آ گهی

سال سیو هفتم
شماره 10321

خ ت 1401-2-20-6

رهن اجاره

خت 1401/1/23-24

66712269-09121445155-66724097-66710276

خ ت 1401-2-22-14

خ ت 1401-2-26-18

خ ت 1401-2-21-12

به یک جراح دندانپزشک

خ ت 1401-2-22-15

با پروانه تهران

خ ت 1401-2-26-19
خ ت 1401-2-26-19

خ ت 1401-2-31-51

 09124757701و 33495102

خ ت 1401-2-24-15

خ ت 1401-2-21-13

محدودهمشیریهنیازمندیم

دفتروکالیدادگستری
خ ت 1401-3-1-57

(مشاورهتلفنیرایگان)

خ ت 1401-2-26-17
خ ت 1401-2-26-17

قبول دعاوی  :حقوقی  ،کیفری  ،مواد مخدر ،طالق  ،مهریه  ،مطالبه طلب،
چک و سفته  ،ملکی  ،تعدیل جرائم معوقه وام بانکی  ،دیوانعالی کشور ،
دیوان عدالت اداری
(با مجرب ترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعات کار  :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30
صبح الی  18عصر
تلفن665 665 52:
665 665 53
همراه 09123884694 :
665 665 54

خ ت 1401-2-27-33

یک خانم و آقا

جهت سرایداری باغ ویال ترجیحا بدون فرزند نیازمندیم
محدوده احمدآباد مستوفی

09129368201

خ ت 1401-3-1-56

خ ت 1401-3-2-68

راننده پراید مدل  91می باشم
جهت سرویسدهی به ارگانهای مختلف

09193110083

خ ت 1401-3-2-69

قابل توجه دانشجویان ترم آخر یا
ه کشی صنعتی و معماری
فارغ التحصیالن رشته نقش 
شرکت مهندسین مشاور از بین افراد مستعد و عالقمند
ه کشی همکار میپذیرد
در امور نقش 
 مدرک کاردانی یا کارشناسی تمام وقت آشنا به نرم افزار اتوکد و داشتن کارت پایان خدمتیا معافیت برای آقایان الزامی می باشد

خ ت 1401-2-28-34

09124056733

خ ت 1401-3-3-70

ارسال رزومه به ایمیل S.baban@hexa.ir :
خ ت 1401-3-3-72

خ ت 1401-2-28-35

خ ت 1401-3-3-71

خ ت 1401-2-28-36

یک طبقه  60متر قولنامه ای
با کد رهگیری  ،تک خوابه  ،روکار  ،مرمر
کرج مهرشهر انتهای کیانمهر شهرک علوی
 500/000/000م – پانصد میلیون تومان

09201201193 -09906654245

خ ت 1401-3-4-84

خ ت 1401-2-29-40

آگهی تغییرات آرتا تراز نارین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  115و
شناسه ملی  14009159680به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا
مورخ1401/02/21تصمیماتذیلاتخاذشد:محسنحاجینقدیبشماره
ملی1249949998بعنوانرئیسهیئتمدیرهومحمدرضااکبریبشماره
ملی  1249825148بعنوان مدیر عامل و زهرا مطهری نائینی بشماره
ملی  1240024983بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین ()1323520

خ ت 1401-2-29-41

خ ت 1401-2-22-16

اجاره دهنده کمپرسور بادی بدون صدا
تعمیرات چاههای آب و فاضالب
نصب پمپ  ،فروش کبل و بلوک
حفاری چاه عمیق و نیمه عمیق
زهکشی ساختمانی و امور بنایی
با قیمت مناسب
محمدی 09120260422 – 09196020721

خ ت 1401-2-29-42

خ ت 1401-2-27-32

فروش منزل ویالیی

خ ت 1401-2-28-34

خ ت 1401-2-22-17

آگهیتغییراتشرکتکیمیابرمشهدشرکتسهامیخاصبه
شمارهثبت13154وشناسهملی10380288226بهاستناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :اختیارات مندرج در ماده  27اساسنامه
به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید اداره کل
ثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1323484

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

خ ت 1401-3-2-66

آگهیتغییراتشرکتسهامیخاصکیوانمرغپرطالیمهابادبهشناسه
ملی  10860445650و به شماره ثبت  374به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مشترک مورخ  1400/12/17شرکت کیوان مرغ پر
طالی مهاباد به شناسه ملی  10860445650و به شماره ثبت  374و
شرکتتولیدیشمارهچهلوچهارجوجهیکروزهگوشتیمهاباد(سهامی
خاص) بشماره ثبت  371و شناسه ملی  10861723790تصمیمات ذیل
اتخاذ گردید :به استناد بند الف لغایت بند "و" ماده  111قانون مالیهاتهای
مستقسم مصوب  1366با اصالحات مصوب  1371و  1380و  1394و آئین
نامه اجرائی آن بشرح بند "ز"ماده  111قانون مالیاتهای مستقیم  ،شرکت
تولیدیشمارهچهلوچهارجوجهیکروزهگوشتیمهاباد(سهامیخاص)
بشماره ثبت  371و شناسه ملی  10861723790در شرکت کیوان مرغ
پر طالی مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  374و شناسه
ملی  10860445650ادغام و با انتقال کلیه اموال و دارائی ها و مطالبات
و دیون و تعهدات شرکت تولیدی شماره چهل و چهار جوجه یکروزه
گوشتی مهاباد (سهامی خاص) بشماره ثبت  371در شرکت کیوان مرغ
پر طالی مهاباد به شناسه ملی  10860445650و به شماره ثبت 374
موافقت گردیدو سرمایه شرکت تولیدی شماره چهل و چهار جوجه
یکروزه گوشتی مهاباد (سهامی خاص) بشماره ثبت  371و شناسه ملی
 10861723790به مبلغ  5000400000ریال در سرمایه شرکت کیوان
مرغ پر طالی مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  374و شناسه
ملی  10860445650با سرمایه  393170000000ریال تجمیع گردید .در
نتیجه سرمایه شرکت کیوان مرغ پر طالی مهاباد پس از ادغام و تجمیع
مبلغ  398170400000ریال منقسم به  398170400سهم یک هزار ریالی
بانام می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مهاباد ()1323672

