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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

شرکت سهند درب سلماس بزرگترین 
تولید کننده دربهای ضد سرقت و درب و 

چهارچوب داخلی بازار بهکیش طبقه همکف 
غرفه 14،      0914345532۸ 

پیرایش چارلی در خدمت 
کیشوندان عزیز بلوار ایران

 مجتمع پادنا پالک 41

پیرایش محمد
 بازارچه حافظ مجتمع کسری

 غرفه 7

 

خـدمات
 

درب ضد سرقت

 

تدریس خصوصی

 

حمل بار

 

آرایشگاه
 

فروش 
مبلمان و پرده

 

لوازم خانگی

 

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 

نمایندگی فروش لوازم خانگی بوش 
بازار بهکیش ، شماره 3، غرفه بوش 

07644420946

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 انحالل شرکت تضامنی ناقدی نیا و شرکاء کیش

ثبت شده به شماره 8150 و شناسه ملی 10861992662 
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/01 ،شرکت 
مذکور منحل اعالم و آقای یوسف رستمی به شماره ملی 16218110771 به سمت 

مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ضمناً محل تصویه به نشانی :جزیره کیش ،بلوار ساحل ،مجتمع تجاری دیپلمات ، 

واحد 24 ،کد پستی 7941895832 می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت کیا تاو خلیج فارس کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14235 و شناسه ملی 14009819540    
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/11، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ،بلوار اندیشه ،خیابان کمیل، ساختمان 
دوریس،طبقه ســوم ،واحد31 ،کد پستی شماره 7941773566 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 تغییرات شرکت مکین دریا کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 11559 و شناسه ملی 14004310144

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/21، مرکز اصلی 
 ،  ex17   شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ،  خیابان اقتصاد 1،قطعه
واحد 12 کدپستی  شماره  7941658127 تغییریافت 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 تأسیس شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14401  و شناسه ملی 14010283279
خالصه اساســنامه واظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/06/27 تحت 
شماره 14401 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در 

روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شــرکت :کلیه عملیات و معامالت تجــاری و بازرگانی اعم 
ازواردات ، صــادرات ،خرید ،فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی و انجام کلیه امور گمرکی مجاز ،کلیه فعالیت های عمرانی و 
پیمانکاری راه و ساختمان، کلیه خدمات تولید،نصب،راه اندازی و تعمیرات 
انواع سازه های فلزی )اعم از ساختمانی ، مخابراتی ، انتقال نیرو ،پترو شیمی 
و غیره (عقد قرارداد،سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی 
داخلی و خارجی ،شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی وخصوصی،اخذ 
و اعطای نمایندگی شــرکتهای داخلی و خارجی، اخذ تسهیالت و اعتبارات 
ریالی و ارزی از موسســات و بانکهای معتبر داخلی و خارجی ، شــرکت در 
کلیه نمایشــگاه های بین المللی داخلی و خارجی ، ایجاد شــعب در داخل و 

خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت .
2- مرکز اصلی شرکت :جزیره کیش ،بازار پارس خلیج ،غرفه شماره 1053، 

کد پستی 7941653438 
3- میزان سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ 100،000،000 ریال منقسم 
به 20،000 ســهم با نام عادی  5،000 ریالی که تمامی آن به موجب گواهی 
شــماره 60/1400/439935 مورخ 1400/04/12 بانک رفاه کارگران شعبه 

کیش به حساب شرکت واریز گردیده است.
4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود.

5- مدیران شرکت :خانم زهرا سادات مرتضوی به شماره ملی 0063428121 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای سعیدحاجی مال حیدری به 
شماره ملی 0058281193 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی 
مال حیدری به شماره ملی 0042082201 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  
وخانم رها حاجی مال حیدری به شماره ملی 0441126146 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارندگان حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادر وبانکی با امضای متفق 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نا مه های اداری 
با امضای متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
7-اختیارات مدیر عامل: طبق مفاد اساسنامه .

