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اصل کارت کیشوندی به شماره 01/ 104768 
به نام رضا بیک زاده مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آموزش موسیقی
پیانو - آواز - سلفژ

سنتور - تنبک
دف )ویژه بانوان( - گیتار

زیر نظر لیسانس موسیقی

 با 30 سال سابقه

تدریس و اجرای عمومی  

09124129747

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

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

 

رسـتوران

 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

مـفقودی

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

ثبت شرکت ها
آگهی  تصمیمات شرکت  کیش رنت کوثر )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 2448 و شناسه ملی 10861540867
به اســتناد صورتجلسات  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
1399/12/20 و تأییدیه مدیر حمل و نقل عمومی کیش به شماره 1400/38013803 

مورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقــای رضا محبی با کدملی 2572778750، آقای محمدرضا محبی با کدملی 
2560092050 ، آقای محمدعلی محبی با کدملی 2560176629 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مذکور: آقای رضــا محبی با کدملی 
2572778750 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا محبی 
با کدملی 2560092050 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی محبی با 
کدملی 2560176629 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب شدند.
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
4. آقای علی اســمعیلی با کدملــی 2571844393  بعنوان بازرس اصلی و آقای 
حبیب اله شفیعی با کدملی 2571368109  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 مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تغییرات شرکت آرین افزار کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 8076 و شناسه ملی 10861948397
به اســتناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/14، موضوع 
شــرکت بنحو ذیل تغییر یافت: »1(مشارکت در کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از 
تجاری، خدماتی، تولیدی، ســاختمانی و ســایر فعالیتهای اقتصادی در داخل و 
خارج از کشور و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی 2(اجرای کلیه عملیات ساختمانی،  طراحی، معماری، محاسبه، نظارت 
فنی و اجرائی کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی، بتنی، ســیویل، ابنیه سبک و 
سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی، بازسازی و مرمت بافتهای فرسوده، 
اجرای فضای سبز 3(اجرای کلیه عملیات  ساختمانی، فنی و مهندسی، پشتیبانی، 
نصب و راه اندازی، بهره برداری ، نگهداری و اداره کلیه پروژه ها در داخل و خارج 
از کشور 4( خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
مواد اولیه و محصوالت تولیدی، صنعتی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور 
5(اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل 
و خارج از کشور 6(اخذ تسهیات از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری در داخل 
و خارج از کشــور 7(عقد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل و 
خارج از کشور در راستای اهداف شرکت 8(شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی« و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو  فوق اصاح گردید.

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

آگهی  تصمیمات شرکت  پردیس کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 305 و شناسه ملی 10861519502
به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقایان بهزاد فاحی مروســت، آندره کگو جهتلو، و آقای مسعود منصوری به 

سمت اعضای هیئت  مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای ابراهیم حیدری پور با شماره ملی 
3421598991 )خارج از اعضاء( به سمت مدیرعامل، آقای بهزاد فاحی مروست 
به شماره ملی 1284783510 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آندره کگو جهتلو 
به شماره ملی 0079631991  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود 
منصوری به شماره ملی 1817123017 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
3. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4. آقای مجتبی صالح  آبادی به شماره ملی 0067029949 بعنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد علی صنوبرلیماکشی  به شماره ملی 2690539853 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 آرین افزار کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 8076 و شناسه ملی 10861948397
به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای نوید خیر مقدم با کدملی 3720534995،  خانم معصومه الماسی با کدملی 
0051864444 وآقای محمد امین فرج پور با کدملی 2980035009 به ســمت 

اعضای هیئت مدیره برای  مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: خانم پرستو تاجی نوروز با کدملی 
2649632771  به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره(، خانم معصومه 
الماسی با کدملی 0051864444 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید خیر 
مقدم  با کدملی 3720534995 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد 
امین فرج پور با کدملی 2980035009 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها 
و عقود اسامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4. آقای حامد اخوان با کدملی 2679863542  بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد 
زارعی با کدملی 5869659302 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 تأسیس شرکت  گروه مانا روال کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14327 و شناسه ملی 14010077391
با عنایت به استعام اخذ شده از مدیریت فن آوری اطاعات و ارتباطات  به شماره 
1400/38012520 مورخ 1400/02/22 و خاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق 
که در تاریخ 1400/03/10 تحت شماره 14327 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطاع 

عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود.
1. موضوع شرکت: 1(مشاوره، امکان سنجی، نیاز سنجی و ارائه خدمات بر پایه 
توسعه فناوری های نوین و راه اندازی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان در حوزه 
فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، فناوری اطاعات و ارتباطات در زمینه 
)نرم افزارهای رایانه ای، حوزه های سخت افزاری و هایتک مانند اینترنت اشیاء 
فناوری های  حوزه نانو، انرژی های نو و تجدیدپذیر، و مبادله دانش مهندسی مالی 
بر بستر زنجیره های بلوکی اینترنت، طراحی، تولید، راه اندازی و مدیریت راهبردی 
از طریق شتاب دهنده ها و استارت آپ های مرتبط و ایجاد بسترهای فنی، دانشی 
در فضای کار اشتراکی. تدوین و استقرار نظام پشتیبان سیستم ها و روش های 
مدیریتی و اقتصادی )کلیــه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم( 
ارزیابی عملکرد مدیریتی افراد و شرکت ها، تدوین و اجرای داشبورد مدیریتی و 
زنجیره تأمین و ارزش افزوده  بر بستر باکچین، بومی سازی و کاربردی کردن 
مدیریت ریسک و مدیریت دارایی بر بستر فناوری های نوین باک چین. 2()انجام 
مطالعات امکان سنجی، مشاوره، نظارت، طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی، نصب 
و راه اندازی، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه و مدیریت پیمان و خدمات 
مهندسی ارزش و امکان سنجی و توجیه پذیری طرح های اقتصادی و توسعه ای، 
ارزیابی ریسک، مهندسی ارزش، مدیریت، کنترل کیفیت، بهره برداری مدیریت 
و نظارت بر مستندسازی و انتشار نتایج حاصل از طرح ها و پروژه ها، ساماندهی 
و مدیریت منابع اطاعاتی مورد نیاز و گردش کار طرح ها و پروژه ها، تهیه و تظیم 
گزارشــات مدیریتی و تحلیلی از وضعیت طرح ها و پروژه ها، مدیریت زمان، 
هزینه و ریســک طرح ها و پروژه ها، متره و برآورد، تأمین  مصالح و تجهیزات 
در زمینه موضوع فعالیت شــرکت، مدیریت منابع و امکانات تخصصی مورد 
نیاز  اجرای طرح ها و پروژه ها. 3()اســتقرار و ساخت و تأسیس خطوط تولید 
و مونتــاژ قطعات و بردهای الکتریکی، الکترونیکی و کامپیوتری، )پس از اخذ 
مجوزهای الزم( توسعه نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت های سامانه های کنترل 
و مانیتورینگ، سیستم های مدیریت هوشمند، BMS ، IOT و هوشمندسازی 
منازل و ادارات و اتوماسیون صنعتی و غیرصنعتی، سیستم های امنیتی شبکه های 

رایانه ای، سیستم های حفاظتی و ارتباطی)مجاز(، سیستم های کنترلی و نظارت 
تصویری. 4(انجام کلیه خدمات اقتصادی و بازرگانی، طراحی و تدوین استراتژی 
و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی غیرهرمی و غیر 
شبکه ای در زمینه موضوع فعالیت شرکت، همکاری و عقد قرارداد با سازمان ها 
و نهادها، ادارات و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و شرکت و برگزاری 
همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از 
کشور، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیات و اعتبارات از کلیه بانک ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی، انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی 
و خدماتی در زمینه تهیه و تولید و مونتاژ، خرید و فروش، واردات و صادرات، 
ترخیص کاال )در زمینه موضوع شرکت( از کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد 
برای کلیه محصوالت و کاالهای مجاز بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 
کلیــه موارد در صورت لزوم  پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصاح در 

چارچوب  قوانین و مقررات منطقه آزا د کیش.
2. مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش، بازار پارسیس، طبقه سوم، واحد76،  کدپستی 

.7941890055
3. میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 500.000.000 ریال منقسم به 100.000 
سهم با نام عادی 5000 ریالی که 35درصد آن به موجب گواهی شماره 1400/1502/86 
مورخ 1400/02/15 بانک آینده 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 علی فامیلی به شماره ملی 2992799181 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محبوبه جان بک لو به شماره ملی 4569910841 
به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نجمه ترابی به شماره ملی 2992174297 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 مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه.

8. اولین بازرسان: آقای میرحسین قریشی به شماره ملی 2740090031 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای منصور دعاگویی به شماره ملی 2992521353 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

آگهی  تغییرات شرکت آرین افزار کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 8076 و شناسه ملی 10861948397
به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/15، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، بلوار رودکی، ساختمان 48، 
جنب باشگاه اسپرت کاب، پشت هتل ایران، طبقه2، واحد9، کدپستی 7941897777 

تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصاح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تصمیمات شرکت مبین وان کیش
 )سهامی عام  (

ثبت شده به شماره 8908 و شناسه ملی 10980196817
به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/30، آقای محمد ذوقی با کدملی 
0063790981 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به شماره 
ثبت 249390 و شناسه ملی 10102898876 به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره 

تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید
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