آ گهی

سال سیوششم
شماره 10159

پنجشنبه  29مهر 1400

 14ربیع االول  21 1443اکتبر 2021

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کانی کاران نمای آینده درتاریخ  1400/07/27به شماره ثبت  585234به شناسه ملی  14010440591ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه امور
اکتشافی و استخراجی و بهره برداری و هوشمندسازی معادن بجز معادن نفت ،گاز،پتروشیمی،سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ،فلزات گرانبها و تولید محصوالت معدنی ,ثبت پهنه ها و محدوده های معدنی و مشاوره برای اخذ مجوزهای مربوطه ،نصب و راه اندازی و نگهداری
و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت ،خرید و تهیه ی انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت ،انجام خدمات مشاوره،مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا
خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت ،مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی و جذب سرمایه و منابع آنها  ،انعقاد قرارداد های پیمانکاری به منظور ارائه ی
خدمات ذیل موضوع شرکت,مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش ،صادرات و واردات ،انجام پروژه های تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای ،مشاوره و خدمات بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی ،اخذ تسهیالت مالی و خدماتی بصورت ارزی و ریالی
از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه ،واسطه گری و حق العمل کاری و انجام هرنوع عملیات و معامالت که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد .اخذ و اعطای نمایندگی خارجی و داخلی ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی
و خصوصی،نظارت فنی و اجرایی و عملیات ژئوتکنیک ،اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی ،شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها ی داخلی و بین المللی ،پیمانکاری و عمرانی در بخش صنایع معدنی و الکترونیکی،انجام مطالعات و بررسی های تکنولوژیکی،علمی،بازرگانی و ا
قتصادی،انبارداری،بازاریابی،توزیع و فروش محصوالت،خدمات مربوط به آماده سازی و تجهیزمعادن،تهیه طرح توجیهی و ذخیره سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی معدن،حفر تونل و خاک برداری در امور معادن،کانه آرائی و فرآوری ماده ی معدنی،طراحی و اجرای کلیه
امور مرتبط با معادن زیرزمینی و روباز،نقشه برداری و تهیه و توجیه پروفیل های طولی و عرضی در سطوح معادن،حفاری و مغزه گیری در معادن مختلف،تهیه و اجرای نقشه های توپوگرافی ،زمین شناسی  ،ژئوالکتریک،ژئو فیزیک،ژئو شیمیایی،تونل و سازه های بتنی و
انجام کلیه ی آزمایش های فنی و مهندسی اعم از مکانیک خاک،مکانیک سنگ،رسوب شناسی،ژئوشیمی،رهگیری مواد ،آزمایش های شیمی فیزیک،ایجاد و راه اندازی و بهره برداری کارخانه و واحد های مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی،انجام
فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی،ارائه ی خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط با معادن و صنایع باشد،انجام کلیه امور معامالتی و مبادرت به سایر عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین
جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت الزم و یا مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضروری می باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله ایرانشهر  ،خیابان خردمند جنوبی  ،بن بست شهید محمد حقانی ( پنجم )  ،پالک  ، 11طبقه چهارم  ،واحد  7کدپستی  1584853838سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  28,500,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای مهدی باقرزاده خداشهری به شماره ملی  0058903641دارنده  1000ریال سهم الشرکه آقای محمدیوسف الدراجی به شماره ملی  0482519894دارنده  28499999000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی باقرزاده خداشهری به شماره
ملی  0058903641به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدیوسف الدراجی به شماره ملی  0482519894به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
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 منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1210448

خت1400/7/29-90

چند واحد آپارتمان ملک تجاری

دفتروکالیدادگستری(مشاورهتلفنیرایگان)

و منزل ویالیی در بهترین نقاط شهر شیراز

قبول دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه ،
مطالبه طلب،

درمجموع به ارزش پنجاه میلیارد تومان

خت1400/7/29-91

چک و سفته  ،ملکی  ،تعدیل جرائم معوقه وام بانکی ،
دیوانعالی کشور ،
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)

ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30
صبح الی  18عصر

حق آژانسهای مسکن محفوظ می باشد

09365108576 -09171123019

تلفن66566552-4
09123884694

خت1400/7/21-30

 38000متر زمین دارای آب ،برق  ،گاز

خت1400/7/25-63

خت1400/7/22-40

بر جاده اصلی

بهشهر به بندر امیرآباد

در ابتدای زمین ،قیمت متری  1200میلیون
09385512722

خت1400/7/21-32

آماده به کار

بهترین خریدار آهن آالت و ضایعات

سرایداربازنشسته

خت1400/7/26-70

کرج – شهریار – ورامین
09120459409

خت1400/7/25-64

09123750507

منطقه ویژه اقتصادی

خت1400/7/25-62

زبان قرآن را باید آموخت
تربیت مربی قرآن کریم

(مقام معظم رهبری)

