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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

تخفیف باورنکردنی۵تا3۵%
لوازم خانگی،مبلمان ، تخت،تشک

اقساط بی بهره  7۶۹17۹۵

فروش و خدمات تصفیه آب 
فروشگاه آب ثمین 
ونوس طبقه اول 1۹4

۰۹347۶۹۶۶۵7

 

خدمات تصفیه آب

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 1۰۹

شماره تماس: ۰۹127۰۵7173    -     ۰7۶444۶11۵1

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
۰۹347۶۹3۶24 رضایی

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

۰۹12۰4۵۹1۹8

مشاوره ی فروش و بازاریابی محصول و 
خدمات به شرکتهای صنعتی و انبوه سازان 

شماره تماس ۰۹384۶41۰۶2

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات

 

کابینت و
تجهیزات اداری

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  ۰۹33۶7۵۰۹14 عمرانی

 

رهن و فروش

 

حسابداری

 

مشاوره و بازاریابی
 

اسـتخدام
 

تدریس خصوصی

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 71۵ مراجعه نمایند . 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا ۹ شب(
شماره تماس: ۰7۶44424۹۹۹

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و 
شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد 

مجرب با 8سال سابقه تدریس 
به همراه کالسهای امادگی تست کنکور 

شیمی توسط مهندس شیمی 
با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی

۰۹3۶2۶۰4281

به یک نفر آقا متاهل بابت سرایداری و امور منزل 
نیازمندیم لطفا  با شماره 

۰۹347۶۹3۶4۶ و یا ۰۹347۶۹1314 
تماس حاصل فرمایید

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

ویالهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 71۵ 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424۹۹۹

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

پرچین
عرضه کننده محصوالت ایرانی

 فضای باز و تراس   بهکیش غ3۹
۰۹128431۹1۰

صنایع چوب خسروی
درب ارزان شد     8۵۰HDFت

مالمینه۹۵۰ت
۰۹3۹1۹4۰۰2۵  -   7۶۹2۹۶۹

ثبت شرکت ها
آگهی تأسیس شرکت منصوری کاریز پی کیش 

) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 14346 و شناسه ملی 14010148722

خالصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/4/16 تحت شماره 
14346 در این اداره به ثبت رســیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شــرکت : ماشــین آالت و واردات و صادرات و خرید و فروش 
و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و کلیه مصالح و تجهیزات ســاختمانی و 
پیمانکاری راه و ساختمان انجام امور خدماتی از قبیل مشاوره و بارگیری تخلیه 
ترانزیت و حمل و نقل مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم و 
کاپوتاژ و ترخیص کاالهای گمرک داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیالت ضمانتنامه بانکی و گشایش 

اعتبارات اسنادی .
2- مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، برج مونا ، طبقه هشتم ، بخشی از واحد 

31، کدپستی 7941773184
3- میزان ســرمایه شرکت : سرمایه شــرکت مبلغ 10/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم با نــام عادی 100/000 ریال کــه 35 درصد آن به موجب گواهی 
1400/7901/01/048973/ص مــورخ 1400/2/20 بانک ملی شــعبه کیش به 

حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامدارن می باشد.
4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود .

5- مدیران شــرکت : آقای محمد منصوری باکد ملی 5150034878  به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، خانم نگار کاظمی با کد ملی 2560115417 به 
نمایندگی از شرکت ساروج گستر کیش با کد ملی 14000088216  به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای عباس منصوری با کد ملی 5159052089 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارنــدگان حق امضاء : کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء محمد 
منصوری همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای محمد منصوری 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه .

8- اولین بازرسان : آقای حمید موصالنی با کد ملی 0054369975 بعنوان بازرس 
اصلی و خانم صفورا  زمانی منش با کد ملی 4640124031 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند .                        
9- روزنامه کثیراالنتشار ابرار 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 تصمیمات شرکت میثم فارمد کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 2848 و شناسه ملی 10861544860

 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه وهئیت مدیره مورخ 
1400/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1- آقای امیرحسین ظهوریان به شماره ملی 0075590867 به سمت مدیر عامل 
)خارج از اعضاء ( وآقای رمضانعلی داودی به شماره ملی 0051003491 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، آقای مرتضی ابراهیم بیگی به شماره ملی 0051216205  به 
سمت نایب رئیس هئیت مدیره و آقای پدرام نورانی به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
2- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری  با امضای مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
4- آقای داود غالمی به شــماره ملی 5389905679 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
مجتبی فردوسی به شماره ملی 0064381196  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
6- روزنامه کثیراالنتشار ابرار 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 بهار تجارت فجر کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10254 و شناسه ملی 14003061980
  به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وهئیت مدیره مورخ 

