
آگهی

11 چهار شنبه 26 خرداد 1400، 5 ذی القعده 1442 ،16 ژوئن 2021، شماره 3753 ، صفحه

ثبت شرکت ها
آگهی  تصمیمات شرکت  حفاری مشاوران انرژی 

پارسیان کیش )سهامی خاص  (
ثبت شده به شماره 7267 و شناسه ملی 10861570949

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. آقای داریوش رئوفی با کدملی 1911010471، آقای محمدباقر غنی زاده خوب 
بــا کدملی 2295814642، آقای محمد آذرافروز با کدملی 1971137375، آقای 
مجید عباس زاده توسلی  با کدملی 2709246627 و آقای کامران فتاحی گاکیه با 
کدملی 3256359647 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
2. به اســتناد صورتجلســه هیأت مدیره مذکور: آقای داریوش رئوفی با کدملی 
1911020471 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدباقر غنی 
زاده خوب با کدملی 2295814642 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای 
کامران فتاحی گاکیه با کدملی 3256359647 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقایان 
محمد آذرافروز با کدملی 1971137375 به سمت عضو هیئت مدیره، مجید عباس 
زاده توســلی با کدملی 2709246627 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
3. کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها  و عقود اسالمی با امضای مشترک آقایان داریوش رئوفی و یکی 
از آقایان محمدباقر غنی زاده خوب یا کامران فتاحی گاکیه همراه با مهر شــرکت 

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

آگهی تأسیس شرکت  نگاه کیشوند کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14329 و شناسه ملی 14010080050

با عنایت به استعالم اخذ شده از مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش به 
شماره 1400/38011554 مورخ 1400/02/04 و خالصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت 
فوق که در تاریخ 1400/03/18 تحت شماره 14329 در این اداره به ثبت رسیده جهت 

اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود.
1. موضوع شرکت: »انجام کلیه ی امور تبلیغاتی، فرهنگی، هنری در قالب طراحی، تهیه 
و تولید کتاب، مجله، بروشور، هفته نامه و گاهنامه عمومی و تخصصی و مشاغل اعم 
از چاپ و نشر و یا ارائه در بستر مجازی )پس از اخذ مجوزهای الزم(. تأسیس کانون 
آگهی و تبلیغات و اجرای کلیه پروژه های تبلیغاتی  نظیر بیلبوردهای شهری، تبلیغات 
محیطی،  رسانه های  پخشی، رسانه های محیطی، رسانه های فضای مجازی، تبلیغات 
دیجیتال و گیف بنر، ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی و صنعتی، تدوین و طراحی سه 
بعدی و انیمیشن و سایر خدمات تبلیغاتی جهت معرفی و فروش کاالهای مجاز و 
خدمات مربوطه، مشاوره، طراحی و اجرای کلیه امور گرافیک، مشاوره، برگزاری و 
انجام غرفه آرایی نمایشگاهی و فضای باز بصورت دائمی و موقت و همایشهای آنالین، 
سمینار، کنفرانس،  ایونت و کمپ های تبلیغاتی )پس از اخذ مجوزهای الزم(. انجام کلیه 
فعالیتهای  بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش و ترخیص کاالهای 
تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از گمرکات کشور، اخذ تسهیالت اعم از 
ارزی و ریالی از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی صرفاً جهت تحقق اهداف 
شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از به شرکتهای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی، 
ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور، انعقاد 
قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی 

و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت )پس از اخذ مجوزهای الزم(.«
2. مرکز اصلی شرکت: جزیره، بلوار اندیشه، ساختمان کشتیرانی، طبقه اول، واحد6، 

کدپستی 7941773769.
3. میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 10.000.000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 
عادی 100.000 ریالی که تمامی  آن به موجب گواهی 70/1724/1 مورخ 1400/01/26 

بانک تجارت شعبه مرکز تجاری کیش به حساب شرکت واریز گردیده است.
4. مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

5. مدیران شرکت:  آقای عبداله پیری به شماره ملی 6379547584 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره، خانم الهام آیتی سجزی به شماره ملی 5659643817 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه آیتی سجزی به شماره ملی 1272979271 به 
نمایندگی از شرکت نانسی کیش به شناسه ملی 10861531084 به سمت عضوهیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با 
امضای منفرد مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

7. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه.
8. اولین بازرســان: آقای علی رجبی به شماره ملی 1286031001 بازرس اصلی و 
خانم الهام روح پرور به شــماره ملی 2754757279 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب شدند.
9. روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

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

آگهی  تغییرات شرکت توسعه اندیش سفر کیش 
)سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 13688 و شناسه ملی 14007766919
به استناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1400/02/26، آقای جواد عبایی کوپائی 
به شــماره ملی 0381315363 به سمت مدیر شعبه قشم به نشانی: جزیره قشم، 

فرودگاه، سالن پروازهای ورودی، کدپستی 7941615435 انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تغییرات شرکت توسعه اندیش سفر کیش 
)سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 13688 و شناسه ملی 14007766919
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/21 مرکز اصلی 
شــرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، فرودگاه بین المللی کیش، سالن 
پروازهای ورودی، کدپستی 7941963355 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

آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری اروند سامان 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8827 و شناسه ملی 10980186295
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقایان فرشید سنگ تراش، ایمان مرشدی و خانم ساناز مهرافروز به سمت اعضای 

هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

2. به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مذکور: آقای فرشید سنگ تراش با کدملی 
1817213962 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای ایمان مرشدی با 
کدملی 1931050090 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ساناز مهرافروز با کدملی 
0015761827 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

3. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 

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

آگهی تأسیس شرکت  کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان 
کیش )سهامی عام(

ثبت شده به شماره 14317 و شناسه ملی 14010044868
با عنایت به نامه بورس به شماره 122/82839 مورخ 1400/02/22 و خالصه اساسنامه و 
اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/03/02 تحت شماره 14317 در این اداره به ثبت 

رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود.
1. موضوع شرکت: 1(تأسیس، تشــکیل انواع شرکتها، مؤسسات و واحدهای 
صنعتی و معدنی، بازرگانی، ساختمانی، گردشگری و تفریحی، کشاورزی، حمل 
و نقل و هوایی،  زمینی، دریایی و ریلی، خدماتی، مالی و اعتباری، مهندسین مشاور 
و پیمانکاری در زمینه های مختلف. 2(مشارکت حقوقی و مدنی در انواع شرکتها 
و مؤسســات و واحدهای  موضوع بند "1". 3(خرید و بازســازی و نوسازی و راه 
اندازی انواع شــرکتها و مؤسســات و واحدهای موضوع بند "1". 4(مشارکت در 
تأمین منابع مالی انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند "1". 5(پذیره 
نویسی سهام و انجام معامالت مربوط به سهام شرکتها. 6(انجام عملیات خدماتی، 
مالی، اعتباری، بازرگانی، حق العمل کاری و کارگزاری 7(صدور، تائید و قبول و اخذ 
هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه  8(انجام  کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید، 
سرمایه گذاریهای جدید، توسعه، تکمیل برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع 
مالی، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی 9(سرمایه گذاری در خارج از کشور 
بصورت مشارکت یا مستقل و خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی و خارجی 
در ایران و خارج از کشور 10(قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام 
کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور 11(

اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها، مؤسسات اعتباری و غیربانکی و همچنین 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر در داخل و خارج از کشور 12(انتشار اوراق 
مشــارکت طبق ضوابط و مقررات ذیربط. 13(خرید و فروش انواع اوراق بهادار 
برای شرکت. 14(انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای 
تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و در جهت تحقق اهداف شرکت ضرورت 
داشته باشد. 15(مشارکت در اجرای پروژه های مختلف ساختمانی اعم از مسکونی، 
تجاری، خدماتی، صنعتی گردشــگری و بهره برداری از آنها. 16(سرمایه گذاری، 
طراحی، نقشه برداری، نظارت و مدیریت ساخت اماکن مسکونی، تجاری، اداری، 
ســیاحتی و پیمانکاری ساختمان. 17(خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات  داخلی و خارجی. 18(

تأمین و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری و حمایت از طرح ها 
و پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت ها و شرکت  های دانش بنیان. 19(ایجاد سازمان 

فروش و کارگزاری جهت عملیاتی کردن فروش و بهره برداری از موضوع بند "1". 
20(برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت بروز کردن اطالعات کارشناسی 

و مهارتهای حرفه ای و همایشها
2. مرکز اصلی شــرکت: جزیره کیش، برج مالی آنا، طبقه هفتم، واحد79، کدپستی 

.7941761896
3. میزان ســرمایه شرکت: سرمایه شــرکت مبلغ 70.000.000.000 ریال منقسم به 
70.000.000 ســهم با نام عادی 1000 ریالی که مبلغ 7.350.000.000 ریال به موجب 
گواهی شماره 1400/13182 مورخ 1400/01/24 بانک گردشگری شعبه کیش و مبلغ 
17.150.000.000 ریال به موجب گواهی شماره 99/97027 مورخ 1399/10/27 بانک 
گردشگری شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران 

می باشد.
4. مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

5. مدیران شرکت:  آقای  احمد کتابفروش به شماره ملی 1375617966 به سمت 
مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت بهساز کیش به شناسه ملی 10861521094 به سمت 
عضو موظف هیئت مدیره، آقای رحمان سادات نجفی به شماره ملی 4609371367 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی صدوق به شماره ملی 1284932052 به سمت 
نائب رئیس هیئت  مدیره، آقای نصراله حاتمی به شماره ملی 4939812995  و آقای 
محمدرضا مشیری به شماره ملی 0056485301 و آقای وحید صباغیان به شماره ملی 
0452329531 و آقای غالمرضا جهانشاهی به شماره ملی 2218126168 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مجتبی حقیریان به شماره ملی 0043708161  به 
سمت عضو علی البدل اول هیئت مدیره  و آقای محمد علی گلستانی فرد به شماره 
ملی 0491156340 به نمایندگی از شرکت گردشگری پارس گستران ژرف به شناسه 
ملی 10103552879 به سمت عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
6. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و عقود با امضای ثابت مدیرعامل 
و متغیر یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و اسناد بانکی و چک ها و بروات و سفته ها با 
امضای ثابت مدیرعامل و یکی از آقایان علی صدوق یا نصراله حاتمی معتبر خواهد بود.

7. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه.
8. اولین بازرســان: مؤسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی 10100129086 بعنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی 10867873119 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
9. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات و اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

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

استخدام نیرو

 
جهت نگهبانی مجتمع مسکونی

نیاز به دو نفر آقا با حداکثر 25 سال سن 
و مدرک تحصیلی دیپلم مورد نیاز است.
)تجربه کاری در این زمینه ارجحیت دارد(

شماره های تماس:
  076-44454591

09347681206  

تماس از ساعت
 09:00 الی 12:30

و 17:00 الی 19:30


