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اصل قرارداد به شماره 26/4723 مورخ 
94/5/25 و صورتمجلس تحویل زمین 

منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش و سید وحید کثیریها در مورد 
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 440 
متر واقع در شهرک میرمهنا فاز F3  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آموزش موسیقی
0 9124129747

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

حیاتی  09190292722

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

 

تهاتر
 

رسـتوران
 

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

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

ثبت شرکت ها
آگهی  تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 916 و شناسه ملی 10861525594
به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/26 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید.

2. بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، 
بانک صنعت و معدن و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران بعنوان اعضای هیأت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. مؤسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت آزمــوده کاران با شناســه ملی 
10100468600 بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناســه ملی 10380076460 بعنوان 

حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشار اطاعات 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   کالسکه رویایی کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 14186 و شناسه ملی 14009698408
به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه 

و هیئت مدیره مورخ 1400/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصاح گردید: »تعداد اعضای هیئت مدیره از 4نفر 

به 5 نفر تغییر یافت«
2. آقای رحیم کاظمی آذر با کدملی 0040178846 ، آقای علیرضا الماسی نقاش 
بــا کدملی 0939569000، آقای رســول عافچیان با کدملــی 1286795826، 
آقــای مهدی کاظمی آذر با کدملی 0022095421، خانم محبوبه امینی با کدملی 
0023435070 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

3. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای رحیم کاظمی آذر با کدملی 
0040178846 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا الماسی 
نقــاش با کدملی 0939569000 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و آقای 
رســول عافچیان با کدملی 1286795826 ، آقای مهدی کاظمی آذر با کدملی 
0022095421، خانم محبوبه امینی با کدملی 0023435070 به ســمت اعضای 

هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4 . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی با امضای آقای رحیم کاظمی آذر یا آقای علیرضا الماسی 
نقاش و یا آقای رسول عافچیان هریک به تنهایی و مهر شرکت و سایر نامه های عادی 
و اداری با حق مراجعه به ادارات و نهادها و سازمان منطقه آزاد کیش، گمرکات کیش 
و همچنین راهنمایی و رانندگی کیش با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره  همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
5. خانم فائزه کاظمی با کدملی 0480234183 بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم 
محمودی با کدملی  5869727121 بعنوان بازرس علی البدل  برای مدت یکسال 

انتخاب شدند.
6. 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   بهنان کیش )سهامی خاص  (
ثبت شده به شماره 7283 و شناسه ملی 10861571103

به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1399/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. آقای شــهریار دانشیان مایوسف با کدملی 1552028402، آقای محمد علی 
زرانــدوز با کدملــی 0452452260، آقای امیر عباس عرب کاظمینی با کدملی 
0453627536، خانــم لیا صبحی با کدملی 0068919514 به ســمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای شهریار دانشیان مایوسف با 
کدملی 1552028402 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی 
زراندوز با کدملی 0452452260 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرعباس 
عرب کاظمینی با کدملی 0453627536 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم 
لیا صبحی با کدملی 0068919514 به ســمت عضو هیئت مدیره  و قائم مقام 

مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود 
اسامی و سایر اوراق عادی و اداری  شرکت با امضای دو عضو هیئت مدیره که 
یکی از امضاهای مزبور رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضای دیگر مدیرعامل 

و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4. مؤسســه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام )حسابداران 
رسمی( با شناسه ملی 10103210831 بعنوان بازرس اصلی و آقای حیدر مجاوری 
با کدملی 1531743641 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند.
5. روزنامه کثیراالنتشار اطاعات 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   توسعه نوین همراه کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 13838 و شناسه ملی 14008335076
به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/22 و 

هیئت مدیره مورخ 1399/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. شرکت گرایش تازه کیش با شناسه ملی 10861550327، شرکت گرایش تازه پارس با 
شناسه ملی 10320863436، آقای مجید ارج با کدملی 0059744448،  آقای امیر قاصر با 
کدملی 0070606285  به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

2. به استناد صورتجلسه  هیأت مدیره: خانم فاطمه مهری پروج با کدملی 0059345039 
به ســمت مدیرعامل  )خارج از اعضاء و ســهامداران(، خانم سحر جوهری با کدملی 
0081956002 به نمایندگی از شرکت گرایش تازه کیش با شناسه ملی 10861550327 
به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر قاصر با کدملی 0070606285 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره، خانم پریسا شیخ االسامی با کدملی 0067296769 به نمایندگی از 
شــرکت گرایش تازه پارس با شناسه ملی 10320863436، آقای مجید ارج با کدملی 

0059744448 به سمت اعضای 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 متفق خانم سحر جوهری و آقای مجید ارج یا نایب رئیس هیئت 

مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4. خانم ســمیه غفوری با کدملی 0059955783 بعنوان بازرس  اصلی و خانم نسیبه 
خراسانی با کدملی 3280064308 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  فناوری اطالعات پردازشگر 
کیش )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 6863 و شناسه ملی 10861566920
به اســتناد  صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ 1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقای محمدرضا خورشــیدی با کدملی 0072724668 به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و خانم شکوه صنیعی با کدملی 0039660192 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی خورشیدی با کدملی 0075277875 به سمت 

عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضای مشترک دو عضو از سه عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به همراه رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره 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  صنایع چوب کیش
 )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 1603 و شناسه ملی 10861532446
به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ 1400/02/27 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای بهزاد فاحی مروست  با کدملی 1284783510 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره، آقای حمیدرضا پورقاضی با کدملی 1284539865 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود منصوری با کدملی 1817123017 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3. آقای مجتبی صالح آبادی با کدملی 0067029949 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
احمــد واحدی با کدملی 3874316645 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
4. روزنامه کثیراالنتشــار 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 طلوع مرواریدکیش)سهامی خاص  (
ثبت شده به شماره 8921 و شناسه ملی 10980204255

به استناد  صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/12 و هیئت 
مدیره مورخ 1399/12/13 تصمیمات  ذیل اتخاذ گردید:

1. ماده 31 اساســنامه بشرح ذیل اصاح گردید: »شرکت بوسیله هیئت مدیره ای 
مرکب از 3 الی 5 نفر عضو اداره خواهد شد«

2. آقای حسن کدخدا با کدملی 5409945621 به نمایندگی از شرکت سکانداران 
تجارت پرشیا به شناسه ملی 10320400464  به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای 
احسان فاحتی گیلوائی با کدملی 0062297058  به نمایندگی از شرکت پیشرو 
تجارت پلیمر به شناسه ملی 14000163905 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
خانم شبنم لطف اله اشتهاردی با کدملی 0062086154  به نمایندگی از شرکت 
گروه مهندسی نظر پردازان اکسیر به شناسه ملی 10320903114 به سمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
3. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضای مدیرعامل و یکی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در 
غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر 
شرکت  و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره 

شرکت معتبر خواهد بود .
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی  تصمیمات شرکت  سرمایه گذاری و مسکن صنایع 
کیش  )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 1839 و شناسه ملی 10861534792
به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1398/12/29 به تصویب رسید.

2. مؤسسه حسابرســی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی 10100569324 
بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید تقوی رفسنجانی با کدملی 3050067047 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب شدند.
3. 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  تجارت الکترونیک شهاب پی 
کیش  )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 14256 و شناسه ملی 14009860210
به استناد  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقای مرتضی نوازنی با کدملی 0531804453 به سمت مدیرعامل )خارج از 

اعضای هیئت مدیره( تا پایان  دوره  تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
2. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسامی و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه یکی 
از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل  با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و ســایر مکاتبات عادی و 
اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

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

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش


