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آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی

 با 30 سال سابقه

تدریس و اجرای عمومی  

09124129747

شنبه 29 خرداد 1400، 8 ذی القعده 1442 ،19 ژوئن 2021، شماره 3754 ، صفحه

مازندران منطقه توریستی نور یک دستگاه ویال 
آماده تهاتر با واحد در کیش ترجیحاً برج

حیاتی  09190292722

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

آگهی  افزایش سرمایه شرکت الگانس کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 1722 و شناسه ملی 10861533622
به اســتناد صورتجلســه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/04، آقای 
عزیزاله نوری با کدملی 6559609898 دارنده 250.000.000 ریال سهم الشرکه 
با پرداخت مبلغ 125.000.000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود 
را بــه 375.000.000  ریــال و آقای وحید نوری با کدملی 2301192121 دارنده 
250.000.000 ریال سهم الشرکه با پرداخت مبلغ 125.000.000 ریال به صندوق 
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 375.000.000 ریال افزایش دادند و در نتیجه 
سرمایه  شرکت از مبلغ 750.000.000 ریال به 1.000.000.000 ریال افزایش یافت 

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

آگهی تصمیمات شرکت آریا   اکسون کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11079 و شناسه ملی 14003860124
به استناد صورتجلســه  هیأت مدیره مورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقــای فیروز صادقی نژاد با کدملی 4189758825 به ســمت مدیرعامل و به 
نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای ایرانیان با شناسه ملی 10103116807 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سینا کرامتی با کدملی 4570010601  به 
نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر با شناسه ملی 10980226427 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نیاســری نسلجی با کدملی 0078157803  به 
نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر با شناسه ملی 1032077020 به سمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال هیئت مدیره انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت 
و در غیاب  مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره 
و مهر  شــرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر  می باشد.
3. اختیــارات هیئت مدیره مندرج در ردیف های 1، 4، 7 الی 11، 13 الی 15و 17 

الی 20 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی طلیعه داران کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13626 و شناسه ملی 14007552177
به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/21، 
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 
بعنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه 
ملی 10100556857 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

ثبت شرکت ها
آگهی تأسیس شرکت  کارمانیا پروتئین کیش 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14323 و شناسه ملی 14010065100

خالصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/03/08 تحت شماره 
14323 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و 

کثیراالنتشار آگهی می شود.
1. موضوع شــرکت:  فعالیت بازرگانی، خرید و فروش، توزیع و پخش کلیه مواد 
غذایی و پروتئینی، واردات و صادرات و ایجاد و ساخت هرگونه سردخانه در هر متراژ،  
مشارکت در شرکت ها و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و هرنوع فعالیت بازرگانی 
مجاز، اخذ هرنوع تسهیالت و ضمانتنامه بانکی و مجوز ورود خودروهای یخچالدار.

2. مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، بازار خدماتی هرمز، طبقه اول، غرفه 184 )پالک 
ثبتی S101 (، کدپستی 7941658765.

3. میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 990.000.000 ریال منقسم به 99 سهم با 
نام عادی 10.000.000 ریالی که 35 درصد آن به موجب گواهی شماره 418/13 مورخ 
1400/01/30 بانک سینا 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:   خانم ملیحه فرقانی نژاد کرمانی به شماره ملی 3179704421 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم مریم فرقانی نژاد کرمانی به شماره ملی 
3179651911 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد فرقانی نژاد کرمانی به شماره 
ملی 3179684127 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
6. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای خانم ملیحه فرقانی 
نژاد کرمانی یا آقای محمد فرقانی نژاد کرمانی به همراه با مهر شرکت و مکاتبات  اداری  
با امضای خانم ملیحه فرقانی نژاد کرمانی یا آقای محمد فرقانی نژاد کرمانی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
7. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه.

8. اولین بازرسان: آقای محمد حسن فرجام فر به شماره  ملی 0068733811 بعنوان 
بازرس اصلی و خانم حدیث منتظری خادم به شماره ملی 3090822377 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی 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

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

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999

کیف حاوی مدارک شناسایی شامل کارت 
پایان خدمت، گواهینامه، کارت ملی و 

کارت کیشوندی اینجانب
 هادی اسکندری مفقود گردیده است.

 از یابنده خواهشمند است 
با این شماره تماس حاصل نمایند.

هادی اسکندری  09347686265

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

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

 

خـدمات

 

خـدمات

 

تـهاتر 
 

اسـتخدام
 

مفقـودی

 

آمـوزش

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

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

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

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

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

آگهی تغییرات شرکت پتروکام  کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 737 و شناسه ملی 10861523822

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/06 مرکز اصلی 
شــرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، شهرک صنعت شماره 2، میدان 
اقتصاد، اقتصاد دوم، قطعه EX-35 ، طبقه اول، واحد2، کدپستی 7941659854 

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 فرودگاهی همراه کوشا  
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8550 و شناسه ملی 10980161574
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/15 ، در اجرای ماده 44 و 45 
با رعایت بند 13 از ماده 40 اساسنامه، مدیرعامل شرکت حق اعمال و اجرای کلیه 
موارد مذکور در ماده فوق الذکر به همراه حق واگذاری و امضاء و تفویض تمام یا 
قسمتی از اختیارات خود در این خصوص را به هر یک از وکالی رسمی دادگستری 
با حق داشتن عزل و نصب آنان در چارچوب شرایط و ضوابط قانونی از جمله ماده 

35 قانون آئین دادرسی مدنی را دارا می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی بین المللی آریا سینا 
کنترل کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13888 و شناسه ملی 14008529857
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/10، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بازار رویامال، طبقه دوم، واحد 216، 
کدپستی شماره 7941898654 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 آریا   اکسون کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11079 و شناسه ملی 14003860124
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید.

2. شــرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناســه ملی 10980226427 ، شرکت 
سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان با شناسه ملی 10103116807،  شرکت گروه 
راهبرد مبین کوثر با شناســه ملی 10320773020 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس )حسابدار 
رسمی( با شناسه ملی 10103179786  بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی 
و آقای بهمن یامحمدی با کدملی 0057601437 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی )سال منتهی به 1399/12/30( انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار ابرار 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 آریا   اکسون کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11079 و شناسه ملی 14003860124
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/20 ، محل شعبه شرکت در 
تهران از آدرس قبلی به نشانی: تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچه حجت دوست، 

پالک 58، کدپستی 1416614511 تغییر یافت.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تصمیمات شرکت رایا   ارتباطات کیش
 )با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 10860 و شناسه ملی 14003677063
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/02/18، کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی با 

امضای یکی از شرکاء شرکت 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  تصمیمات شرکت  هتل پارسیان کیش نما 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1232 و شناسه ملی 10861528749
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/22،  
مؤسسه حسابرســی و خدمات آبتین روش آریا با شناسه ملی 10320729344 
بعنوان بازرس اصلی و خانم طیبه عظیمی فشــی با کد ملی 330059992 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  طلوع مرواریدکیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8921 و شناسه ملی 10980204255
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1399/12/26، ماده 30 اساسنامه 
بشرح ذیل اصالح گردید: »هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت، ادغام 

و انحالل شرکت منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد« .
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت خدمات چاههای نفت ایران 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 675 و شناسه ملی 10861523200
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  عادی سالیانه مورخ 1400/02/09 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1.ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1399/10/11 به تصویب رسید.

2. مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 10100190284 بعنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
3. روزنامه کثیراالنتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

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


