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خدمات
 

استخدام

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

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

 09121830271

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت کیش گلدن گیت 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 1737 و شناسه ملی 10861533772

به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. آقای فریبرز پاینده، خانم ها زرین تاج حیدری و زهرا حیدری به سمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

2. به اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مذکور: آقای فریبرز پاینده با کدملی 
3873349711 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره، خانم زرین تاج 
حیدری با کدملی 0151696896 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
زهرا حیدری با کدملی 0055396151 به سمت 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 منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. آقای مجید عادلی پور با کدملی 6309721836 بعنوان بازرس اصلی و اقای 
رضا الماسی نقاش با کدملی 0939569000 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال 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 اسپید مارین کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10983 و شناسه ملی 14003760911
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1399/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 آقای سعید حقدار روزبهانی با کدملی 0056031130، خانم مرضیه صدرائی با 
کدملی 1219387088 و خانم ناهید حقداد روزبهانی با کدملی 0056154038 به 

سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور: آقای سعید حقدار روزبهانی با کدملی 
0056031130 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم مرضیه صدرایی 
با کدملی 1219387088 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حقداد 
روزبهانی با کدملی 0056154038 به ســمت عضو هیات مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با مضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
4. آقای مرســل حسن خانی با کدملی 0052499170 به عنوان بازرس اصلی و 
اقای علیرضا عسگری با کدملی 0052793729 به عنوان 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 گروه توسعه زیرساختهای 
گردشگری کاراکال کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13189 و شناسه ملی 14006182471
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 1399/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. صورت وضعیت مالی و حســاب سود و زیان مالی منتهی به 1398/12/29 

به تصویب رسید. 
2. آقایان جلیل خلیل زاده با کدملی 0043635301، آقای فواد شکوری گنجوی 
با کدملی 0043931766، خانم سحر خلیل زاده با کدملی 0070693021، خانم 
ناهید شادنیا با کدملی 0047030208، خانم هاجر پریچهر غفار طهرانی با کدملی 

0034508163 به سمت اعضای هیئت مدیره می باشند. 
3. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره: آقای فواد شکوری گنجوی با کدملی 
0043931766 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای جلیل خلیل زاده 
با کدملی 0043635301 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سحر خلیل زاده با 
کدملی 0070693021 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ها ناهید شادنیا 
با کدملی 0047030208 و هاجر پریچهر غفار طهرانی با کدملی 0034508163 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
4. کلیه اســناد واوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قرادادها و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا و مهر شــرکت و ســایر نامه های عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
5. مؤسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی 10100555311 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای حسین معروفی فر با کدملی 0069212694 بعنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
6. روزنامه کثیراالنتشــار جمهوری اســالمی جهت درج آگهی های شرکت 

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

آگهی تصمیمات شرکت آالکس ایران کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8961 و شناسه ملی 10980207355
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 1399/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای مســعود حکیمی با کدملی 1570001464، آقای سیروس حکیمی با 
کدملی 1582042853 و خانم طاهره واعظی با کدملی 1580120954 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور: آقای مسعود حکیمی با کدملی 
1570001464 بــه ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای ســیروس 
حکیمی با کدملی 1582042853 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهری 
واعظی به کدملی 1580120954 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند. 
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. مؤسسه حسابرسی مهرآفرین بصیر با شناسه ملی 10320419701 بعنوان 
بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای آرش قوامی با کدملی 2803495732 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
5. روزنامه کثیراالنتشــار همشــهری 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 پرشین گلف اویشن سرویسز 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2931 و شناسه ملی 10861545686
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/04/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقایان سیدمحمدعلی فاطمی با کدملی 2559167883، سیدمهدی فاطمی 
با کدملی 2281035204، محمدرضا رویان با کدملی 0062787187، رسول 
مرحمتی با کدملی 2559546167 و علی ملکی با کدملی 2298487669 به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2. مؤسســه حسابرســی و خدمات مالی آتیه نگر )حسابداران رسمی( با 
شناســه ملی 10100569324 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد ساالرکیا 
بــا کدملی 0070919828 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال 

