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اندیش  توسعه  سازان  آرمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13134 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320627671 ملی 
عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/10 : -ترازنامه و 
حساب سود و زیان )صورت های مالی( سال مالی منتهی 
پویا  مدیریت حساب گستر   - رسید.  تصویب  به  اسفند 1397  به 29 
)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10100473895 بعنوان حسابرس 
)حسابداران  ارقام  احراز  موسسه حسابرسی  و  اصلی  بازرس  و  مستقل 
رسمی( به شناسه ملی 10320294749 بعنوان بازرس علی البدل برای 
روزنامه   - گردیدند.  انتخاب   1398/12/29 به  منتهی  مالی  سال  یک 
اداره  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  ابرار  کثیراالنتشار 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )676618(

آگهی تغییرات شرکت بهساز کانسار پارس بوم شرکت 
ملی  شناسه  و   16329 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008664194
فوق العاده مورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر 
کرمان بخش مرکزی محله بلوار جمهوری اسالمی خیابان نواب صفوی 
کوچه نواب صفوی 7 پالک0 مجتمع سپهر طبقه چهارم واحد 120کد 
پستی 7618434973 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675417(

پویا  معدن  نوین  پوالد  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/08/25 به شماره ثبت 16399 به شناسه 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008765212 ملی 
عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  که خالصه  گردیده 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های مشاوره 
ای و پیمانکاری در زمینه معادن و ژئوتکنیک از قبیل انجام کلیه مراحل 
تعیین  به  مربوط  امور  کلیه  انجام   ، معدنی  ذخایر  ارزیابی  و  اکتشاف 
موقعیت و ثبت محدوده ای معدنی ، تهیه طرح اکتشاف و بهره برداری 
و معرفی مسئول فنی ، تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی ، 
مشاوره و پیمانکاری در زمینه کلیه امور مربوط به فعالیت های معادن 
زیرزمینی و روباز از قبیل آتشباری طراحی روش حفاری و استخراج و 
فرآوری و خدمات فنی در این معادن ، انجام کلیه مراحل مطالعاتی ، 
امکان سنجی ، طراحی روش حفاری و سیستم نگهداری در شیبهای 
سنگی و خاکی و همه فضاهای زیرزمینی از قبیل تونلهای راه و راه آهن 
و تونلهای معادن ، انجام کلیه امور مربوط به بازاریابی غیر هرمی و غیر 
شبکه ای ، حمل مواد معدنی در محدوده معدن ،کلیه تجهیزات مربوط 
به فعالیتهای معدنی و عمرانی .انجام کلیه امور مربوط به خرید و فروش 
و صادرات و واردات مواد معدنی و تجهیزات معدنی و عمرانی. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله میدان کوثر ، بلوار ساقی کوثر ، کوچه 
ساقی 1 ، پالک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 7618673153 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 400000000 ریال نقدی منقسم 
به 400 سهم 1000000 ریالی تعداد 400 سهم آن با نام عادی مبلغ 
400000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1856/2 
مورخ 1398/08/18 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان بسیج با 
کد 1586 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن جاللی 
نیا به شماره ملی 2991795344و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مسعود رشیدی به 
به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  2992225551و  ملی  شماره 
به  ملی 2992453765و  به شماره  پویان  علیرضا  آقای  سال   2 مدت 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای رسول علی حسینی به 
به مدت 2  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 3130979107و 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک 
رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پویان و نایب رئیس هیات مدیره آقای 
نامه های  با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه  مسعود رشیدی همراه 
عادی و اداری باامضاء رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پویان یا نایب 
رئیس هیات مدیره آقای مسعود رشیدی همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امیرحسین 
کریمی دارنجانی به شماره ملی 2301317341 به سمت بازرس علی 
ملی  شماره  به  نجارزرندی  زهرا  خانم  مالی  سال  یک  مدت  به  البدل 
3080062078 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )675415(

