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44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در 
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت 
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز 

پیک رایگان 09114880020

به یک فروشنده با سابقه ) خانم یا آقا( 
برای فروشگاه عطر و ادکلن با روابط 

عمومی باال نیازمندیم . 09046847979

فروشگاه ستاره سحر لوازم صوتی، 
تصویری ، خانگی و سرمایشی بازار 
بهکیش، طبثقه همکف 44444567

آقا 33 ساله متاهل جویای کار
 سرایداری می باشم .

09373269437

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

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مشاور امین ملکی شما
 در جزیره کیش امالک امروز

07644478080

مشاور امور ملکی و سرمایه گذاری
 در جزیره ی زیبای کیش 

09347681069

 

خـدمات
 

جویای کار

 

رستوران

 

حمل بار

 

مشاور ملکی

 

لوازم خانگی

 

استخدام
 

استخدام

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
در یک شرکت نیازمندیم .متقاضیان 
می توانند به نشانی ویالهای مروارید 

بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

مهندسین مشاور جهت تکمیل 
کادر نظارت ابنیه برج مسکونی 
در جزیره کیش ارسال رزومه 

به شماره تلفن واتساپ: 
09012119637

به دو نفر کارمند خانم جهت 
استخدام در فروشگاه 

لوازم التحریر نیازمندیم .
محدوده نوبنیاد

09022992099

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

ثبت شرکت ها
آگهی افزایش سرمایه شرکت سامان آفرینان فرآیند 

توسعه کیش )با مسئولیت محدود(
ثبت شده به شماره 10167 وشناسه ملی 14002906328

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/19 ،آقای 
مهدی فراشــی با کد ملی 3962723390 بــا پرداخت مبلغ 100،000،000 ریال 
به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
10،000،000،000 ریــال به مبلغ 10،1000،000،000 ریال افزایش یافت و ماده 

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

آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی پرشین 
پاسارگاد کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 6384 و شناسه ملی 10861562152
 با عنایت به تاییدیه مدیریت حمل ونقل عمومی کیش وبه استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 1400/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای جاســم اسالمی به شــماره6559904237 به سمت مدیر عامل تا تاریخ 

1401/03/19 انتخاب شدند.
2(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات ،و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای جاسم اسالمی همراه با مهر شرکت 

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباطی آوا  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 6296 وشناسه ملی 10861561230
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1400/06/29 و تاییدیه سازمان بورس 
واوراق بهادربه شــماره 122/90600 مورخ 1400/07/03 مرکز اصلی شرکت از 
آدرس قبلی به نشانی :جزیره کیش ،بلوار میرمهنا،مرکز نوآوری کیش،طبقه سوم 

،واحد 13 ،پارتیشن شماره315 کدپستی شماره 7941639165 تغییر یافت.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت ایرسا چکاد کیش )سهامی خاص(
به شماره ثبت 13802 وشناسه ملی 14008181963   

به استناد صورتجلسات عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1400/05/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(آقای وحید ندیمی با کد ملی 2851376421 ،خانم صفیه فنایی کهرانی با کد ملی 
1273168682 ،آقای محمد مهدی کریمی پور با کد ملی 1271527121 به سمت 

اعضای هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب شدند.
22(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای وحید ندیمی با کد ملی 
2851376421 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،خانم صفیه فنایی کهرانی 
با کد ملی 1273168682 به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد مهدی کریمی 
پور با کد ملی 1271527121 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
3(کلیه اسناد واوراق بهادر وتعهدآورشرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره ومهر شرکت متفقا معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های 
اداری با امضاءمدیر عامل معتبر می باشــد و مدیر عامل مجری مصوبات هیات 

مدیره خواهد بود.
4(آقای  ذبیح اله زورمندی با کد ملی  5659965962 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
سید مجید سجادی با کد ملی 1281866598  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال 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 افزایش سرمایه شرکت تجهیز گستر رویایی کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14094 وشناسه ملی 14009388121
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده  و هیئت مدیره مورخ 1400/02/25، 
سرمایه شرکت از مبلغ 100،000،000 ریال به مبلغ11،100،000،000 ریال منقسم 
به 111،000 سهم 100،000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت 

و درنتیجه 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 تغییرات شرکت آدونیس کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 7639 و شناسه ملی 10861574660 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/17 ، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی :جزیره کیش،برج صدف ،طبقه هم کف ،واحد 8 
،کدپستی شماره 7941783601 تغییر یافت  ودر 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 تجارت الکترونیک پارسیان کیش 
)سهامی  عام(

ثبت شده به شماره 7414 و شناسه ملی 10861572410 
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/06/22 ،محل شــعبه 
شــرکت در تهران از آدرس قبلی به نشــانی :تهران،بلوار میرداماد، میدان مادر 
)محسنی(،خیابان شاه نظری ،کوچه دوم  پالک 31 ،کد پستی 1547936313 

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

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1839 و شناسه ملی 10861534792
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/06/31 

و هیات مدیره 1400/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به 1399/12/29 به تصویب رسید.

