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44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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

بیمه آسیا با بیمه عمر برای خودت سرمایه 
گذاری کن برای فرزندت آینده بخر 

جزیره  کیش برج صدف ورودی اداری 
واحد 30A -  شماره تماس 0764445۸0۸۸

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

بهکیش طبقه همکف09347691461

فروشگاه ستاره سحر صوتی و تصویری، 
خانگی و سرمایشی بازار بهکیش ،
طبقه همکف    07644444567

ماهان کیش وارد کننده عمده عطر و ادکلن 
بازار مروارید ، الین پارس ، غرفه 76 

شماره تماس    0764445۸276

بازرگانی مارلیک عرضه کننده انواع 
عینک های آفتابی همراه با استانداردهای 

اروپایی بازار مروارید، الین پارس، غرفه 104

 

خـدمات
 

حمل بار

 

تدریس خصوصی

 

بیمه

 

لوازم خانگی
 

 فرش ومبلمان

 

عطر و ادکلن

 

عینک آفتابی

 

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

به یک آشپز و کمک آشپز
 نیازمندیم

09906954355 

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

091249۸3۸21 

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

بهکیش 0912۸700۸00 

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 خدمات مسافرتی کیش ایران 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 964 وشناسه ملی 10861526070 

به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ1400/02/06و تائیدیه نظارت بر خدمات گردشــگری کیش به شــماره 

1400/38018369 مورخ 1400/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(خانم عطیه شــفیعی کوپایی با کد ملی 0370925890 ،شــرکت محراب سیر 
کیش با شناسه ملی 14004567978 ، شرکت آسمان پر ستاره کیش با شناسه ملی 
10861567560 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

2(به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : خانم عطیه شفیعی کوپایی با کد 
ملی 0370925890 به سمت مدیر عاملو عضو هیئت مدیره ،خانم مریم اردستانی 
باالئی با کد ملی 0066586151 به نمایندگی از شرکت محراب سیر کیش با شناسه 
ملی 14004567978  به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای غالمعباس بهزادپور با 
کد ملی 0082104931 به نمایندگی از شرکت آسمان پرستاره کیش با شناسه ملی 
10861567560 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال  انتخاب 

شدند.
3(کلیه اســناد واوراق بهادرو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات ،عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس   هیئت مدیره ونایب رئیس 

هیئت مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
4(آقای بابک صباحی خواه با کد ملی 0054313155 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
حمیدرضا محمدی با کد ملی 0062175130بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی 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 آب و نیروی ماهتاب کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11434 و شناسه ملی 14004146573 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره1400/06/01 تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1(آقای علیرضا ساویز با کد ملی 1552058913 به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری و توسع کیش با شناسه ملی 10800015356 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
2( کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآورمالی از جمله چک ها، بروات،سفته ها 
با امضای مشــترک مدیر عامل ودر غیاب مدیر عامل ،رئیس هیئت مدیره به 
اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شــرکت و مکاتبات اداری  با امضای 
مدیر عامل ویا اشــخاصی که وی تعیین می نماید همراه با مهر شــرکت معتبر 

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

آگهی تصمیمات شرکت شاراکس کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 10415 وشناسه ملی 14003276831

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/08، کلیه اختیارات مندرج در 
ماده 40 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.

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

آگهی تاسیس شرکت مهدیار مسکن عمران کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14402  و شناسه ملی 14010080050
 خالصه اساسنامه واظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/06/29 تحت شماره 
14402 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی 

و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شرکت :»انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و تولیدی وخدماتی 
خرید زمین،ســاخت وساز بازسازی و مشارکت و سرمایه گذاری وعقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی  داخلی و خارجی خرید و فروش ، واردات ،صادرات،تولید 
کلیه کاالها و تجهیزات و مصالح ساختمانی ترخیص کاال و تجهیزات از گمرکات 
داخلی و خارجی ایجاد شعبه در داخل و خارج – اخذ تهسیالت از بانکها ،شرکت ها 
و موسسات رسمی داخلی و خارجی در راستای مقررات و قوانین کشور  - سرمایه 
گذاری در سهام سایر شرکتها و خرید سهام سایر شرکتها و کارخانجات با هدف 
کسب انتقاع و با قصد کنترل عملیات شرکت – انجام کلیه امور مربوط به پروژه های 
سرمایه گذاری در حوزه های ساختمانی  - شرکت در مناقصات و مزایده های بخش 

خصوصی ،عمومی و دولتی – شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.«
2- مرکز اصلی شرکت :جزیره کیش ،بلوار ایران ،قطعه EX18،  طبقه اول ،واحد 

7، کد پستی 7941658553 
3- میزان ســرمایه شرکت :سرمایه شرکت مبلغ 50،000،00 ریال منقسم به 
1000 ســهم بــا نام عادی  50،000 ریالــی که35درصد آن به موجب گواهی 
شماره4852 / 2 /1400200مورخ 1400/03/05 بانک اقتصاد نوین شعبه کیش  

به حساب شرکت واریز گردیده است ومابقی در تعهد سهامداران می باشد.
4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود.

