071087977و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای محمــد بحرینــی بــه شــماره
ملــی  3071324812و 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 امضــای رییــس
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم پریــوش
حســینیمنش بــه شــماره ملــی  3070928110بــه ســمت بــازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای مســعود آذرنــگ بــه
شــماره ملــی  3071162431بــه 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
()905706

به یک نفر استادکار ماهر کارواش به صورت
درصدی یا شراکت نیازمندیم
09 3 75 2 2 9 3 50

پروانه ساختمان قطعه زمین شماره  272به شماره پروانه :
 95000027و تاریخ صدور 95/7/18 :از فاز  4واقع در روستای
دارستان بخش گلستان به نام جیران شیبانی تذرجی فرزند
خوبیار به شماره شناسنامه 12 :مفقود گردیده از یابنده تقاضا
میشود با شماره  09139473493تماس بگیرد در غیر این

به یک پرستار خانم ترجیحا مجرد
(برای نگه داری از خانم مسن)به صورت
روزانه از ساعت  8الی  16نیازمندیم.
ساعت تماس 16 :الی 21

به دونفر آقا یا خانم جهت اپراتوری
در شیفت صبح و عصر با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم.
09136210484

درراستای سرویس دهی بهتر
تاکسی بیسیم  1850به تعدادی
راننده آقا و خانم نیازمند است.

صورت از درجه اعتبار ساقط میباشد.

به  2نفر نیروی فنی جهت کار در
نیروگاه خورشیدی نیازمندیم

09171 2 5179 2

09137317856

09136210484

با مدیریت:حسین شول

برگ سبز و سند موتور سیکلت هوندا
رنگ مشکی سناتور مدل  1389به
شماره پالک  813-41242به نام وحید
قاسمینژاد رائینی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مرکز اقامتی میانمدت

درمان اعتیاد ساحل امید
با مدیریت:
میثم نامجو و میثم صبحانی

09131447556

09133997946
کرمان -پانصد دستگاه  -خیابان خرمشهر

به یک نفر نیروی خانم جهت کار در
رستوران(شیفت شب) نیازمندیم.
09133770743
پروانه بهره برداری شرکت مروارید سیرجان

به نشانی :سیرجان منطقه ویژه اقتصادی بخش صنعت
خیابان فارابی قطعه  15به شماره پروانه  5/53795 :و
به شناسه ملی10101714739 :و با کد پستی کارگاه:
- 7815993156مدیر عامل:آقای سعید قاسمی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود گهــر دانــش ســمنگان در
تاریــخ  1399/04/28بــه شــماره ثبــت  4935بــه شناســه ملــی
 14009297319ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :طراحــی و تحلیــل در پروژههــای مرتبــط بــا
مهندســی مکانیــک ،ابــداع طرحهــای جدیــد و بهینهســازی
سیســتمهای موجــود ،ســاخت قطعــات ،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 ،محلــه کــوی استادشــهریار ،کوچــه ماهــان  ،12کوچــه
((شــمالی اول)) ،کوچــه ((شــرقی دوم)) ،پــاک  ،0طبقــه همکــف
کــد پســتی  7819961521ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر
یــک از شــرکا آقــای مهــدی آخونــدیزاده کرانــی بــه شــماره ملــی
 3070780121دارنــده  500000ریــال سهمالشــرکه آقــای
امیــن شــاهین بــه شــماره ملــی  3071472609دارنــده 500000
ریــال سهمالشــرکه اعضــای هیئتمدیــره آقــای مهدی آخونــدیزاده
کرانــی بــه شــماره ملــی  3070780121و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت نامحــدود آقــای ســیروس آخونــدیزاده کرانــی بــه شــماره
ملــی  3071146061و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت
نامحــدود آقــای امیــن شــاهین بــه شــماره ملــی  3071472609و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
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 امضــای آقــای مهــدی
آخونــدیزاده همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه 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 ()923418

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.

به  60نفر نیروی کارگر ساده
جهت کار در منطقه گلگهر به
مدت یک ماه نیازمندیم.
090 2 5471094

اصل سند و برگ سبز خودرو پژو  -405SLXمدل 1396

به یک راننده پایه دوم با ضامن جهت
پخش مواد غذایی نیازمندیم
ی است)
(داشتن ضامن الزام 
حقوق اداره کار با بیمه
091 3 2 454007

09210984584
09137313135

به رنگ سفید به نام حسین گلبازخانیپور

بهشمارهملی - 3060506361:شمارهموتور164B0171889:
شماره شاسیNAAM31FE5HK154598 :
شماره پالک911-75 :ص61

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

به یک خانم تنها جهت انجام امور
منزل به صورت دائمی
( با محل سکونت) نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

فروش سیمکارت رند پلهای از آخر و اول

09123576764

قیمت توافقی
شماره تماس :موسوی 09130620906
پاسخگویی 10 :صبح الی  9شب

آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات مهندسین
مشاور برای مطالعات و طراحی باقیمانده شبکه معابر
منطقه گلگهر ،روشنایی و عالئم ترافیکی

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر در نظر دارد انجام خدمات
مهندسین مشاور برای مطالعات و طراحی باقیمانده شبکه معابر منطقه گلگهر،
روشنایی و عالئم ترافیکی خود را به گروه مشارکت مشاور و یا شرکتهای
مهندسین مشاور دارای حداقل پایه  2تخصص راهسازی و حداقل پایه 3
تخصص حمل و نقل و ترافیک در گروه راه و ترابری و حداقل پایه  3تخصص
برق و مکانیک در گروه تخصصهای مشترک واگذار نماید .لذا از متقاضیان
دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1399/05/04به
سایت این شرکت به آدرس www.geg-area.com :مراجعه نمایند.
 -1آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  13:30مورخ
1399/05/11
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 361/110/800 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجان ،كيلومتر  50جاده محور
سيرجان -شيراز ،شركت معدني و صنعتي گلگهر ،ساختمانهاي هلدينگ
مستقر بر تپه ،بلوك ( ،5شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