1400/4/2 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقایان غالمرضا فخرایی ، و آقای حسین فخرایی ، و آقای علی فخرایی به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2- به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای حسین فخرایی به شماره 
ملی 3579947117 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای غالمرضا 
فخرایی به شماره ملی 657958467 به سمت رئیس هیئت مدیره ، و علی فخرایی 
به شــماره ملی 3579847031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند .
3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود 
اســالمی و ســایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
4- آقای مرتضی خادمی به شــماره ملی 0017030935  بعنوان بازرس اصلی و 
آقای میالد خادمی به شماره ملی 3380605352  بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
5- 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 تأسیس شرکت هما سرو سازه کیش ) سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14347 و شناسه ملی 14010149022

 خالصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/4/16 تحت شماره 
14347 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی 

و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شرکت : ارائه کلیه فعالیتها تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و 
فروش و توزیع کاالهای بازرگانی  علی الخصوص تجهیزات و مصالح ساختمانی، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای بازرگانی از جمله مصالح و تجهیزات ساختمانی، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی ، ایجاد کارخانه بتن آماده و قطعات 
پیش ساخته بتنی و تولید و فروش و حمل و پمپاژ بتن آماده از هر نوع ، ارائه کلیه 
فعالیتهای عمرانی ، ساختمانی و پیمانکاری و اجرای تمام پروژه ها شامل ساخت 
و ساز اماکن مسکونی ، اداری ، سیاحتی و غیر شامل مشارکت در ساخت و انبوه 
سازی و نوسازی ابنیه قدیمی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ، 
خرید سهام سایر شرکتها و بطور کلی سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی 

و حقوقی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت .
2- مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ،  فاز خدماتی سفین ، خیابان دانش آموز ، 

مسجد قمر بنی هاشم ، طبقه اول ، واحد 106B ، کد پستی 7941639994 
3- میزان سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ 1/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 سهم با نام عادی 10/000/000 ریالی که 35 درصد آن به موجب گواهی 
1400200/2/6690697 مــورخ 1400/2/26 بانک اقتصاد نوین شــعبه کیش به 

حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامدارن می باشد.
4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود .

5- مدیران شرکت : خانم فریبا فراهت باکد ملی 0039366006 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای امیرحاج عبدالعلی بزاز با کد ملی 0043742981 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما حاج عبدالعلی بزاز با کد ملی 4722941351  

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارندگان حق امضاء : کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هریک از 
اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای 

هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه .

8- اولین بازرسان : آقای بهمن شاهوردی با کد ملی 0043075819  بعنوان بازرس 
اصلی و آقای رضا روشنی با کد ملی 0651755646  بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال انتخاب شدند .                        
9- روزنامه کثیراالنتشــار 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 تصمیمات شرکت تامین سالمت پارسیان کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11570 و شناسه ملی 14004319580
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وهئیت مدیره مورخ 

1400/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای مصطفی عظیمی به شماره ملی 0322337259 و احمد محمد حسینی به 
شماره ملی 0015549038 و مصطفی محمد حسینی به شماره ملی 0075858428  

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2- به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای مصطفی عظیمی به شماره ملی 
0322337259 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای مصطفی محمد 
حسینی به شماره ملی 007585428 به سمت رئیس هیئت مدیره ، و آقای احمد 
محمد حسینی به شماره ملی 0015549038 به سمت نایب رئیس 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 اسالمی با امضای مدیرعامل به همراه امضای رئیس هیئت مدیره 
و در صورت نبود رئیس هیئت مدیره به همراه امضای نایب رئیس هیئت مدیره 

همراه  با مهر شرکت معتبر می باشد.
4- خانم نوشین بارچی مهنی به شماره ملی 3020191297  بعنوان بازرس اصلی 
و آقای آرش پور شکری  به شماره ملی 2142046754  بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
5- 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 رایان توسعه خودرو کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13391 و شناسه ملی 14006841234
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وهئیت مدیره مورخ 

1400/3/29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- شرکت پرتو نگین ناصح ، آقای حمید کریم زاده ، آقای سید محسن جلیلیان به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2- به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای محمد حیدری به شماره ملی 
0064335828 به سمت مدیر عامل ) خارج از اعضاء و سهامداران ( ، آقای هادی 
سرهنگی کادیجانی به شماره ملی 0074119222 به نمایندگی شرکت پرتو نگین 
ناصح  به شماره ملی 14004102664  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ، آقای 
حمید کریم زاده با شماره ملی 0062670964 به سمت نایب رئیس هیت مدیره، 
آقای سید محسن جلیلیان با شماره ملی 4988460525 به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند .
3- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و 
عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری 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 تصمیمات شرکت دانیال انرژی سپهر کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 9000 و شناسه ملی 10980226408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/2/28 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید :

1- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید.
2-  مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی 10100617632 بعنوان بازرس 
اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی 

10100322973 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
3- روزنامه کثیراالنتشار ابرار اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

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

یک نفر آقا / خانم حسابدار ساکن کیش
 با تحصیالت حداقل لیسانس حسابداری 

ترجیحا با سابقه کار مرتبط جهت کار
در یک شرکت تولیدی نیازمندیم. 

ساعت کار: 8 تا 17      حقوق و مزایا :  توافقی    
لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. 

M.zakeri@elyseekish.com