2.آقــای نصرالــه حاتمی با کد ملی 4939812995 آقــای رحیم کامرانی با کد ملی 
0047556323 آقای مهدی آقا شاهی با کد ملی 1249438462 آقای مصطفی ابراهیمی 
با کد ملی 0439256801 آقای مرتضی آذربانی با کد ملی 0035629691 بعنوان اعضای 
اصلی و آقای حسین شیرازی منش با کد ملی 004601048 و آقای مهدی دانشفر با کد 

ملی 21680748 بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3.آقای نصراله حاتمی با کد ملی 4939812995 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس 
هیات مدیره و آقای مهدی آقا شاهی اردستانی با کد ملی 1249438462 به سمت 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
4.کلیه اسناد و اوراق بهادر و بانکی تعهد آور و عقود و قراردادها با امضایءثابت مدیر 
عامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

5.موسســه حسابرســی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی 10100569324 
بعنوان بازرس اصلی و آقای ســعید کتابفروش با کد ملی 1360491775 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب 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 تاسیس شرکت آوین راد صنعت کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14421  و شناسه ملی 14010442555
 خالصه اساسنامه واظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/07/27 تحت شماره 
14421 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی 

و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شــرکت : تولید،ساخت،مونتاژ،طراحی،مشاوره و اجرای انواع 
اسکلتهای فلزی صنعتی ،پیچ و مهره ای و کلیه قطعات فلزی ،تولید و اجرای 
انواع خانه های پیش ســاخته و غیر پیش ســاخته ،ساخت و تولید و فروش 
انواع درب و پنجره های فلزی ،پی وی سی ،آلمینیومی ترمال بریک و طراحی 
و اجــرای انواع نما های کرتیــن وال و تولید و فروش کلیه قطعات صنعتی و 
غیر صنعتی ،تاسیســاتی ، برقی ،مکانیکی ،برودتی ،حرارتی جهت پروژهای 
ساختمانی ،صنعتی ،تامین انواع مصالح ساختمانی و صنعتی ،خرید و فروش 
و صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز ،شــرکت در انواع نمایشــگاه های 
داخلی و خارجی افتتاح انواع حســابهای ارزی، ال ســی،اخذ وام تسهیالت 
ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسســات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی انتشار نشریه پس از اخذ مجوزهای الزم ،ارائه انواع 
خدمات بازرگانی ،شهرسازی ،فضای سبز و کلیه خدمات مشاوره و طراحی 
و مهندسی انواع ساختمانها ،طراحی دکوراسیون داخلی ،اجرای انواع کار های 

چوبی و ام دی اف.
2- مرکز اصلی شرکت :جزیره کیش ،مجتمع سارینا یک،  طبقه چهارم ،واحد 

419،کد پستی 7941896969
3- میزان ســرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ 100،000،00 ریال منقسم به 
100 ســهم با نام عادی  100،000،000 ریالی که35درصد آن به موجب گواهی 
شــماره1008771 مورخ 1400/02/25 بانک گردشگری شعبه کیش  به حساب 

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

5- مدیران شرکت : آقای حمید رضا اسمعیل طهرانی به شماره ملی 0052796507 
به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ، خانم معصومه ضرغامی به شماره ملی 
0054979390 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ارشیا اسمعیل طهرانی 
به شــماره ملی 0024491969 به ســمت عضوهیئت مدیره  برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
6- دارندگان حق امضاء :کلیه اسناد و اوراق بهادر وبانکی با امضای مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نا مه های اداری با امضای مدیرعامل 

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

8-اولین بازرسان : خانم شهناز محمودیان به شماره ملی 0068755597 بعنوان 
بازرس اصلی و خانم مونا محمودیان به شماره ملی 0079060862 بعنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
9- روزنامه کثیر االنتشارابرار 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 زیالن توسعه تجارت کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13488 وشناسه ملی 14007126473  
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1399/07/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای مهدی قجری با کد ملی 0941057641 ،آقای محمد قجری بردر با کد ملی 
0828255441 ،آقای احمد قجری بردر با کد ملی 2002703957 به سمت اعضای 

هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای مهدی قجری بردر با کد ملی 
0941057641 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای احمد قجری بردر با 
کد ملی 2002703957 به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد قجری بردربا کد ملی 
0828255441 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3(کلیه اسناد واوراق بهادر وتعهدآورشرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4(آقای  سیاوش پورخسرو با کد ملی  1757073515 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
احسان عرفانی کیا با کد ملی 0370343026 به سمت  بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال 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


