
خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضالب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

11آگهی

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

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

 

آموزش

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400، 20 رمضان 1442 ،3 می 2021، شماره 3724 ، صفحه

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

       44424999
44423910

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

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

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

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیرنظر لیسانس موسیقی  با30سال 
سابقه تدریس و اجرای عمومی  

9124129747

استخدام آقا، خانم
 آشنا به امور مهندسی و پروژه

جهت کار به عنوان 
سرپرست کارگاه  

شماره تماس 09129424022

 

اسـتخدام
 

رستوران
 

خدمات
 

اسـتخدام

استخدام منشی عصر
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

استخدام منشی صبح 
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: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویالهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

پرستار - مربی کودک4 ساله 
در منزل

شماره تماس:   09347682955

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

درخواست پیمانکاری تاسیسات مکانیکال 
جهت اجرای آتش نشانی کوبلینگی - 

آبرسانی - پوشفیت 
 upvc -  شاسی کشی 

و کلیه آیتم های تاسیسات مکانیکال    
شماره تماس 09347689735

 آقای بازدار

استخدام نیروی آقا یا خانم
 جهت کار به عنوان سرپرست کارگاه 
پیمانکار تاسیسات در پروژه ساختمانی 

ترجیحا آشنا به مهندسی مکانیک یا برق 
مبلغ حقوق به صورت توافقی

 و بر اساس مهارت تعیین می گردد.       
09347689735

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

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت ویستا کیش

 )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 3379 و شناسه ملی 10861550141

به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1400/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. آقای مسعود مسعودی به شماره ملی 0033983798 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره، خانم منصوره مسعودی به شماره ملی 0040137449 
به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آرزو واعظی به شماره ملی 2992510491 

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

با مهر شرکت معتبر می باشد.
3. آقای کامشــاد کاویانی جوپاری به شــماره ملی 3110143641 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محمد ضیایی به شماره 2992070513 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت گرایش تازه کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 3397 و شناسه ملی 10861550327

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1398 به تصویب رسید.
2. خانــم مهســا زمانیان با کدملــی 0070689962، آقای امیــر قاصر با کدملی 
0070606285 و شرکت آفتاب خلیج فارس کیش با شناسه ملی 10861556297 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: خانم مهسا زمانیان با کدملی 0070689962 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امیر قاصر با کدملی 0070606285 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه غفوری با کدملی  0059955783 به نمایندگی 
از شرکت آفتاب خلیج فارس کیش با شناسه ملی 10861556297 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
5. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار )حسابداران رسمی( با شناسه 
ملی 10100525069 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اصلی و مؤسسه 
حسابرس معتمد پارسیان با شناسه ملی 14005658942 بعنوان بازرس علی البدل 

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

آگهی تصمیمات شرکت ایران رهنما کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1148 و شناسه ملی 10861527904 
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال 1398 به تصویب رسید.
2. آقــای غالمرضا رهنما هــزاوه با کدملــی 0530709333، خانم مرال 
ابراهیمــی با کدملی 3050122641، آقای ابوالفضل رهنما هزاوه با کدملی 
0532734726 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
3. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای غالمرضا رهنما هزاوه 
با کدملی 0530709333 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم 
مرال ابراهیمی با کدملی 3050122641 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقای ابوالفضل رهنما هزاوه با کدملی 0532734726 به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
5. آقای رحمن حامــدی فیجانی با کدملی 0048621145 بعنوان بازرس 
اصلــی و آقای علی گل محمدی بــا کدملی 1219215503 بعنوان بازرس 

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

آگهی تصمیمات شرکت کیش تریدینگ موتورز
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 3993 و شناسه ملی 10861556282
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی فوق العاده 

و هیئت مدیره مورخ 1400/01/08 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، شهرک میرمهنا، ضلع 
جنوبی میدان سعدی، قطعه ASI ، کدپستی 7941676195 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید.
2. آقای مسعود محرم خانی، خانمها حمیده قدیانی، طاهره قدیانی به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای مسعود محرم خانی با کدملی 
0061981745 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم حمیده قدیانی با 
کدملی 0078577470 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم طاهره قدیانی با کدملی 
5389735791 به ست نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با 
امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین سایر اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
5. آقای حســین محمدی طامه با کدملی 1239938187 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای منوچهر یوسفی با کدملی 0054228018 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.
6. روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
کیش )سهامی عام(

ثبت شده به شماره 7414 و شناسه ملی 10861572410
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/12/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی عملکرد ســال مالی منتهی بــه 1399/09/30 به تصویب 

رسید.
2. شرکت گروه داده پردازی پارسیان به شناسه ملی 14004061533، شرکت 
تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی 10101850423، شرکت صرافی 
پارســیان به شناسه ملی 10103813034، شرکت تأمین خدمات سیستمهای 
کاربردی کاسپین، شرکت صبا تأمین پارسیان به شناسه ملی 10103150020 

به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 10100171271 بعنوان 
حســابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت 
ایران مشــهود با شناسه ملی 10100322973 بعنوان بازرس علی البدل برای 

سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1400 انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

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

آگهی تصمیمات شرکت کمالیه کاالی کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8586 و شناسه ملی 10980164845
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1400/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای علی اکبر کمالی اصل با کدملی 0044513208، خانم ریحانه کاظم آموز با 
کدملی 2709299836 و آقای محمد حسین کمالی اصل با کدملی 0081736861 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای علی اصغر کمالی اصل با کدملی 
0044553293 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء(، آقای علی اکبر کمالی اصل 
با کدملی 0044513208 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ریحانه کاظم آموز 
با کدملی 2709299836 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین 
کمالی اصل با کدملی 0081736861 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضای آقای علی اکبر کمالی اصل )رئیس هیئت 
مدیره( و سایر نامه های عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضای منفرد 
مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای منفرد هریک اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
4. خانم نیلوفر تیر با کدملی 0074259334 بعنوان بازرس اصلی و آقای فرشید 
طالبی با کدملی 0060131403 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.
5. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

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

آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان صدا و سیما کیش

ثبت شده به شماره 7787 و شناسه ملی 10861576146
با عنایت به تائیدیه مدیرکار و خدمات اشــتغال به شماره 1400/3500/72 مورخ 
1400/02/07 و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و 

هیئت مدیره مورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. خانم مهناز امیری به شماره ملی 3256601855 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضاء(، آقای امیررضا غربانی به شــماره 2870216173 به سمت رئیس و عضو 
اصلی هیئت مدیره، آقای محمد زاهدی به شماره ملی 0054396425 به سمت نایب 
رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای داوود یگانه به شماره ملی 0046917039 
به ســمت منشــی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای علی معکیان به شــماره ملی 
3871250147 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مجید رضایی گویجه 
لو به شماره ملی 2755289511 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه 

سال انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و نامه های 
عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هرکدام 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3. آقای سعید رضایی گویجه لو به شماره ملی 2755538643 بعنوان بازرس اصلی 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی کیش  )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 854 و شناسه ملی 10861524973

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/25 
و هیئت مدیره مورخ 1400/02/01، آقای ابراهیم سیه جانی با کدملی 2871794936 
طی حکم شــماره 14002/10/539 مورخ 1400/01/31 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ترکمانه با کدملی 0081710011 طی حکم شماره 
14002/10/540 مورخ 1400/01/31 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت بهار تجارت فجر کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10254 و شناسه ملی 14003061980
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/21، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، مجتمع خدمات بازار هرمز، غرفه شماره 
E -111، کدپستی 7941658971 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 

بنحو فوق اصالح گردید. . 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