با اعطای گواهینامه

خت1400/7/24-50

09307005775

ضایعاتمهدی

دستگاه های اوراقی نقد در محل

به تعدادی بیرونبر مانتو و پالتو
با تیراژ باال نیازمندیم
تسویهنقدی

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت1400/7/29-92

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

خت1400/7/29-93

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

چلوکبابها :کوبیده ،کوبیده کمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشکپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه کوشک  -خیابان صادق  -پالک 14

شیوهای کارآمد در آموزش قرآن

خ ت 1400/7/27 - 75

دیوان عدالت اداری

رستوران
ـتکگلپا

با ملک در تهران معاوضه می گردد

خت1400/7/19-10

خت1400/7/21-33

ما قرآن را همانند زبان مادری می آموزیم که براساس سچهار مهارت پایهای شنیدن ،گفتن ،خواندن و نوشتن در آموزش بنا نهاده شده است.
منابع آموزشی این دوره ها :
کتاب آموزشی واژهنامه قرآنی باق (سی جزء – سی جلد) می باشد.
ثبت نام تربیت مربی زبان آموزشی قرآن با اعطای گواهینامه مربیگری
جهت تدریس :به صورت حضوری – غیرحضوری – تدریس خصوصی
قابلیت اجرای طر ح در (دانشگاه ها  ،مدارس  ،سازمانها  ،ادارات  ،مساجد و  )...و جهت گسترش شعبات مردمی در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.

تلفن تماس 77582027 -77571012 -77582026 -77569585
ساعت تماس  8تا 12

(جزیره کیش)
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آگهیتغییراتشرکتنیلوفرتجارتسحرسهامیخاصبهشماره
ثبت497138وشناسهملی14006104648بهاستنادصورتجلسه
مجمععمومیفوقالعادهمورخ1400/07/01تصمیماتذیلاتخاذ
شد  :نام شرکت به “ تولیدی بازرگانی نگین تجارت توسکا “ تغییر
یافتومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردید.موضوعشرکتبه
شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:
تهیه،تولید،توزیع،خریدوفروش،وارداتوصادراتمواد اولیهو
محصوالت و مصنوعات چوبی و کاغذی ،انواع چوب و روکشهای
طبیعی و مصنوعی ،مواد اولیه و محصوالت پلیمری و شیمیایی
و صنایع وابسته وکلیه کاالهای مجاز بازرگانی .واردات کلیه
خودروهای سبک و سنگین و ماشینآالت و تجهیزات و واردات
دستگاههایخطتولیدوقطعاتیدکیولوازم آنها،ارائهخدمات
تجاری و بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی،
ایجاد و تاسیس کارخانجات و تجهیز و راهاندازی ماشینآالت
و خطوط تولید صنایع چوبی و کاغذی و پلیمری و شیمیایی و
قطعات یدکی آنها ،سرمایهگذاری در سهام شرکتها و اجرا
کلیه پروژههای تولیدی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات
دولتی و خصوصی ،انعقاد قرارداد و سرمایهگذاری و مشارکت با
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخلی و خارجی ،شرکت
در نمایشگاههای داخلی و خارجی و تخصصی و غیرتخصصی،
گشایش اعتبار و افتتاح حساب برای شرکت نزد بانکها ،اخذ
وام و تسهیالت و ضمانت نامههای بانکی به صورت ریالی و ارزی
از بانکها و موسسسات اعتباری دولتی و خصوصی ،پذیرش
نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه و اعطای
نمایندگی به آنها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجعذیربط.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1210443
تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودپاسارگادراهبردپبشرونگاهدرتاریخ
1400/01/17بهشمارهثبت575645بهشناسهملی14009925888ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدمات و ارائه طرح و مشاوره در
زمینه های امور مدیریتی و پژوهشی و تحقیقاتی و خدمات آموزشی
و برگزاری همایش ها و بینارها و کارگاه ها و کمپین های بازاریابی غیر
شبکه ای و غیر هرمی در زمینه های فوق  ,و اجرای پروژه های برند سازی
دیجیتال,وهمچنیناخذواعطاینمایندگیازشرکتهایداخلیوخارجی
و مشارکت در بخش های دولتی و خصوصی و خریدو فروش و صادرات
و واردات کاالهای مجاز بازرگانی بطور اعم  .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی
 ،شهر تهران ،محله عباس آباد-اندیشه  ،خیابان شهید دکتر مفتح ،
کوچه دوازدهم  ،پالک  ، 11طبقه اول  ،واحد  3کدپستی 1587846116
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عبدالرضا نام آور به شماره ملی
 0062437283دارنده  100000ریال سهم الشرکه آقای پویان ریاحی به
شمارهملی0081808976دارنده900000ریالسهمالشرکهاعضاهیئت
مدیره آقای عبدالرضا نام آور به شماره ملی  0062437283و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای پویان ریاحی به شماره ملی  0081808976و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت
مدیرعاملبتنهاییوهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.اختیاراتمدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1210439