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

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

آگهی افزایش سرمایه شرکت پرشین گلف اویشن 
سرویسز کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2931 و شناسه ملی 10861545686
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده و هیئت مدیره مورخ 
1399/07/01، ســرمایه شــرکت از مبلغ 1/000/000/000/000 ریال به 
1/300/000/000/000 ریال منقســم به 65/000/000 سهم با نام 20/000 
ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و 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 گروه آریا بتن کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7390 و شناسه ملی 10861572176
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 1399/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای محمدتقی خســروی به شــماره ملی 0902085816، آقای کورش 
بهرامی نژاد به شــماره ملی 4679152141 و آقای داور غفاریان به شــماره 
ملــی 2181072000 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب شدند. 
2. آقای رمضان اقبال حضوری به شماره ملی 2595584901 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای حســین ساالری به شماره ملی 5860030215 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
3. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
4. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای داور غفاریان به شماره 
ملی 2181072000 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره، آقای محمدتقی 
خســروی به شماره ملی 0902085816 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و آقای کورش بهرامی نژاد به شــماره ملی 4679152141 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
5. کلیه اســناد و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل )آقای محمدتقی خسروی( و 
یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت و سایر نامه های اداری و عادی 
با امضای رئیس هیئت مدیره )آقای کورش بهرامی نژاد( یا مدیرعامل )آقای 

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

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

آگهی تصممیات شرکت پخش مواد غذایی پارس 
برتر کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10131 و شناسه ملی 14002582684
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید:
1. خانم نفیســه مقدم امین با کدملی 0071661247 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره، آقای مجید نامور با کدملی 1260472523 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی نامور با کدملی 1260505928 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، 
عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل 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 تغییرات شرکت نیک کاران صالح کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12090 و شناسه ملی 14004827491
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/17، مرکز 
اصلی شــرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار ایران، مجتمع 
خدماتی گلدیس، طبقه دوم، غرفه شــماره 17، کدپســتی 7941694336 
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

شنبه 9 اسفند 1399، 15 رجب1442 ،27 فوریه 2021، شماره 3686، صفحه

استخدام نیرو
به یک نفر جوان مجرب جهت همکاری 

در مجموعه ورزشی در جزیره کیش 
نیازمندیم

حدود سنی 20 تا 25 سال
دارای روابط عمومی باال 

آشنایی کامل با دوربین عکاسی و سابقه کار
حقوق و مزایا : دو میلیون حقوق ثابت 
و 20./.از بخشی از فروش +اسکان 

)سوئیت مجزا(
09124908436

 

مفقودی

اصل قرارداد به شماره 16/235175 
مورخه 1382/08/14 و صورتمجلس 
تحویل زمین منعقده فی مابین سازمان 

منطقه آزاد کیش و شرکت تامین  
ماشین آالت ساختمانی و نصب تامکو 
در مورد واگذاری یک قطعه زمین به 
مساحت 5550 متر مربع واقع در فاز 

3 صنعتی – قطعه 26 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل مبایعه نامه  شماره 
2392/ق تاریخ 88/02/01
غرفه0 3 طبقه همکف مرکز 
تجاری کیش به مالکیت خانم 

سپیده نیل فروشان مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

اصل مبایعه نامه 
شماره 2168/ق/79 

تاریخ79/01/31
غرفه شماره 9 همکف مرکز 
تجاری کیش  به مالکیت حاج 
حسین رباطي مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی استخدام
مجتمع مسکونی دامون کیش ایر، جهت تکمیل کادر 

خود از فرد واجد شرایط با سابقه کار اجرایی در 
مجتمع مسکونی دعوت به همکاری می نماید.
شرح شغل: مدیر اجرایی )بصورت تمام وقت(

شرایط احراز شغل:
. متأهل بودن                    . حداقل سن: 35 سال

. حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس 
. دارای سابقه کار مرتبط در مدیریت مجتمع مسکونی 

یا مدیریت اجرایی        
. دارای روابط عمومی مناسب

. آشنایی کافی با کامپیوتر، امور مالی و اداری 
متقاضیان واجد شرایط می توانند تصاویر رزومه کاری 

.و مدارک مرتبط خود را از طریق پیام رسان واتس 
آپ به شماره:  09373556676 ارسال نمایند