کرمان  کاغذ  صنعت  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13593 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004789188 ملی 
 1398/08/27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
رشیدی  میالد  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
ضرابی  سارا  خانم  و  اصلی  بازرس  به سمت   3031774132 باکدملی 
البدل برای مدت یک  بازرس علی  باکدملی 2992737267 به سمت 
درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  -2روزنامه  شدند.  انتخاب  سال 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675398(

کرمان  کاغذ  صنعت  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 13593 و شناسه  شرکت سهامی خاص 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004789188 ملی 
العاده مورخ 1398/08/27 تصمیمات ذیل  عمومی فوق 
از مبلغ 1500000000  اتخاذ شد : -1 سرمایه شرکت 
سهم   35000 به  منقسم  ریال   3500000000 مبلغ  به  ریال 
100000ریالی بانام عادی از طریق صدور 20000 سهم جدید از محل 
آورده نقدی به موجب نامه شماره 45179 مورخ 98/08/27 بانک ملت 
افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. -2 محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
کوچه   ،  2 شرقی  کوچه   ، شهیدبهشتی  محله  کرمان،  شهر   ، مرکزی 
 ، ایرانیان  اطلس  اداری  تجاری  مجتمع   ،  0 پالک   ،  8 بهشتی  شهید 
طبقه چهارم کد پستی 7613679368 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675397(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   5701 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860218258 ملی 
ذیل  موارد   -  : مورخ 1398/08/21  العاده  فوق  عمومی 
اساسنامه  مربوطه  ماده  و  گردد  الحاق  شرکت  فعالیت  موضوعات  به 
بشرح مذکور اصالح گردید: - انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله 
امور آشپزخانه  تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت، 
و رستوران ، خدمات عمومی و پشتیبانی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی 
(نگهداری و خدمات فضای  ، پیش خدمتی  آبدارخانه  ،امور  ،تنظیفات 
تاسیسات.تامین  از  برداری  بهره  ،امور  تکثیر  و  ،چاپ  باغبانی  و  سبز 
نیروی انسانی و حمل و نقل درون شهری پس از کسب مجوز از مراجع 
ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675392(

پایدار شرکت  راه  کیان  کرمان  تغییرات شرکت  آگهی 
ملی  شناسه  و   15958 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008192876
زاده  ابراهیمی  آقای محمدعلی   - : مورخ 1398/08/11 
هیئت  رئیس  سمت  به   0650172639 ملی  شماره  به 
مدیره - خانم ام البنین ساالری به شماره ملی 3621086511 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره - آقای امید خدایاری نائینی به شماره ملی 
مدت  برای  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  عضو  به سمت   5659371991
بهادار و تعهدآور و  اوراق  . - کلیه اسناد و  انتخاب گردیدند  باقیمانده 
قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد 
رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی ابراهیمی زاده همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675387(

عمومی  روابط  انجمن  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   7407 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کرمان  استان 
صورتجلسه  استناد  به   10630133782 ملی  شناسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/03 و منضم به نامه شماره 

