
آگهی

11آگهی یکشنبه 18 مهر 1400، 3 ربیع االول 1443 ، 10 اکتبر 2021، شماره 3826  ، صفحه

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

رستوران سای دا
 انواع غذاهای ایرانی و دریایی 

07644440400

رستوران نعنا انواع غذا پرسنلی 
شام با نهار فاز G روبروی وحدت 5 

07644432000

رستوران دارچین کیش
انتهای بلوار اندیشه
07644423090 

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و شیمی از 
پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد مجرب با ۸سال سابقه 

تدریس - به همراه کالسهای امادگی تست کنکور شیمی 
توسط مهندس شیمی  - با نازلترین قیمت و یادگیری 

تضمینی   093626042۸1

تدریس خصوصی دروس ابتدایی
 با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی 

09119674354

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

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

0912045919۸

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

آقا 32 ساله جویای کار سرایداری
 با محل اسکان می باشم

09373269437

پیرایش چارلی در خدمت 
کیشوندان عزیز بلوار ایران

 مجتمع پادنا پالک 41

اصل کارت کیشوندی به شماره 01/ 149134 
به نام علی اکبر شجاعی جزه مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

پیرایش محمد
 بازارچه حافظ مجتمع کسری

 غرفه 7

 

خـدمات
 

جویای کار

 

تدریس خصوصی

 

حمل بار

 

آرایشگاه
 

فروش 
مبلمان و پرده

 

مفقودی

 

رستوران
 

استخدام

از کارمند خانم  برخوردار از سابقه کار
 در دفتر بیمه  دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر 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

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویالهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

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

تعمیرات و تولیدی مبلمان گروه اجرا 
دکوراسیون زالی

091249۸3۸21 

نمایشگاه پرده هرمز 
ارائه انواع پرده های ترک و ایتالیایی با نازل ترین 
قیمت و بهترین کیفیت همراه با کادری مجرب 

  W9 بازار هرمز - غرفه

اماکن قرنطینه ای . منازل مسکونیضدعفونی
تجاری . اداری . پروژه ها و . . . 

با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 7357 769 0934
شرکت شاندیز کیش

ثبت شرکت ها 
آگهی تصمیمات شرکت هور گشت کیش )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11633 وشناسه ملی 14004380507
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/01وتائیدیه 
ســازمان هواپیمایی کشور به شــماره 5414 مورخ 1400/02/08 وتائیدیه مدیر 
نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش به شماره 1400/38014457 مورخ 

1400/03/25   تصمیمات ذیل  اتخاذ گردید :
1(نام شرکت از هو ر گشت کیش به »خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هور 
گشت کیش « تغییر یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح 

گردید.
2( به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:»تنظیم برنامه های مسافرتی فروش 
بلیط مســافرت ،ذخیره مکان و هر گونه اقدام مقتضی مربوط به خدمات ترابری 
مسافر بطور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی 
کشوری ،هر گونه نقل و انتقال سهام ،ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در 
هر نقطه از کشور و یا خارج از کشور و هر گونه تغییر نام در مفاد اساسنامه یا الحاق 
یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه ،افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و انتقال 
سهام و همچنین انتقال مرکز اصلی شرکت و تغییر مدیر عامل می بایست با رعایت 
قوانین و مقررات و اعالم کتبی سازمان هواپیمایی کشور انجام پذیرد « 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 مهندسی پیشروفن آوران آلین 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10774 وشناسه ملی14003669489
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/05،مبلغ 
65درصد سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 649/ص/4001 
مورخ 1400/04/01بانک پاســارگاد شعبه کیش از سوی سهامداران به حساب 
شــرکت واریز گردید ودر نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید:»سرمایه شرکت مبلغ 10،000،000 ریال منقسم به 10،000 سهم با نام 1،000 

ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است «.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت کیش تلکوم گستر )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 1077 و شناسه ملی 10861527197

 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده  مورخ 
1399/11/28، موسسسه حسابرسی وخدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش 
با شناسه ملی 10100644122  بعنوان بازرس اصلی، خانم پریوش آقاداداشی با 
کدملی  4410912951 به عنوان  بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

شدند.
روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 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 سرمایه گذاری دانا کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده با شماره 13235 و شماره ملی 14006294265
 بــه اســتناد صــورت جلسســات مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 

1400/04/22تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.صورت ســود وصورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، 
صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید.

2.موسســه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی 10100182550 بعنوان حسابرس 
مستقل و بازرس اصلی و آقای محمد مهدیزادگان با کد ملی 0043354440 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی1400 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 تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایران اطلس کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7007 و شناسه ملی 10861568367 
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده وهیئت مدیره 

