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فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری
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شرکت شاندیز کیش

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

ساعت کاری: ساعت بازار
بازار مرجان - تلفن تماس: ۰۹1۳1۶۶8۵۴۰

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

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

۰۹1۹۷۹1۰۹۴۷

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   ۰۹۳۴۷۶8۲۰۵۴

 

استخدام
 

 

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

۰۹۳۴۷۶۹۰۲۵۵
****

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

مربوط می باشد
۰۹۳۴۷۶8۴۰8۰
۰۹۳۵۲۶8۲۲۴۰

جویندگان کار در جزیره 

ثبت رایگان 44424999
شرکت لطافت کیش از دو نفر جهت استخدام در قسمت تولید 

با حقوق وزارت کار دعوت به همکاری می نماید.

آدرس: فاز سه صنعتی خیابان فناوری، خیابان کاوش، 

قطعه A15       تلفن: ۰۹1۲۶۰۶۶۶۷۴

بافت مو هانیه
با ۴۰% تخفیف ویژه

)با ۷ سال سابقه کار در پالژ بانوان(
hanibaftkish

۰۹۳۹1۴۴۷11۳

یک شرکت معتبر در کیش جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود به ۲ نفر 

نیروی آشنا به امور حسابداری 
نیازمند می باشد. 

ارسال رزومه به شماره واتس آپ:
۰۹۰۲۹1۴۷۰۰۵

یکشنبه 5 بهمن 1399، 10 جمادی الثانی 1442 ،24 ژانویه 2021، شماره 3662، صفحه

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت بیمه اتکائی امین

 )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 1672 و شناسه ملی 10861533126

به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده و هیئــت مدیره مورخ 
1399/06/18 و نامه شماره 658243 – 999/079 مورخ 1399/06/24 و شماره 
086 – 994/658243 مورخ 1399/06/05 سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه 
شــماره 99/602/71843 مورخ 1399/06/22 و نامه شماره 99/602/77672 
مورخ 1399/07/06 بیمه مرکزی، سرمایه شرکت از مبلغ 3/300/000/000/000 
ریــال به 3/900/000/000/000 ریال، مبلــغ 90/000/000/000 ریال از محل 
اندوخته سرمایه ای و مبلغ 510/000/000/000 ریال از محل سود انباشته شده 
منقســم به 3/900/000/000 سهم 1/000 ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده 

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

آگهی تصمیمات شرکت سازگار تجارت فردا کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10789 و شناسه ملی 14003646244
به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1399/04/25 تصیمات ذیل اتخاذذ گردید:
1. آقای حســین وزیری، آقای مهدی وزیری و محمد وزیری به ســمت 

اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور: آقای حسین وزیری با کدملی 
4579561880 بــه ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره، آقای مهدی 
وزیری با کدملی 1755054084 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و محمد 
وزیری با کدملی 0068370849 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اســالمی و ســایر اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. آقــای ســیدامیر عنایت زاده میمندی با کدملــی 1290549575 بعنوان 
بــازرس اصلی و خانم مریم مهدی نژاد بــا کدملی 0078921759 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت دارایی اورست کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13791 و شناسه ملی 14008127387
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/30 تصیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29 به تصویب 

رسید. 
2. مؤسســه حسابرســی صالح اندیشــان حســابداران رســمی با شناسه ملی 
10100523660 بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با 
شناسه ملی 10100142093 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

شدند. 
3. روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت ره آورد تدبیر کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11931 و شناسه ملی 14004682282
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید. 
2. مؤسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 بعنوان بازرس 
قانونی و حسابرس و اقای حسن عشقی با کدملی 0323184871 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
3. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت یکتا نیاز کیش 
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 7710 و شناسه ملی 10861575373 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای محمدعلی قرائی آشتیانی به شماره ملی 0082707928 )خارج از شرکاء( 
به ســمت مدیرعامل، خانم سمیه مرادیان به شماره ملی 0062768727 به سمت 
رئیس هیئت، آقای امیرحسین عبادالهی به شماره ملی 0043049850 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با 

امضای مدیرعامل )خارج از شرکاء( 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 تامارا کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 6058 و شناسه ملی 10861558909

به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ 1399/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. آقای کیومرث بهبودی با کدملی 0047678186، آقای افشین ظاهری با کدملی 
1755426402 و خانم لیدا معطری راد با کدملی 0064907015 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای کیومرث بهبودی با کدملی 
0047678186 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای افشین ظاهری 
با کدملی 1755426402 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیدا معطری راد 
با کدملی 0064907015 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند. 
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای انفرادی مدیرعامل 

و یا رئیس هیدت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. آقای علیرضا شیروانی با کدملی 3031686667 بعنوان بازرس اصلی و اقای 
رضا غالمرضازاده با کدملی 0680293930 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند. 
5. روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت 

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

آگهی تصمیمات شرکت پارت ترابر کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8936 و شناسه ملی 10980204576
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای یاســر عاقلی گرگری به شماره ملی 0078556139 به سمت مدیرعامل و 
عضوء هیئت مدیره، آقای حســن خلیلی به شماره ملی 0042697514 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای هادی عاقلی گرگری به شــماره ملی 5059690921 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای دو نفر از اعضای 
هیئــت مدیره یــا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای هیئت مدیره 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 گردشگری شایان شار کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 3215 و شناسه ملی 10861548505
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/31 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید. 

2. مؤسســه حسابرسی و بهبود سیســتمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی 
10100316991 بعنوان بازرس اصلی و مؤسســه حسابرسی شهود امین با شناسه 
ملی 10103115616 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

شدند. 
3. روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

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

آگهی تصمیمات شرکت سرما سبالن توکلی کیش 
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 13844 و شناسه ملی 14008356266
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1. خانم الهه عباسی به شماره ملی 4310454291 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره، آقای رضا توکلی به شماره ملی 6010028027 به سمت رئیس هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای رضا توکلی به همراه با مهر شــرکت 

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

آگهی تصمیمات شرکت سپهر گستران هدف کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13431 و شناسه ملی 14006941093
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1399/05/04 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. خانم پرگل بخشعلی پور با کدملی 0020190646 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، خانم زهرا امینی حاجی باشی با کدملی 0532727045 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، آقای نادر بخشعلی پور با کدملی 0052339750 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندد. 
2. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
3. آقای امیرحســین تارویردی زاده با کدملی 0074868985 بعنوان بازرس اصلی 
و آقای رحیم بزمون با کدملی 0062492802 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

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

آگهی تصمیمات شرکت پترو کاال پاسارگاد کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8331 و شناسه ملی 10980089629
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/12/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/10/30 به تصویب رسید. 
2. مؤسسه حسابرســی رایمند و همکاران به شناسه ملی 10100505999 بعنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 

10380076460 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. 
3. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

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

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999


