
آگهی

11آگهی

برگه ی سهام شرکت سهامی همیاران 

پانیذ کیش سهامی خاص شماره ثبت 

6734 به نام اکبر وشاقیان به کد 

ملی 1239540167 و کد سهامدار 

30/015/0122 و شماره سهام از 

شماره 7866 الی 7930 تعداد سهام 

65 سهم عادی با نام مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگه ی سهام شرکت سهامی همیاران 

پانیذ کیش سهامی خاص شماره ثبت 

6734 به نام میثم معززی تهرانخواه به 

کد ملی 0062874950و کد سهامدار 

30/015/0198 و شماره سهام از 

شماره 12741الی 12805تعداد سهام 

65 سهم عادی با نام مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چهار شنبه 21 مهر 1400، 6 ربیع االول 1443 ، 13 اکتبر 2021، شماره 3829  ، صفحه

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   09362604281

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 

09120459198

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،      09143455328 

لوازم خانگی ایران مهر فروش انواع 
لوازم خانگی صوتی و تصویری بازار 

بهکیش طبقه همکف09347691461

 

خـدمات
 

حمل بار

 

تدریس خصوصی

 

درب ضد سرقت
 

لوازم خانگی

 

 فرش ومبلمان

 

مفقودی
 

استخدام

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

شماره تماس: 07644420284
تماس: 8صبح 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

منشی شیفت صبح 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

09124983821 

فرش دیبا نمایندگی انحصاری در جزیره 
کیش شعبه 1 بازار پادنا شعبه 2 بازار 

بهکیش 09128700800 

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 هما پاسارگاد انرژی کیش

 )سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 11999 و شناسه ملی 14004741919 

 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/23 و مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1399/12/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1(ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید:»تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 

الی 7 نفر می باشد«
2(آقای نادر میاهی عرب با کد ملی 1750730677 ،آقای ارســالن احمدی با کد 
ملــی 1971536881 ،آقا ی نیما کالنتریان با کد ملی 1753660858، آقای هوتن 
خورسند با کد ملی 0058087400 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
3(به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای نادر میاهی عرب با کد ملی 
1750730677 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای ارسالن احمدی 
با کد ملی 1971536881 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نیما کالنتریان با کد 
ملی 1753660858 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای هوتن خورسند با کد 
ملی 0058087400 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

4( کلیه اســناد واوراق بهادار وتعهداوربانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4( موسســه حسابرســی آرمان پیام جامع با شناسه ملی 14004582214 بعنوان  
بازرس اصلی و خانم زهرا )فرح ناز(رضائی سمیع با کد ملی 0051601109 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و سرمایه گذاری مسکن شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

ایرسا ساز کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14133 و شناسه ملی 14009530538 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/21مبلغ65 درصد 
ســرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره  002/1918/364 مورخ 
1400/06/31 بانک کشاورزی شعبه داریون فارس از سوی سهامداران به حساب 
شــرکت واریز گردید ودرنتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید:» سرمایه شرکت مبلغ 10،000،000ریال منقسم به 10،000 سهم با نام عادی 

1،000ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است«.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه و سرمایه گذاری 
مسکن ایرسا ساز کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14133 و شناسه ملی 14003692452  
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1400/06/22، 
سرمایه شرکت از مبلغ 10،000،000 ریال به مبلغ1،000،000،000ریال منقسم به 
10،000 سهم با نام عادی100،000 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت  
ومبلغ 990،000،000 ریال بموجب گواهی های بانکی به شماره 002/1918/365 
مورخ 1400/06/31 بانک کشاورزی شعبه داریون فارس واریزگردید و در نتیجه 

ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت بازتاب هنر بام کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13875 و شناسه ملی 14008471588 
 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1400/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(ترازنامه و صورت سود وزیان منتهی به سال مالی 1399/12/30 به تصویب رسید.
2(خانم مریم حق پرســت طوســی بــا کد ملــی 0932122345 ، خانم فاطمه 
میرمظفری با کد ملی 0937992410 ، آقای محسن حق پرست طوسی با کد ملی 
0037057138 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