8-اولین بازرسان :آقای امین فیاضی پارچینی به شماره ملی 0071721940 
بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن فرج زاده به شماره ملی 0013201549 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
9-روزنامه کثیر االنتشــار ابــرار بعنوان روزنامه کثیراالنتشــار 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 فناوری اطالعات و ارتباطات داده 
آرمان کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12142 وشناسه ملی14004921473
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 1400/02/15  تصمیمات 

ذیل  اتخاذ گردید :
1. صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و گردش وجوه نقدبرای 

سال مالی  منتهی به 30 /12/ 1399 به تصویب رسید.
2.موسسه حسابرســی صالح اندیشان با شناســه ملی 10100523660 بعنوان 
حسابرس مستقل وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت 
ایران مشهود با شناسه ملی 10100322973 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیراالنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت درسال 1400 

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

آگهی تغییرات شرکت آالکس ایران کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8961 و شناسه ملی 10980207355     
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 1400/05/01، مرکز 
 Ts  -58اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ،خانه گستر ،قطعه
طبقه2 ســمت شرقی  ، واحد9 کد پستی شماره 7941897530 تغییریافت 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 تغییرات شرکت توسعه تجارت پترو امید  کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 9265 و شناسه ملی 10980227316     
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1400/06/07، محل شعبه شرکت در 
تهران از آدرس قبلی به نشــانی : تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان یخچال ،خیابان 

کی نژاد، نبش کوچه قریب ،پالک 3،کد پستی 1941953114 تغییر یافت.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت  گرایش تازه کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 3397 وشناسه ملی10861550327 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. خانم مهسا زمانیان با کد ملی 0070689962 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت 
مدیره،  آقای امیر قاصر با کد ملی 0070606285  به سمت رئیس هیئت مدیره و 
علی قاصر با کد ملی 0054609143 به نمایندگی از شرکت آفتاب خلیج فارس 
کیش با شناسه ملی  10861556297 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان 

دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداورشرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ، قراردادها 
وعقود اسالمی با امضاء منفرد 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 خدمات چاه های نفت پترو پارس 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1657 و شناسه ملی 10861532976    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/05/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1.صورتهای مالی منتهی به 2020/12/31 میالدی به تصویب رسید.

2.سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی وآقای علی محمد 
قنبری با کد ملی 0557775116 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 2021 

انتخاب شدند.
3.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 بامتیر کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 6997 و شناسه ملی 10861568260  
به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ1400/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای حمید ارشــادی با کد ملی 0046166572 ، آقای رضا کیلوری با کد ملی 
4609687283 ، خانم سارا باقری نژاد با کد ملی 0421845686 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای حمید ارشدی با کد ملی 
0046166572 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای رضا کیلوری 
با کد ملی 4609687283 به ســمت رئیس هیئت مدیره ، خانم ســارا باقری نژاد 
با کد ملی 0421845686 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
3( کلیه اسناد تعهداورو اوراق بهادراز قبیل چک ، سفته، بروات ،قراردادها وعقود 
اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر 

نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
4(آقای محمد رضا گویا با کد ملی 0070613915 بعنوان بازرس اصلی و خانم 
منیژه شاهمرادی با کد ملی  5349832018 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

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

آگهی  تصمیمات شرکت امید نیک کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7374 وشناسه ملی10861572011 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1. آقای منصور جعفری با کد ملی 1551925028 به نمایندگی از شرکت عمران 
بعثت خاتم با شناســه ملی 10102314914  به سمت مدیر عامل ونایب رئیس 
هیئت مدیره ، آقای رضا ایمانی با کد ملی 2162358107 به نمایندگی از شرکت 
صنعتی ســپنتا با شناسه ملی 10100328356 به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای 
سید کمال کاوسی داودی با کد ملی 2064356533 به نمایندگی از شرکت نوآور 
با شناسه ملی  10100591490 به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی 

هیئت مدیره انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد تعهدآورواوراق بهادار وبانکی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از 
اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از 
اعضای هیئت مدیره  مشترکا و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل 

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


