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خدمات

بافت مو هانیه
با 40% تخفیف ویژه

)با 7 سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

09391447113

من برای ادای دین به زمین به نقطه ای پناه 
برده ام که شناخت دقیقی از آن دارم.

خاك، سعی برای لمس آنچه از آب و خاك 
می آفرینم.

برای تهیه ظروف سفالی دست ساز میتوانید 
به صفحه ی اینستاگرام مراجعه کنید. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

 

مفقودی

 

استخدام

یک نیروی خدماتی )خانم/آقا( جهت کار در محیط 
اداری نیازمندیم.

ساعت کاری 9:30 تا 13:30   17:30- تا 21:30
09347684873

 

 

آقا - با سابقه کار خدمات فنی و 
مهندسی ساختمان آماده همکاری با 
مراکز و شرکتهای مربوط می باشد 

09347690255
****

آقا- با سابقه کار در غذای بیرون بر 
آماده همکاری با مراکز و شرکتهای 

مربوط می باشد
09347684080
09352682240

جویندگان کار در جزیره 

ثبت رایگان 44424999

اصل مبایعه نامه  شماره 2092/ق77 مورخ 
77/06/18 با توجه به قرارداد خرید اقای 
ابوالفضل ملک لو  و آقای غالم روستایی که 

موضوع آن فروش یک باب غرفه در بازار مرکز 
تجاری می باشد فروشنده  آقای ابوالفضل ملک 
لو فرزند علی اصغر و آقای غالم روستایی فرزند 
ولی، خریدار می باشند . با عنوان فروش قطعی 

شش دانگ اعیانی یک باب  غرفه به شماره 
154 واقع در طبقه اول بمساحت 26 متر مربع 

فروشگاه در مرکز تجاری کیش مفقود گردیده  و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک حسابدار مقیم کیش با تحصیالت حداقل 
لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار مرتبط 

جهت کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم
M.zakeri@elyseekish.com

نیروی آقا جهت کار در فروشگاه 
مبلمان نیازمندیم

09347694125-44451968

استخدام فروشنده آقا یا خانم 
حقوق اداره کار، بیمه، بدون نیاز به سابقه 

ساعت کاری: ساعت بازار
بازار مرجان - تلفن تماس: 09131668540

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت عطر ایران )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 232 و شناسه ملی 10861518778
به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مروخ 1399/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 
1. آقای حبیب کاظم پورفر با کدملی 0046269045، آقای محمدرضا کاظم پورفر 
با کدملی 03874785998، آقای علیرضا کاظم پورفر با کملی 3874864936 به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای حبیب کاظم پورفر با کدملی 
0046269045 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای محمدرضا کاظم 
پورفر با کدملی 3874785998 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا 
کاظم پورفر با کدملی 3874864936 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اسالمی و  سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
4. آقای عبداله حاجی آقازاده رودسری با کدملی 2690063255 بعنوان بازرس 
اصلــی و آقای رضا خلجی پیربلوطی با کدملی 4610440474 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
5. روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
6. هیئــت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 40 اساســنامه را به مدیرعامل 

تفویض نمود.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

 آگهی تصمیمات شرکت کنار کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2143 و شناسه ملی 10861537835
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقــای حمیدرضــا پورقاضی با کدملــی 1284539865 و آقای بهزاد 
فالحی مروســت با کدملی 1284783510 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. مطابــق با صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای مســعود منصوری 
بــا کدملی 1817123017 )خارج از اعضاء( به ســمت مدیرعامل، آقای 
حمیدرضــا پورقاضی با کدملی 1284539865 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای بهزاد فالحی مروســت با کدملی 1284783510 به ســمت 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای رئیس هیئت 
مدیــره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 
4. آقای آندره کگو جهتلو با کدملی 0079631991 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای محمدعلی صنوبر لیماکشی با کدملی 2690539853 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
5. روزنامــه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب گردید. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت دارج کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 8620 و شناسه ملی 10960023028

به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیهر 
مورخ 1399/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. شــرکت خدمــات دریایی بحرگان به شــماره ملــی 0076894908، آقای 
محمدهادی عاصمی به شماره ملی 0900285427 ، شرکت خدمات بازرگانی و 
صنعتی آینده گستر برهان به شماره ملی 6319774304 به سمت اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای دانیال پیشکاری احمدآبادی 
به نمایندگی ازشــرکت خدمات دریایی بحرگان به شماره ملی 0076894908 
به ســمت رئیــس هیئت مدیره، آقــای محمدهادی عاصمی به شــماره ملی 
0900285427 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اســداله 
توقیفی به نمایندگی از شــرکت خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان 
به شــماره ملی 6319774304 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با اضمای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره و مهر شکرت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه 