مورخ 1400/02/06 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(شــرکت عمران اطلس ایرانیان با شناســه ملی 10320837586 ،شرکت 
ایرانیان اطلس با شناســه ملی 10101048347 ،شــرکت مهندسین مشاوره 
توســعه راه آهن ایران مترا با شناســه ملی 10100996563 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای غالمعلی خورسندی اللوی 
با کد ملی 0944558410 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضاء(، آقای مهرداد 
لطیفی با کد ملی 0057310807 به نمایندگی از شرکت عمران اطلس ایرانیان 
با شناسه ملی  10320837586 به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای طاهر ابراهیم 
زاده با کد ملی 1651801932 به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس با شناسه 
ملی 10101048347 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای وفا الجوردی 
با کد ملی 0056250673 به نمایندگی از شــرکت مهندسین مشاوره توسعه 
راه آهن ایران مترا با شناسه ملی 10100996563 به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3( کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهداورشــرکت از قبیل چک ،سفته ، بروات، 
قراردادها وعقود اسالمی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد 
تعهد نماید با امضای مدیرعامل به طور ثابت و به اتفاق یکی دیگر از اعضای 
هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت 
مدیره به اتفاق یکی دیگراز اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شــرکت وکلیه 
اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراســالت  با امضای مدیر عامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
4(هیئت مدیره بخشی از حدود اختیارات مندرج در 40 اساسنامه را بشرح ذیل 
به مدیر عامل تفویض نمود :»1(عزل و نصب کلیه کارکنان شــرکت و تعیین 
شغل ، حقوق ،دستمزد ،پاداش ،ترفیع، تنبیه ،مرخصی بر اساس آیین نامه های 
مربوطه 2(انعقاد انواع و اقسام عقود و قراردادها برابر موازین شرعی و قانونی 
و تفسیر ،تبدیل، اقاله ،ابطال ،واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و 
غیر منقول وحقوق واســناد 3(تهیه وتنظیم بوجه سالیانه وترازنامه و حساب 
ســود وزیان و ارائه به هیئت مدیره 4(اجرای مصوبات هیئت مدیره ، مجامع 
و مفاد اساســنامه 5(پیشنهاد آیین نامه های مالی ،معامالتی،اداری ،استخدامی 
وسایر آیین نامه های مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره 6(طرح هرگونه دعوی 
اعم از حقوقی  وجزایی از طرف شرکت و داشتن اختیارات تام در خصوص 
اســترداد دعاوی ویا پاسخگویی به آنها در تمامی مراحل دادرسی در مراجع 
صالحه قضایی ،درخواست صدور اجرائیه و پیگیری موضوع تا اخذ محکوم 
به انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی برا ی شرکت و تفویض اختیاربه آنها و حق 

ارجاع دعوی به داوری «
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک و خدمات 
خودرو ایرانیان کیش )سهامی عام (

ثبت شده با شماره 7088 و شماره ملی 10861569178
 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/26تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1(مبلغ 65 درصد ســرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 378-

1400-542051 مورخ 1400/06/07 بانک پارسیان شعبه گنبد کاووس از سوی 
سهامداران به حساب شرکت واریز گردید ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید :»سرمایه شرکت مبلغ 1،000،000،000 ریال منقسم به 
600،000 سهم بی نام و 400،000 سهم ممتاز با نام 1،000 ریالی میباشد که تماما 

پرداخت گردیده است «
2(ماده 65 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید:»سال مالی شرکت از ابتدای فروردین 

ماه هر سال آغاز ودر پایان اسفند ماه به اتمام خواهد رسید« 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت دوستداران آینده ساز 
کیش)سهامی عام(

ثبت شده به شماره 13824 وشناسه ملی14008357690
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/05/10  

تصمیمات ذیل  اتخاذ گردید :
1.صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به عملکرد دوره مالی 98 به تصویب رسید.

2.موسســه حافظ گام با شناســه ملی 10100484035 به سمت بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی 10230103000 به سمت بازرس 

علی البدل برای سال منتهی به 99  انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش و روزنامه صمت جهت درج آگهی های 

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

آگهی تصمیمات شرکت شدا کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره1143  و شناسه ملی 10861527850  

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 
1400/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.آقای محمد حســین پاکدامن به کد ملی 0071733418  به سمت مدیر عامل 
)خارج از اعضاء(، آقای سید منصور میرباقری به کد ملی 1753343577 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم فرشــته  مهدوی به کد ملی 0040990737 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره، آقایان اشکان میرباقری به کد ملی 0072711981 وآرش 
میرباقری به کد ملی 0070602026 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو 

سال اتخاب شدند.
2. کلیه اســناد واوراق بهادار وتعهداوربانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3.خانــم فاطمه امین پور با کد ملی 0453593607 بعنوان  بازرس اصلی و خانم 
فرناز اطمینان با کد ملی 0944666191 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 دانا پترو ریگ کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7430 وشناسه ملی10861572575 
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وهیئت مدیره مورخ 

1399/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(شرکت سرمایه گذاری دانا کیش با شناسه ملی14006294265،  شرکت انرژی 
دانا با شناســه ملی  10101918866 ،شــرکت نفت و گاز دانا کیش با شناسه ملی 
10861537421 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور:آقای  احسان نصرت با کد ملی 
0074315587 به نمایندگی از شــرکت ســرمایه گذاری دانا کیش با شناسه ملی 
14006294265 به ســمت مدیر عامل و نایب رئیــس هیئت مدیره ،آقای بیژن 
نامی با کد ملی 0043841538 به نمایندگی از شــرکت انرژی دانا با شناســه ملی 
10101918866 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره ،آقای غالمرضا یونســی با کد 
ملی 0384619193 به نمایندگی از شــرکت نفت و گاز دانا کیش با شناســه ملی 

10861537421 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3( کلیه اوراق و اســناد تعهداورشــرکت از قبیل ســفته ، بروات، اسناد بانکی و 
اعتباری وقراردادها با امضای متفق دو نفراز اعضای  هیئت مدیره ویا تفویض به 
اشخاص دیگر به تشخیص هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه چک ها با امضای 
متفق یکنفر از اعضای هیئت مدیره وآقای میثم زینالی با کد ملی 2709363283 
ویا با امضای متفق دو نفراز اعضای هیئت مدیره و مهر شــرکت و امضای سایر 
اوراق عــادی ،جــاری و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت 
مدیره به تنهایی ویا تفویض به شخص دیگر به تشخیص مدیر عامل همراه با مهر 

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