خ ت 1401-2-21-11

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

خ ت 1401-3-2-65

تاسیس شرکت سهامی خاص قصر خورشید کالت درتاریخ  1400/03/22به
شماره ثبت  1117به شناسه ملی  14010084336ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت:خرید،فروش،توزیع،صادراتووارداتکلیهیکاالهایمجازبازرگانی،
اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه ی نمایشگاه ها و همایش های داخلی
و خارجی-انجام امور باغبانی  ،ایجاد و نگهداری فضای سبز -آشپزخانه و
رستوران سلف سرویس و امورطبخ غذا– نگهداری و پشتیبانی فضای سبز
– امور تایپ و تکثیر – امور تاسیسات برودتی و حرارتی – خدمات شهری
و سرویس ایاب و ذهاب و تامین وسایل موتوری ادارات و سازمانها-تعمیر و
نگهداری و تامین تجهیزات و پروژه های ساختمانی  ،امور مربوط به ساختمان
وابنیه واجرای پروژه های عمرانی -تولید و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان
سرخس  ،بخش مرکزی  ،شهر سرخس ،محله طالقانی شرقی  ،بلوار طالقانی
 ،کوچه طالقانی شرقی  ، 10پالک  ، 0مجتمع ساریکا  ،بلوک  ، 26طبقه دوم ،
واحد  3کدپستی  9381938647سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  20,000,000ریال نقدی منقسم به  2000سهم  10000ریالی تعداد 2000
سهم آن با نام عادی مبلغ  20000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  8607/70مورخ  1400/03/06نزد بانک بانک ملی ایران شعبه کالت با
کد  8607پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیررضا بدلپور به
شماره ملی  5530116991و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم زهرا زیرک به شماره ملی  5539656954و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای محمد بدلپور به شماره ملی  5539887808و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته ،
بروات و قرارداد عقود اسالمی و بانکی و نامه های اداری شرکت به امضاء آقای
محمد بدلپور (مدیرعامل )همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا غفاری اقداش به شماره ملی
 0933126301به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال خانم زینب قنبریان قلعه
نو به شماره ملی  5539896416به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال
روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری سرخس ()1323493

خ ت 1401-2-20-8

رستوران
ـتکگلپا

با رعایت کامل
پروتکلهایبهداشتی

خ ت 1401-3-2-67

مدیریت :زاهدی 09120364811

07644421853-5

خت1401/ 2/31- 50

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

خ ت 1401-2-20-7

www.kishmelk.com
						
خرید فروش
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خ ختت1401-2-25-16
1401-2-25-16

(جزیره کیش)

امالک اعتماد

چهارشنبه 4خرداد 1401

آگهی تغییرات شرکت تولیدی شماره چهل و چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد

سهامی خاص به شماره ثبت  371و شناسه ملی  10861723790به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی فوق العاده مشترک مورخ 1400/12/17شرکت تولیدی شماره چهل و

چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد سهامی خاص به شماره ثبت  371و شناسه ملی

خ ت 1401-3-4-83
خ ت 1401-2-28-35

خ ت 1401-2-27-30

 10861723790در شرکت کیوان مرغ پرطالی مهاباد سهامی خاص بشماره ثبت 374

و شناسه ملی  10860445650ادغام و منحل شد و مطابق قوانین جاری نیازی به ختم
تصفیه ندارد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت

خ ت 1401-2-28-36

ها و موسسات غیرتجاری مهاباد ()1323676

خ ت 1401-2-29-40

خ ت 1401-2-27-31

آگهی تغییرات آرتا تراز نارین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  115و شناسه ملی

 14009159680به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/02/21تصمیمات ذیل

اتخاذ شد  :محسن حاجی نقدی بشماره ملی  1249949998به عنوان رئیس هیئت

خ ت 1401-3-4-82

مدیره و محمدرضا اکبری بشماره ملی 1249825148به عنوان مدیر عامل و زهرا

مطهری نائینی بشماره ملی  1240024983به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای

خ ت 1401-2-29-41

مدت 2سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین ()1323522

خ ت 1401-3-4-81

خ ت 1401-3-4-80

با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد .ضمنا