98/3858 مورخ 98/08/02 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان 
کرمان با استعفای اقای کریم رشیدی از سمت مدیر عاملی و رئیس هیات 
مدیره موافقت گردید. -1آقای داود زمانی راد کد ملی 0066401429 
به   2992096237 ملی  کد  سالجقه  حسن  آقای  و  رئیس  سمت  به 
5839923281به  ملی  کد  بهرمن  محمد  آقای  و  رئیس  نائب  سمت 
تاریخ  تا  تصدی  باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هیئت  منشی  سمت 
به   0066401429 ملی  کد  راد  زمانی  داود  آقای   -  1399/07/23
سمت مدیرعامل شرکت تعاونی / اتحادیه برای مدت باقیمانده تصدی 
تا تاریخ 1399/07/23 انتخاب گردید. -2کلیه قراردادها , اوراق مالی 
و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق 
داود  آقای  ثابت  امضای  با  مدیره  هیئت  تصویب  از  تعاونی پس  بهادار 
زمانی راد مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت 
مدیره آقای حسن سالجقه فرزند سهراب ویا آقای محمد بهرمن فرزند 
ابنعلی)اعضای هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک 
عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی 
قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )675382(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف بتن و سنگ و قطعات بتنی 
و سنگی شهرستان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره 
استناد  به   14005517246 ملی  شناسه  و   1551 ثبت 
 1398/07/13 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
 2568-95/11/20 شماره  فعالیت  پروانه  به  منضم 
کمیسیون نظارت استان کرمان: - اساسنامه جدید تصویب شامل 30 
ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - آقای محمدرسول بهشتی کد 
ملی 2991813830 به سمت رئیس اتحادیه - آقای رامین مخترع کد 
ملی 2992535990 به سمت نایب رئیس اول - آقای محسن سیدی 
مرغکی کد ملی 2992196551 به سمت نایب رئیس دوم - آقای مجید 
سلمان  آرش  -آقای  دبیر  ملی 2990361121به سمت  کد  استیالیی 
زاده کد ملی 3031311353 به سمت خزانه دار - اسناد و اوراق مالی 
امضا  با  مالی  تعهدآور  اسناد  ها،  سفته   بروات،  چک ها،  مانند  اتحادیه 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر 
اتحادیه معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر غیاب رییس 
)هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی 
را برعهده دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می باشد. هر یک از 
اعضای هیات مدیره و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند 
و از تاریخ 1395/09/23 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 4 سال 
ملی 3719609952  کد  نگارستانی  بانو  مریم  خانم   - شدند.  انتخاب 
به سمت بازرس اصلی از تاریخ 1395/09/23 به مدت 4 سال انتخاب 
بخش   ، کرمان  شهرستان   ، کرمان  استان  به  اتحادیه  محل   - شدند. 
مرکزی ، شهر کرمان، محله مصطفی خمینی ، ک مصطفی خمینی 54 
، کوچه خبرنگار 29 ، خیابان مصطفی خمینی ، پالک 0 ، طبقه اول کد 
پستی 7617657489– تلفن 034-33228922 -6تصویب گردید. - 
روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید 
و  ثبت شرکت ها  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   .

موسسات غیرتجاری کرمان )671712(

پیشرو  گستر  نیک  دانای  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و  ثبت 13331  به شماره  شرکت سهامی خاص 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10104098988 ملی 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/16 مورخ  مدیره 
ملی 3179204362  به شماره  کیهان محمدی  -1آقای 
ملی  شناسه  به  عام(  پارس)سهامی  استراتوس  گروه  از  نمایندگی  به 
10102942140 به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سیدفریدالدین 
صدرهاشمی نژاد به شماره ملی 5839762891سمت نایب رئیس هیات 
نمایندگی  به   2992867667 ملی  شماره  به  عالی  الله  -خانم  مدیره 
ملی  شناسه  به  اندیش)سهامی خاص(  توسعه  سازان  آرمان  از شرکت 
10320627671 به سمت عضو هیات مدیره - خانم راضیه نامجو به 
شماره ملی 2980858838 به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. -2کلیه 
اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، 
سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای 
دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با 
با مهر  از اعضای هیات مدیره همراه  یا یکی  امضا رئیس هیات مدیره 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )670972(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007016599
فوق العاده مورخ 1398/07/06 : - محل شرکت به آدرس 
استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
 ،  0 پالک   ، بلوار جهاد   ، کوچه جهاد 11   ، بلوار جهاد  محله  کرمان، 
یافت  تغییر  اول-با کد پستی 7619833116  ، طبقه  مجتمع کسری 
و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )670761(

شرکت  گواشیر  گستر  آبادان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   10508 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10630164000
باکدملی  زاده  بیگ  آرش  آقای   -  :  1398/07/13 مورخ 
2994051540 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای هادی 
و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت   5359979526 باکدملی  ایزدی 
بسمت   2980285341 باکدملی  زاده  بیگ  شایان  آقای   - مدیرعامل 
عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
مجتمعاً با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )670504(