3(به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای مهدی غضنفری با کد ملی 
0901184624 به سمت مدیر عامل)خارج از اعضای هیئت مدیره(،خانم فاطمه 
میرمظفری با کد ملی 0937992410 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن 
حق پرست طوسی با کد ملی 0037057138  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
خانم مریم حق پرســت طوسی با کد ملی 0932122345 به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال  انتخاب شدند.
4(کلیه اسناد واوراق بهادرو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات ،عقود اسالمی 
و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس   هیئت مدیره به تنهایی ومهر شرکت و 
سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
5(موسســه حسابرسی آویژه ارقام امین با شناســه ملی 14004883592 بعنوان 
حســابرس وبازرس اصلی و آقای علی رضائی با کد ملی 0941165884 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1400انتخاب 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 تصمیات شرکت بازرسی فن بین المللی آریا 
سینا کنترل کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13888 و شناسه ملی 14008529857 
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای نوید فرخی با کد ملی 0059353597 ، آقای سیاوش سنندجی با کد ملی 
3731795671 ، وآقای ناصرفرخی با کد ملی 0057137986 به ســمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای علی بیضائی فرد با کد ملی 
2297980892)خارج از اعضاء(به ســمت مدیر عامل ، آقای نوید فرخی  با کد 
ملی 0059353597 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای سیاوش سنندجی  با کد 
ملی 3731795671  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،ناصر فرخی  با کد ملی 

0057137986 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  انتخاب شدند.
3(کلیه اسناد واوراق بهادرو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته،چک ، بروات و 
عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل )آقای علی بیضایی 

فرد( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
4(آقای مهدی محسن زاده آغجه با کد ملی 0077415043 بعنوان بازرس اصلی 
وخانم طناز برادران عبداللهی با کد ملی 0017867088 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
5(روزنامه کثیراالنتشار کار و کارگر 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 پیشگام  پیمان تدبیر کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14304 و شناسه ملی 14010009961
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(شرکت تدبیرگران  فردای امیدبا شناسه  ملی 10320594320،  شرکت  سرمایه 
گذاری و ساختمانی تجارت با شناسه ملی 10101016420 ، شرکت آتیه اندیشان  
تدبیرگران فردا با شناسه ملی 14004540972 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای حامد افشــاربا کد ملی 
1373879025 به ســمت مدیر عامل)خــارج از اعضاء(، آقای اکبر کالمی با کد 
ملی 1639057722 به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید با شناسه ملی  
10320594320 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین ناصری با کد ملی 
0602863171  به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با 
شناسه ملی  10101016420 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای حمید رضا 
شریفیان با کد ملی 0037123521 به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان تدبیر گران 
فردا با شناســه 14004540972 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  

انتخاب شدند.
3(کلیه اوراق واســناد تعهداور، عقود اسالم،سفته،چک و بروات با امضای مدیر 

عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
4(موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی )حسابداران 
رسمی (با شناسه ملی 10103013428بعنوان بازرس اصلی و موسسه پایش گستر 
حساب با شناسه ملی 10320311425 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 سالمت زندگی کیش 
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره9955  و شناسه ملی 14000222390
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1400/06/30،به موضوع 

شرکت موارد ذیل الحاق گردید:
»تاسیس و اداره مراکز درمانی مختلف پس از اخذمجوز های الزم «و 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 هلیا       الکترونیک کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 7511 وشناسه ملی10861573386 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/14،مرکز اصلی شرکت 
از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش،فاز 3 صنعتی،قطعه 100 ،کد پستی 7941955124 

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

آگهی تصمیمات شرکت سفرهای مارکوپولو کیش 
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 3599 وشناسه ملی 10861552348 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1400/03/04و 
تاییدیه مدیریت نظارت بر خدمات و مراکزگردشــگری ســازمان به شــماره 

1400/38018352 مورخ 1400/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(خانم هانیه ظفری به شماره ملی 0451178831 به سمت مدیر عامل 0خارج از 
اعضا و شرکاء( ، آقای داود فرزانه به شماره  ملی 0450965503 به سمت رئیس 
و عضو هیئت مدیره ،آقای سید محمد علی عظیمی به شماره ملی 0049926233 
به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره )خارج از اعضاء و شرکاء(،آقای فرامز 
عبدالصالح موسی ســعیدی به شماره ملی 0038676885به سمت عضوهیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
2(کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،با امضای ثابت رئیس 
هیئت مدیره ومدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" و مهر شرکت و اوراق 
عادی و مراسالت و احکام وقراردادها با امضای مدیر عامل منفردا "  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 پترو کاریز امید کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10700 وشناسه ملی14003536910
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 1399/12/17  تصمیمات 

ذیل  اتخاذ گردید :
1. صورتهای مالی منتهی به 1399/10/30 تصویب رسید.

2.موسســه حسابرســی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی 
10380076460 بعنوان وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیربا 
شناسه ملی 10100517106 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 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