امالک اعتماد

خت1400/7/20-15

کیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانکها) ،بعد از بازار کیش ،بر ج اداری درسا ،امال ک اعتماد

مدیریت :زاهدی 09120364811

خت1400/7/18-5

خت1400/7/20-16

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

رهن اجاره

07644421853-5

خت1400/7/20-17

شرکت ترابری وحمل و نقل به پخش جهت تکمیل کادر راننده نیسان  ،ایسوزو ،کشنده وموزع
(کارگر پخش) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
عنوان
شغلی

شرایط

مزایا

راننده پایه
 1و 2

سن ترجیحا کمتر از  40سال

امنیت شغلی و پرداخت حقوق به موقع و
منظم

آشنا به مناطقه استان تهران

خت1400/7/20-14

دارای گواهینامه مرتبط
مدرک تحصیلی ترجیحا دیپلم
دارای کارت هوشمند بابت ایسوزو کشنده

هدایا غیرنقدی در طول سال به ارزش
بیش از  6میلیون تومان

شماره تماس 09102296176

موزع

حقوق ثابت به همراه مزایای قانونی
حق فنی (رانندگان) و کارانه توزیع
سنوات (مطابق با آخرین
پاداش و عیدی ،
پرداختی)

بیمه تامین اجتماعی  ،بیمه عمر و حوادث
و بیمه درمان به همراه پوشش دندان
پزشکی ( با پرداخت نیمی از هزینه برای
همکاران و افراد تحت تکفل)

سن ترجیحا کمتر از  35سال و آشنا به
مناطق استان تهران

امنیت شغلی و پرداخت حقوق به موقع و
منظم
حقوق ثابت به همراه مزایای قانونی
کارانه توزیع
پاداش و عیدی  ،سنوات (مطابق با
آخرین پرداختی)
هدایا غیرنقدی در طول سال به ارزش
بیش از  6میلیون تومان
بیمه تامین اجتماعی  ،بیمه عمر و حوادث
و بیمه درمان به همراه پوشش دندان
پزشکی ( با پرداخت نیمی از هزینه برای
همکاران و افراد تحت تکفل)

خت1400/7/20-13

خت1400/7/20-18

خت1400/7/26-71

شماره تماس 09102296176

راننده
به همراه
خودرو

سن ترجیحا کمتر از  40سال

پرداخت به موقع و منظم

آشنا به مناطق استان تهران
دارای خودرو مناسب و مسقف
شماره تماس 09129584494

زادگان به سمت جنوب بعد از تقاطع بزرگراه فتح نرسیده به خروجی
جهت تکمیل پرسشنامه استخدام به آدرس بزرگراه آ
احمد آباد مستوفی ،کوچه رب گالره شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش ساعات  8الی  16روزهای شنبه تا چهارشنبه مراجعه
نمایید.

خ ت1400/7/19-9

خ ت1400/7/8-190

خ ت1400/7/18-3

 178متر زمین

موقعیت تجاری قیمت توافقی

خ ت1400/7/19-8

خ ت1400/7/12-203

09921713595

خت1400/7/20-21

خت1400/7/20-19

واواناسالمشهر

خ ت1400/7/19-6

خ ت1400/7/11-202

خت1400/7/6-174

خت1400/7/17- 2

خ
ت1400/7/8-11400/7/11-200
خ ت91

دندانپزشک

با پروانه تهران یا اسالمشهر

خ ت1400/7/19-7

09126768776

خت1400/7/20-20

نیازمندیم (تمام وقت یا نیمه وقت)

خت1400/7/17- 1

خ ت 1400/7/27 - 76

خ ت140 /7/18-4