آگهی تغییرات شرکت توسعه تدبیر هرمز خلیج فارس 
 11839 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  پارسیان 
صورتجلسه  استناد  به   10630178348 ملی  شناسه  و 
مرکز   1398/08/11 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
اصلی شرکت از کرمان به شهرستان بم ، بخش مرکزی ، شهر بم، محله 
مدرس ، خیابان شاملو ، بن بست معماری ، پالک 58 ، طبقه همکف 
کدپستی 7661614733 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )670501(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کارمانیای ترابر کویر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5423 و شناسه ملی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860561920
عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/09 : - آقای علی 
ایالقی حسینی به کد ملی 2993052306 بسمت بازرس 
اصلی و آقای مهدی ماهروزی به کد ملی 2991234601 بسمت بازرس 
کثیراالنتشار  روزنامه   -  . گردیدند  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی 
اداره کل  گردید.  انتخاب  آگهی های شرکت  درج  امروز جهت  کرمان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت 

غیرتجاری کرمان )667758(

بوتیا  آسایش  طب  نور  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/08/27 به شماره ثبت 16404 به شناسه 
دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   14008770698 ملی 
عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و پخش انواع لوازم 
مراکز   ، ها  بیمارستان  تمامی  با  قرارداد  عقد   ، بیمارستانی  و  پزشکی 
تجهیزات  زمینه  در  غیردولتی  و  دولتی  موسسات  و  ، شرکتها  درمانی 
پزشکی ، پخش و توزیع و واردات کلیه لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی 
، دندانپزشکی ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، آزمایشگاهی و بیمارستانی 
اورژانس،شرکت در کلیه  و  پیراپزشکی  و  ارائه کلیه خدمات پزشکی   ،
اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  خصوصی.  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، محله بلوار فردوسی ، خیابان قرنی ، خیابان وحشی بافقی 
، پالک 99 ، طبقه همکف کدپستی 7613757155 سرمایه شخصیت 
به 100  منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از  است  عبارت  حقوقی 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
مورخ   11388 شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 

1398/08/21 نزد بانک بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهید چمران 
با کد 306 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدجواد 
مرادی اندوهجردی به شماره ملی 2980694436و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
مریم مرادی اندوهجردی به شماره ملی 3199757863و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا مرادی اندوهجردی به 
به مدت 2  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 3199930026و 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم 
سمت  به   3190020078 ملی  شماره  به  اندوهجردی  پورشیخعلی 
ابراهیم  البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدحسین  بازرس علی 
به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 3190046085  به شماره  پورگودیزی 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
به منزله اخذ  فعالیت مذکور  تعیین گردید. ثبت موضوع  های شرکت 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666760(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -1 آقای محمد مهدی عرب نژاد با کدملی 
2992529990 بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای مجتبی عرب نژاد 
خانوکی با کدملی 2991809205 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
آقای مهدی سامره با کدملی 0070568197 بسمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها 
با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )666727(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 2 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش ماهان ، شهر محی 
آباد، محله کوثرخیز ، خیابان شهید محمدی ، بن بست شهید محمدی 
34 ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7689134495 تغییر یافت 
از  فوق اصالح گردید. -2 هر یک  بشرح  اساسنامه  مربوطه در  ماده  و 
مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت 
بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن 
یا مشترکا بر شرکت وارد شود و  از تصمیمات مدیران منفردا و  است 
به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه سهام مانع استفاده مدیر 
از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد، ولی 
مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند 
و ماده33 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666718(

زیست  و  کشاورزی  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
فناوری دلتا کشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد  به   10630159029 ملی  شناسه  و   10031
العاده مورخ  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
اعضای   )1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/23
آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت 
مجتبی  آقای  و   2992529990 کدملی  با  نژاد  عرب  مهدی  محمد 
سامره  مهدی  آقای  و   2991809205 کدملی  با  خانوکی  نژاد  عرب 
ملی  کد  با  فر  آقاسی  حامد  آقای   2-  0070568197 کدملی  با 
6079948699 بسمت بازرس اصلی و خانم سعیده عبدالکریمی با کد 
ملی 2993858092 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )666716(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   5701 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
ملی 10860218258 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/07/30 : - آقای حمیدرضا سرابندی با کد 
آقای  ملی 3670172580 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - 
محمدعلی صالحی باکدملی 5539469992 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - خانم سارا طالب روحی باکد ملی3621551301 بسمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با 
مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665489(