5- مدیران شــرکت :آقای مهدی زهتاب نایبی به شــماره ملی 2594544612 
به ســمت مدیر عامل و عضــو هیئت مدیره ، خانم لیال اکبری به شــماره ملی 
2649946113 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرجس منعم به شماره ملی 
267891485 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب شدند.

6- دارندگان حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادر وبانکی با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت و ســایر نا مه های اداری با امضای مدیرعامل مهر شرکت 

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

8-اولین بازرسان :آقای محمدعلی اکبری به شماره ملی 2679347129 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محمد ملکوتی خواه به شماره ملی 0018038980 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
9-روزنامه کثیر االنتشــار 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 اتو طاووس تک کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8629 وشناسه ملی 10960016580  
به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای رضا افضلی به شــماره ملی 0035221917 به سمت مدیر عامل وعضو 
هیئت مدیره ،خانم مهیار توفیق واحد به شماره ملی 0051349884 به سمت رئیس 
هیئت مدیره وآقای سید حمید سید علوی با شماره ملی 0040134903 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(کلیه اسناد واوراق بهادر شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها وعقود 
اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت 
مدیره و مهر شرکت و نقل و انتقال و ترخیص خودرو با امضای آقای رضا افضلی 
یا خانم مهیار توفیق واحد یا آقای عبدالرضا غریبی هر یک  به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
4(آقای عبدالرضا غریبی به شــماره ملی  3440925889  بعنوان بازرس اصلی و 
آقای امین بنیاب به شماره ملی 1753657326  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند.
5(روزنامه اقتصاد کیش به عنوان 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 پاسارگاد الکترونیک کیش ایران 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 2012 وشناسه ملی 10861536528  
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره 

مورخ1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقــای محمدرضا کیوان مهر با کد ملی 0032988079 ،خانم گلنازکیوانمهربا 
کد ملی 0059171200 ، خانم سهیال کشاورزبا کد ملی 2297952740 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور : آقای محمد زارعی با کد ملی 
2297723784 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضاء( آقای محمدرضا کیوان مهربا 
کد ملی 0032988079 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم گلنازکیوانمهر با کد ملی 
0059171200 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،خانم سهیال کشاورزبا کد ملی 

2297952740 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  انتخاب شدند.
3(کلیه اســناد واوراق بهادرو تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات ،عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
4(آقای امید افشاری با کد ملی 0921402929 بعنوان بازرس اصلی و آقای آرمان 
اکبریان با کد ملی 0923869263بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.
5(روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی افزایش سرمایه شرکت پارس الوند کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 9624 وشناسه ملی1400218445
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1400/04/28تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1(خانــم ملینا ســطوتی باغبان با کد ملــی 0058130756 بــا پرداخت  مبلغ 

28،000،000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت .
2(آقــای رضا رحیمی نیا با کد ملــی 0054592471 دارنده  35،000،000 ریال 
با پرداخت مبلغ 3،500،000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 38،500،000 ریال افزایش داد و در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ  
70،000،000 ریال به مبلغ 101،500،000 ریال افزایش یافت و 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 انرژی توان فریم کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11762 وشناسه ملی 14004529874  
 بــه اســتناد صورتجلســات مجمــع عمومی عــادی به طــور فــوق العاده 
مورخ1400/04/27وهیئت مدیره مورخ  1400/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید.
2(آقای ســید محمد حســن فقیه ایمانی با کد ملی 1282352768 ،آقای ســید 
محمدرضا مدرس صادقی با کد ملی 1285821157 ، آقای حسین علیپور قاضی 
محله با کد ملی 0074130676 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند. 
3(به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای سید مهرداد سجاد زاده با کد 
ملی 1285792157 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره(، آقای سید 
محمدحسن فقیه ایمانی با کد ملی 1282352768 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای ســید محمدرضا مدرس صادقی با کد ملی 1285821157 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره،وآقای حسین علیپور قاضی محله با کد ملی  0074130676 به 

سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  انتخاب شدند.
3(کلیه اسناد واوراق بهادرو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها 
وعقود اسالمی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره ونایب رئیس هیئت مدیره ومهر 
شرکت و مکاتبات اداری  که تعهدات مالی نداشته باشد با امضای مدیر عامل  همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد .
4(موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره با شناسه 
ملــی 10320457556 بعنــوان بازرس اصلی و آقای مهــدی وکیلی با کد ملی 

0065231872بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
5(روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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


