
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش تلفنی آگهی می پذیرد

44420284       44424999

11آگهی

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

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

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

ساعت کاری : 9:30 تا 13:30 -  17 تا 22:30 تایم بازار
بازار مرجان     تلفن تماس 09131668540 

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

 

استخدام

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

استخدام منشی خانم 
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت باالی بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: 07644424999

به یک نیروی خانم جهت کانتر 
کاری در رستوران نیازمندیم.

 ساعت کار 9 تا 17 
حقوق طبق قانون کار و دو وعده غذا 

شماره تماس 09361311003
ساعات تماس 10 الی 16

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

به دو نفر عکاس آقا ساکن جزیره 
نیازمندیم . با حقوق و درصد باال

 09121830271

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام،
TS44 خیابان باباطاهر 

شماره تماس: 07644440400

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت ژئوفیزیک دانا کیش 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 1970 و شناسه ملیی 10861536100

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1399/06/26، صورتهــای مالی و عملکرد شــرکت د رســال منتهی به 

1398/12/29 به تصویب رسید. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکتیهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت آراد فراساحل کیش 
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 13153 و شناسه ملی 14006124949
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/05، 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرادادها 
و عقود اسالمی و سایر نامه های عادی اداری با امضای آقای احسان ملک نصب 
اردکانی یا خانم مریم حسنی هر یک 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 تصمیمات شرکت توسعه ابنیه نارگون کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11953 و شناسه ملی 14004694050
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره 

مورخ 1399/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقایان مجید صادقی قهرودی، علیرضا رمضانی طهرانی، ســعید صادقی 
قهرودی، محمود میرکاظمی و حمیدرضا رمضانی طهرانی به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به اســتناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور: آقای مجید صادقی قهرودی 
با کدملی 0011684070 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای 
علیرضا رمضانی طهرانی با کدملی 0061537756 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای ســعید صادقی قهرودی با کدملی 0066392276 به ســمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمیدرضــا رمضانی طهرانی با کدملی 
0061983081 و محمــود میرکاظمی با کدملی 0060390360 به ســمت 

اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و یا 
بــا امضــای یکی از اعضای هیات مدیره با امضای خانم مهناز مددی زاده با 
کدملی 2992587151 )معاون مالی و پشتیبانی( و مهر شرکت سایر اوراق 
عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
4. مؤسســه حسابرسی ارقام پژوهان به شناسه ملی 10103292728 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای شهاب زمانی با کدملی 4650632900 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
5. روزنامه 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 خدمات مهندسی نفت کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 741 و شناسه ملی 10861523860
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقای صادق خجسته ماه سایه با کدملی 2691213048 به نمایندگی از شرکت 
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت به شناســه ملی 10320521684 بعنوان 

عضو هیات مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
2. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی 

و جاری شرکت 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 ژئوفیزیک دانا کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1970 و شناسه ملی 10861536100
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/25، 
مؤسســه حسابرســی شــاهدان به شــماره ثبــت 2219 و شناســه ملی 
10100182550 بعنوان حســابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد 
مهدیزادگان با کدملی 0043354440 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

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

آگهی تصمیمات شرکت ارتباطاتی ضحی کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1261 و شناسه ملی 10861529034
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مروخ 1399/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید. 

2. به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای حمید سیاه کاله با 
کدملی 0059126231 به نمایندگی از شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
ارتباطــات تابا به شناســه ملی 10320245616 به ســمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره، آقای مجید پورشــاکر اردکانی به نمایندگی از شرکت 
ارتباطات هدی ارقام به شناسه ملی 10320468002 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای علیرضا اعالمی زواره با کدملی 0075651122 به نمایندگی 
از شرکت رسانه مهر وطن به شناسه ملی 10320770237 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. 
3. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،  
قراردادها و عقود اسالمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات 
مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات 
مدیره و مهر شــرکت و ســایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات شرکت و 

اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. حدود اختیارات مدیرعامل برای مدت تصدی هیات مدیره در خصوص 
بندهــای 1- 4- 6- 7- 9- 13- 15 مــاده 39 اساســنامه و نیز اختیارات 

مشروحه ذیل مطابق صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.
5. مؤسســه حسابرســی کاربرد ارقام به شناســه ملی 10100364819 
بعنوان بازرس اصلی و حســابرس مستقل و آقای سجاد کریمی با کدملی 
0074968394 بعنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 1399 انتخاب 

شدند. 
6.روزنامه کثیراالنتشــار ابرار اقتصادی 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 فوالد سپهر کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7954 و شناسه ملی 14004408162
به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 1399/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای محمد پورمحمودیان با کدملی 1840201959، خانم ســمیرا باقری با 
کدملی 4640034695 و آقای صادق میرعالیی موردی با کدملی 1841659479 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای صادق میرعالیی موردی 
با کدملی 184165947 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد 
پورمحمودیــان با کدملی 1840201959 به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم 
ســمیرا باقری با کدملی 4640034695 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی و ســایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. آقــای محمد فردی پور راکی با کدملی 1971645982 بعنوان بازرس اصلی 
و آقای رضا ســاالری مطلق با کدملی3031367979 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
5. روزنامه کثیراالنتشار 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 بهتاش صنعت آرتا کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13936 و شناسه ملی 14008748989
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/17، آقای محمود فتحی 
به شــماره ملی 1753758051 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
آقای اردشــیر علیزاده اردبیلی به شماره ملی 3440815439 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، خانم مینا دریا نورد به شــماره ملی 3391657790 به ســمت 
نایب رئیس هیئت 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 ایده سیستم پرداز کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8054 و شناسه ملی 10861931529
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 

1399/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. خانم مریم شــجاعی به شماره ملی 0070880530 )خارج از سهامداران( 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. خانم شــکوفه عباس پور خوشرو به شــماره ملی 2121517790 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای عارف خیراندیش چهارده به شماره ملی 2680157249 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
3. روزنامه کثیراالنتشــار همشهری 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 بهتاش صنعت آرتا کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13936 و شناسه ملی 14008748989
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/17، ماده 
31 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: »شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب 
از 2 الی 7 نفر عضو که بوســیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان ســهام 
انتخاب می شــوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می 

باشند« 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 افزایش سرمایه شرکت تجارت الکترونیک 
تدبیر کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12068 و شناسه ملی 14004803640
به اســتناد صورتجلســات مجمــع عمومی فــوق العاده و هیئــت مدیره 
مورخ 1399/09/01، ســرمایه شــرکت از مبلغ  4/500/000/000 ریال به 
36/500/000/000 ریال منقســم به 36/500 سهم با نام 1/000/000 ریالی 
از طریق محل مطالبات حال شــده 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

تاسیسات کار ماهر، برق صنعتی ، خانگی ، الکترو 
موتور آماده همکاری با شرکتها و هتل ها 

ترجیحا تعمیر و نگهداری 
شماره تماس 09374401470

یک رستوران دریایی جهت تامین کادر 

پرسنلی به نیروهای زیر نیازمند است:

آشپز ایرانی - کمک آشپز - ظرفشور - 

تخته کار - خدماتی- کانتر کار خانم

تلفن تماس: 09347682923

یک کافه رستوران ایتالیایی  جهت تکمیل 

کادر خود نیاز به نیرو های زیر دارد:

آشپز ایتالیایی کار - پیتزا زن - کمک 

آشپز فرنگی - تخته کار - باریستا - 

ظرفشور - خدماتی - گارسون خانم و آقا 

تلفن تماس: 09347682923

چهارشنبه 6 اسفند 1399، 12 رجب1442 ،24 فوریه 2021، شماره 3685، صفحه