غیر  موسسه  کرمان  زرتشتیان  انجمن  تغییرات  آگهی 
تجاری به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 10860501693 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  نامه  به  منضم   1398/06/31 مورخ  العاده  فوق 
هیات  اصلی  اعضای   : کرمان  استانداری   68/21/14023-98/8/8
ملی  شماره  با  بخش  نیک  سیروس  آقای   -  : ذیل  شرح  به  مدیره 
2991958561 - آقای جهانگیر فروهر با شماره ملی 2991973927 
فرهاد  آقای   - ملی 2991365331  شماره  با  ایزدیار  سیامک  آقای   -
دولت زاده با شماره ملی 0040753931 - آقای رامین غیبی با شماره 
ملی 2992501573 - خانم مینا کیهانی با شماره ملی 2992384917 
- خانم ماندانا طهمورسی زاده با شماره ملی 2992533602 و - اعضای 
علی البدل هیات مدیره به شرح ذیل: - آقای جهانگیر فرزانه زردشتی 
با شماره ملی 2991327324 - آقای منوچهر گشتاسبی با شماره ملی 
2992367321 3 - آقای دادمهر رستمی با شماره ملی 2991397063 
- آقای فربد کاویانی با شماره ملی 2992114413 برای مدت سه سال 
انتخاب گردیدند. - آقای مهرداد پیمان با شماره ملی 2991674504 
و آقای فرشید صرفه نیا با شماره ملی 0043815324 بسمت بازرسین 
 3179788410 ملی  شماره  با  کالنتری  ایزدی  فرخ  آقای  و  اصلی 
بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های قانونی انجمن انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )665485(

راهوار  مسافربری  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
مس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 961 و شناسه 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860529900 ملی 
تصمیمات   1398/02/31 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی 
به  منتهی  مالی  سال  به  مربوط  مالی  -1صورتهای   : شد  اتخاذ  ذیل 
و  حسابرسی  موسسه   2- گرفت.  قرار  تصویب  مورد   1397/12/29
به سمت  ملی 10100434110  به شناسه  مالی کوشا منش  خدمات 
ملی  شناسه  به  آریا  روش  آبتین  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس 
10320729344 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )665484(

راه  میمند  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5701 و شناسه ملی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10860218258
خانم   -  :  1398/07/30 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
بسمت   2993381075 ملی  کد  با  معزآبادی  کهنوج  یعقوبی  نسرین 
با کد ملی 2993854089  پوریا رحیمی صادق  آقای  بازرس اصلی و 
اعضای   - گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای 
محمدعلی  آقای  و   3670172580 ملی  کد  با  سرابندی  رضا  حمید 
باکد  روحی  طالب  سارا  خانم  و   5539469992 باکدملی  صالحی 
درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   - ملی3621551301 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665476(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی کفوت بم شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 742 و شناسه ملی 10630064820 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای 
حمید شهسواری با کدملی 3131411597 بنمایندگی از شرکت صنایع 
خودرو سازی کرمان با شناسه ملی 10630022080 به سمت رئیس 
بسمت   2992153648 کدملی  با  صالحی  علی  آقای   - مدیره  هیات 
نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمد محسن اسدی الری با کدملی 
3071009208 بسمت عضو هیات مدیره - آقای حمید شهسواری با 
کدملی 3131411597 بسمت مدیرعامل -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد. -3آدرس شرکت : استان کرمان ، شهرستان بم ، بخش 
 ، ، خیابان سرو  ، خیابان سامان  ارگ جدید  بم، محله  ، شهر  مرکزی 
پالک 0 طبقه همکف کدپستی 7671146536 صحیح می باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بم )665470(