یکی از اعضای هیئت مدیهر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه 

یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی 10103115616 
بعنوان بازرس اصلی و آقای علی شکرابی با کدملی 0075144557 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
5. روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

شدند
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10700 و شناسه ملی 14003536910 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/10، آقای حسین مشتاق 
عشــق با کدملی 0937620505 به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء(، آقای 
مهدی میرمعزی با کدملی 0046138692 به نمایندگی از شــرکت اکتشــاف 
توســعه و تولید پاســارگاد با شناســه ملی 14005623545 به سمت رئیس 
هیئــت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی 2295083494 به نمایندگی 
از شرکت گســترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی 10103597356 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی پاکروان نوقابی با کدملی 0919539386 
به نمایندگی از شــرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه مل 10104102234، 
آقای عبدالرحمن مناوی با کدملی 1899690360 به نمایندگی از شرکت فراز 
انرژی پیشرو با شناسه ملی 10320757861، آقای سیدمهدی حسینی با کدملی 
0940328232 به نماینگی از شــرکت روماک انرژی ســرآمد با شناســه ملی 
10320756647 به ســمت اعضای هیئــت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت 

مدیره انتخاب شدند. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت پارس نت سیس سامانه کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4040 و شناسه ملی 10861556740
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1399/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای سیدنادر حجازیان با کدملی 1380873010، شرکت انیاک سافت کیش با 
شناسه ملی 10861572810 و آقای سامان دادمند با کدملی 1376063743 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای سیدنادر حجازیان با کدملی 
1380873010 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره، آقای فرهاد فردی با 
کدملی 1371901791 به نمایندگی از شــرکت انیاک ســافت کیش با شناسه ملی 
10861572810 بــه ســمت عضو هیئت مدیره و آقای ســامان دادمند با کدملی 
1376063743 به ســمت نایب رئیس هئیت مدیهر برای مدت دو ســال انتخاب 

شدند. 
3. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، ســفته، بروات و قراردادها و عقود اســالمی و 
مکاتبات و اوراق عادی  مراســالت اداری با امضای مدیرعامل )آقای ســیدنادر 

حجازیان( به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت عطر ایران )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 232 و شناسه ملی 10861518778

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/14، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، درخت سبز، شهرک صنعتی شماره 
یک، خیابان صنعت یکم، قطعه A2، کدپستی 7941678145 تغییر یافت و در نتیجه 

ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت تجارت کاالی دنا کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8984 و شناسه ملی 10980226256
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقای محمدرضا سیدزنوزی با کدملی 2161247867 به نمایندگی از شرکت 
مسکن سازان بهشت پویا با شناسه ملی 10103916618 به سمت رئیس هیئت 

مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
2. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 
امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و  مهر شرکت و نامه های 

اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت پرداخت اول کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8998 و شناسه ملی 10980200290
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/04/31 

و هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.شرکت پیشتازان تجارت ویستا با شناسه ملی 10102987556 به سمت عضو 

هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
2.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای حسین مجلسی راد با کدملی 
0082397899 به نمایندگی از شــرکت پیشتازان تجارت ویستا با شناسه ملی 
10102987556 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره 

انتخاب شدند. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت جرثقیل پارسیان فالت کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8880 و شناسه ملی 10980194395
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/05/19، شعبه شرکت در تهران 
از آدرس قبلی به نشانی: اتوبان صدر )محله اختیاریه(، خیابان بهار جنوبی، کوچه 
نیکبخت، پالک 12، طبقه پنجم، واحد جنوب غربی، کدپستی 1939856490 تغییر 

یافت.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

اصل مبایعه نامه به شماره 2320/ ق  مورخ 
1383/6/7 با توجه به قرارداد مشارکت شماره 
726/ 967/179 سازمان منطقه آزاد کیش و 

آقای ابوالفضل ملک لو که موضوع آن احداث یک 
مجتمع تجاری می باشد.فروشنده: آقای ابوالفضل 

ملک لوفرزند علی اصغر. خریدار: آقای رحیم 
مسگر پور فرزند محمد حسین. مورد معامله 

ششدانگ اعیانی یک باب غرفه شماره 104 واقع 
در طبقه همکف به مساحت 24/77 متر مربع 
فروشگاه و 12 متر بالکن . مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جوتن پارس کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7620 و شناسه ملی 10861574470
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/22، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بازار بهکیش، طبقه همکف، واحد 
شماره 6، کدپستی 7941773261 تغییر یافت و در نیتجه ماده مربوطه در اساسنامه 

به نحو فوق اصالح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

دوشنبه 29 دی 1399، 4 جمادی الثانی 1442 ،18 ژانویه 2021، شماره 3657، صفحه