بم  کفوت  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   742 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630064820 ملی 
 1398/05/27 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
بخش  شه  اسداله  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
آقای  و  اصلی  بازرس  با کد ملی 3621354158 بسمت 
بازرس  بسمت  ملی 5359915536  با کد  آبادی  نوری سلطان  حسن 
مدیره  هیئت  اعضای   2- گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی 
بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو 
با  با شناسه ملی 10630022080 و آقای علی صالحی  سازی کرمان 
با کدملی  آقای محمد محسن اسدی الری  و  کدملی 2992153648 
3071009208 -3 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )665467(

آگهی تغییرات شرکت ققنوس زینت گستر جنوب شرق 
شناسه  و  ثبت 16374  شماره  به  سهامی خاص  شرکت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14008730822 ملی 
ذیل  تصمیمات  مورخ 1398/08/18  العاده  فوق  عمومی 
ریال   1000000 مبلغ  از  شرکت  -سرمایه   : شد  اتخاذ 
ریال   3000000000 مبلغ  به  ریالی   10000 سهم   100 به  منقسم 
منقسم به 100 سهم بانام عادی به ارزش 30000000 ریالی از محل 
به شماره  ایران زمین مورخ 1398/08/11  بانک  نقدی در  اورده های 
فوق  به شرح  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش   2901/98/212
اداره ثبت  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  اصالح گردید. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665462(

غیر  موسسه  کرمان  زرتشتیان  انجمن  تغییرات  آگهی 
تجاری به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 10860501693 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/31  به 
منضم به نامه شماره 98/8/8-68/21/14023 استانداری 
ملی  شماره  با  بخش  نیک  سیروس  آقای   -  : کرمان 
با  آقای جهانگیر فروهر  2991958561 بسمت رئیس هیات مدیره - 
آقای   - مدیره  هیات  رئیس  نایب  بسمت  ملی 2991973927  شماره 
سیامک ایزدیار با شماره ملی 2991365331 بسمت خزانه دار - خانم 
منشی  بسمت   2992533602 ملی  شماره  با  زاده  طهمورسی  ماندانا 
با شماره ملی 0040753931  زاده  آقای فرهاد دولت  هیات مدیره - 
ملی  شماره  با  غیبی  رامین  آقای   - مدیره  هیات  عضو  بسمت 
2992501573 بسمت عضو هیات مدیره - خانم مینا کیهانی با شماره 
ملی 2992384917 بسمت عضو هیات مدیره - کلیه اسناد و و مدارک 
با دو  از قبیل چک ،سفته،برات،اسناد مالی، قراردادها  انجمن  تعهدآور 
امضا) رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و امضا خزانه دار( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان  بود.  انجمن معتبر خواهد  و مهر 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )665461(

و  پزشکی  تجهیزات  لوازم  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص  سهامی  شرکت  کار  طب  رویان  بیمارستانی 
به  شماره ثبت 10933 و شناسه ملی 10630168500 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1398/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1اعضای هیات 
مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: خانم 
احیاء سرخی نیا به شماره ملی 2649326174 و خانم شیرین سرخی 
نیا به شماره ملی 2649910021 و آقای حسین صفاری به شماره ملی 
0066998451 -2 آقای محمد رضا سلیمانی سولگانی به شماره ملی 
1753571987 به سمت بازرس اصلی و خانم کفایت دانیالی به شماره 
یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  به سمت  ملی 1971989721 
مالی انتخاب گردیدند. 3 -پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 97 تصویب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )662743(

صابر  نفتی  مواد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
 9280 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  بار 
صورتجلسه  استناد  به   10630150040 ملی  شناسه  و 
نامه  طبق  بر  و   1398/07/10 مورخ  مدیره  هیئت 
راهداری  کل  اداره  مورخ 98/07/15  شماره 45/26896 
ابولی  آقای حسین حاجی   1- کرمان  استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل 
ناصر  آقای   - رئیس هیئت مدیره  ملی 2991257199 بسمت  به کد 
با کد ملی 2990362975 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره  محمدی 
ابولی به کد ملی 2994010054  و مدیرعامل - آقای علیرضا حاجی 
باکدملی  رباطی  کرمی  محمد  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  بسمت 
ناروئی  محسن  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  بسمت   2991392657
و  اسناد  کلیه   2- مدیره  هیئت  عضو  بسمت  باکدملی2992790338 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضای منفرد رئیس هیات مدیره آقای حسین حاجی 
ابولی همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
منفرد رئیس هیات مدیره آقای حسین حاجی ابولی و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662742(

شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان 
صورتجلسه  استناد  به   14001913212 ملی  شناسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/07/02 : - آقای سید مجتبی 
رئیس  به سمت  ملی 0051555875  شماره  به  نصیری 
ملی  شماره  به  رنگچیان  نازنین  خانم   - مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
3873524228به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، - خانم مریم هاشمی 
به شمارملی 0077660641 به سمت عضو هیأت مدیره، انتخاب شدند. 
سفته،  قبیل چک،  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   -
بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و 
اسناد عادی و نامه  های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662732(

های  فرآورده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره  کرمان شرکت سهامی خاص  ترابر  کویر  نفتی 
استناد  به   10630137942 ملی  شناسه  و   7847 ثبت 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -شرکت بوسیله هیئت مدیره 
ای مرکب از 3 تا 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین 
صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کال و یا بعضا 
قابل عزل می باشند و ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )662729(

نفتی  مواد  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  بار  صابر 
استناد  به   10630150040 ملی  شناسه  و   9280
العاده مورخ  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
خانم   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/07/10
و  اصلی  بازرس  بسمت  ملی 2993756362  کد  با  ابولی  الهام حاجی 
آقای امیر حاجی ابولی با کد ملی 2980353736 بسمت بازرس علی 
انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره بشرح  البدل بمدت یکسال 
ابولی  آقای حسین حاجی  گردیدند:  انتخاب  دو سال  برای مدت  ذیل 

کدملی  به  ابولی  حاجی  علیرضا  آقای  و  کدملی 2991257199  به 
2994010054 و آقای ناصر محمدی با کدملی 2990362975 و آقای 
ناروئی  آقای محسن  و  باکدملی 2991392657  رباطی  کرمی  محمد 
آقای علی  و  اعضا اصلی هیات مدیره  بعنوان  باکدملی2992790338 
ایالقی حسینی باکدملی 2993052306 بعنوان عضو علی البدل هیات 
های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   3- مدیره 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )662728(

شرق  مکارم  اطالعات  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   8863 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ایرانیان 
صورتجلسه  استناد  به   14001913212 ملی  شناسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/02 
: - اعضای هیئت مدیره عبارتند از: - آقای سید مجتبی 
به  رنگچیان  نازنین  خانم  و   0051555875 ملی  شماره  به  نصیری 
ملی  شماره  به  هاشمی  مریم  خانم  و   3873524228 ملی  شماره 
0077660641 که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )662726(

های  فرآورده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  ترابر  کویر  نفتی 
استناد  به   10630137942 ملی  شناسه  و   7847 ثبت 
بر طبق  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/04 و 
نامه شماره 45/9635 مورخ 98/03/18 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان -1 خانم زهرا مظفری نژاد به شماره ملی 
2992512974 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای اصغر ابراهیمی 
رئیس هیئت مدیره -  نائب  به سمت  ملی 2993149342  به شماره 
آقای محسن عابدی فریزنی با کد ملی 2980475599 به سمت منشی 
هیئت مدیره - آقای محمد محمدابراهیمی باکدملی 2991284307 
به سمت عضو هیئت مدیره - خانم مژده عابدی فریزنی به شماره ملی 
2980290947 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ملک منصور اشرفی 
باکدملی 2991302844 به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( 
-2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و 

کرمان )662725(

خرماهای  خوشه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ثبت  شماره  به   1398/08/14 درتاریخ  بروات  دستچین 
امضا  و  ثبت   14008742848 ملی  شناسه  به   16381
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
بسته  زمینه  در  :فعالیت  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
بندی و فروش خرمای درجه یک از بهترین باغات در ایران و همچنین 
از کشاورزان  با نیت حمایت  اروپایی  به کشورهای همجوار و  صادرات 
داخلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، 
، شهر کرمان، محله شهرک شهید  ، بخش مرکزی  شهرستان کرمان 
باهنر ، خیابان بحر العلوم ، خیابان رزمندگان ، پالک 0 ، مجتمع مهدی 
، طبقه دوم کدپستی 7618769366 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
یک  هر  الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   10000000 مبلغ  از  است 
دارنده  به شماره ملی 2992293598  اعتمادی  آقای مهدی  از شرکا 
شماره  به  دولتی  دهقان  المیرا  خانم  الشرکه  سهم  ریال   9000000
ملی 3111436586 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای مهدی اعتمادی به شماره ملی 2992293598و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم المیرا دهقان دولتی به شماره ملی 3111436586و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
، سفته  از قبیل چک  بهادار و تعهد آور شرکت  اسناد  اوراق و  : کلیه 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)659871(

تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع روکش الستیک 
 15785 ثبت  شماره  به   1397/08/27 درتاریخ  آریا 
ذیل  امضا  و  ثبت   14007951323 ملی  شناسه  به 
جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت ها در 
زمینه تهیه ، تولید و توزیع و خرید و فروش ، واردات و صادرات انواع 
مواد اولیه تایر و کلیه صنایع وابسته ، انواع الستیک کلیه خودروهای 
سبک و سنگین و ماشین آالت راهسازی و معدنی و انواع موتورسیکلت 
و نیز انواع روغن های صنعتی و غیرصنعتی و نیز قطعات ماشین آالت 
و خودروهای سبک و سنگین و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و طراحی 
و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به سازمانها 
کارخانجات  تولید  خط  اندازی  راه  و  خصوصی  و  دولتی  ارگانهای  و 
بنادر  و  گمرکات  از  کاال  ترخیص   . الستیک  انواع  روکش  و  بازیافت 
داخلی ، گشایش اعتبارات و LC برای شرکت نزد بانک ها و شرکت در 
نمایشگاههای داخلی و بین المللی و اخذ و اعطای نمایندگی شرکت 
های معتبر داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی 
و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی 
. شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، شهرک صنعتی خضراء ، خیابان اصلی ، خیابان 23/3 
، پالک 0 ، قطعه 801 ، طبقه همکف کدپستی 7617199574 سرمایه 
منقسم  نقدی  ریال  مبلغ 10000000  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم   1000 تعداد  ریالی   10000 سهم   1000 به 
10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6544/3/317 
مورخ 1397/08/15 نزد بانک بانک ملت شعبه ولیعصر نبش بهشتی با کد 
65441 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم قربانی ساری 
خان بیگلو به شماره ملی 0451181761و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا امیری به 
شماره ملی 3255767301و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای فریبرز امیری به شماره ملی 3255840058و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم زهرا اشک ریز به شماره ملی 3241942491 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پژمان سندیانی به 
شماره ملی 5709498408 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین  االنتشار کرمان  روزنامه کثیر 
فعالیت  پروانه  به منزله اخذ و صدور  فعالیت مذکور  گردید. ثبت موضوع 
نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )659870(

آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه امید کریمان شرکت 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007016599 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
کدملی  با  شکیبی  سیدمرتضی  آقای   -  :  1398/07/06
2993975919 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
- خانم فرزانه گمرکی با کد ملی 2980289930 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - خانم مریم طاووسی با کدملی 2991387297 بسمت 
عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل مجتمعاً با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )659869(

شرکت  کریمان  امید  سازه  آرشام  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15066 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14007016599 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/07/06 : - اعضای هیئت مدیره 
آقای   - گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل  بشرح 
با  طاووسی  مریم  خانم  و   2993975919 کدملی  با  شکیبی  سیدمرتضی 
کدملی 2991387297 و خانم فرزانه گمرکی با کدملی 2980289930 - 
آقای مصیب گمرکی با کدملی 5339205487 بسمت بازرس اصلی و خانم 
ایران خواجوئی مقدم با کدملی 2992359955 بسمت بازرس علی البدل 
بمدت یکسال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )659661(


