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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

به یک خانم و اقا براي کار عکاسي و فروش 
عکس با روابط عمومي باال و با درامد بسیار 
عالي همراه با سرویس و نهار  نیازمندیم  

09016۵91264

فروشگاه ستاره سحر لوازم صوتی، 
تصویری ، خانگی و سرمایشی بازار 
بهکیش، طبثقه همکف 44444۵67

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 

091204۵9198

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 71۵ 
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 71۵ 
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 71۵ مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

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

ثبت شرکت ها 
آگهی تاسیس شرکت شکوه بیکران کیش

)با مسئولیت محدود(
ثبت شده به شماره 14424و شناسه ملی 14010450845

  خالصه اساســنامه وشرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ 1400/08/01 تحت 
شماره 14424 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار آگهی میشود.
1- موضوع شرکت : صادرات ،واردات ،خرید و فروش ،تهیه و تولید و بسته بندی 
کلیه کاالها ،ملزومات و منســوجات هتلی ،آرایشی بهداشتی ،مواد غذایی و مواد 
شیمیایی ،ترخیص کاالها و تجهیزات از گمرکات داخلی و خارجی ،شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تهســیالت ریالی  وارزی از 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،اخذ و اعطای نمایندگی و 

ایجاد شعب در داخل و خارج کشور. 
2- مرکز اصلی شرکت :جزیره کیش ،شهرک صنعتی یک ،  مجتمع نسیم صنعت 

کیش ،طبقه اول  ،غرفه 129،کد پستی 7941678533
3- میزان سرمایه شرکت :مبلغ 1،000،000،000 ریال                                                                                                                  

4- مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نا محدود.
5- مدیران شرکت : آقای سید علی رضوی کشمیری به شماره ملی 0017092991 
به سمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره و آقای سید احمد رضوی کشمیری به 
شــماره ملی 0372223974 به ســمت رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نا 

محدود انتخاب شدند . 
6- دارندگان حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادر وتعهد آور شــرکت از قبیل 
چک، ســفته ،بروات ،قراردادها،عقود اسالمی باامضای  مدیرعامل 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 تک صدف هالل کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 11669 وشناسه ملی 14004422210
با عنایت به استعالم اخذ شده از مدیریت حمل و نقل به شماره 1400/38019893 
مورخ 1400/07/26 و به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/07/03 به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:» 1- ارائه خدمات اجاره 
خودرو )رنت کار( حما و نقل خودرویی با راننده و بدون راننده به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و گردشگران داخلی و خارجی 2- واردات و خرید خودرو ماشین آالت 
و تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت 3- شرکت در مناقصات و مزایده ها4- استفاده 
از تسهیالت اعتباری و مالی بانک هاو موسسات اعتباری 5- برگزاری و شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و خارجی «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 فوالد پدیده کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 11138 وشناسه ملی 14003906002

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/01 ، مرکز اصلی 
شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی : جزیره کیش – بلوار ایران –مقابل اداره آب و 
برق،ساختمان کیان ،قطعه ex3 ،طبقه اول ،واحد 14 ،کد پستی شماره 7941659704 

تغییر یافت و درنتیجه 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 ژرف پتروکاوشگر کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10556 وشناسه ملی 14003434644
 بــه اســتناد صورت جلســه مجمــع عمومــی عادی فــوق العــاده مورخ 

1399/12/15تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند 1398 به تصویب رسید .
2.موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین بهروش با شــماره شناســه 
14005662084بــه بعنوان بازرس اصلی خانم ســارا جوادی با شــماره  ملی   
2580010459 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 1399 انتخاب 

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

آگهی تصمیمیات شرکت عمران و سرمایه گذاری تاب 
البرز کیش )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 9414 و شناسه ملی 14000019384
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 1399/12/16، 
موسســه حسابرسی پارس )حسابداران رسمی (به شناسه ملی 10102301770 
بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین فراهانی منش به شماره ملی 0011170476 

بعنوان بازرس البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
آگهی افزایش سرمایه شرکت آرشام فراز کیش شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 12510 و شناسه ملی 14005293390

 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/11و هیئت 
مدیره مورخ 1400/08/01 ،ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000،000،000 ریال به 
مبلغ10،000،000،000ریال منقسم به 100 سهم با نام عادی 100،000،000ریالی 
از طریــق پرداخت نقدی افزایش یافــت و مبلغ 9،000،000،000 ریال بموجب 
گواهی بانکی  به شــماره 1620/4/496 مورخ 1400/07/26 بانک پســت بانک 
کیش واریز گردید 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 پترو اوریم کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 11761 وشناسه ملی 14004529893

 به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ 1399/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.شــرکت آوانگارد پترو انرژی کیش با شناســه ملی 14006270243 ،شرکت 
تجهیزات صنایع ایران با شناســه ملی  10101106343 ،خانم زینب ثبات با کد 
ملی 0062696203 ،آقای علیرضا فرشــچیان با کد ملــی 0049543024 ، آقای 
سیروس جمشیدی با کد ملی 4969680566 ،آقای حسین پیر رسول زاده با کد ملی 
1465749608 ،شرکت بین المللی کارآوران شرق با شناسه ملی 10260339420 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور:آقای محمد حامد دهقانی فیروزآبادی 
با کد ملی 0061714658 به نمایندگی از شرکت آوانگارد پترو انرژی کیش با شناسه 
ملی 14006270243 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای محمد هادی 
دادمان با کد ملی 0068333048 به نمایندگی از شرکت تجهیزات صنایع ایران با 
شناسه ملی 10101106343 به سمت رئیس هیئت مدیره ،خانم زینب ثبات با کد 
ملی 0062696203 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای علیرضا فرشچیان با 
کد ملی 0049543024 ،آقای سیروس جمشیدی با کد ملی 4969680566 ،آقای 
حســین پیر رســول زاده با کد ملی 1465749608 ،آقای پوریا پرنوری با کد ملی 
0065185692 به نمایندگی از شــرکت بین المللی کارآوران شرق با شناسه ملی 
10260339420 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

3(کلیه اوراق بهادر و اســناد تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات و سایر عقود و 
قراردادها با امضای خانم زینب ثبات متفقا و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی  

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

آگهی افزایش سرمایه شرکت کیوان فراز آسیا کیش
 )با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 13850 و شناسه ملی 14008373944
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید.
1- آقای کیوان دوســتی با کد ملی 0921261454 دارنده 990،000 ریال ســهم 
الشرکه با پرداخت مبلغ 498،010،000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 

خود را به 499،000،000 ریال افزایش داد.
2-آقای کریم دوســتی با کد ملی 5669667379 دارنده 10،000 ریال ســهم الشرکه 
با پرداخت مبلغ 990،000 ریال به صندوق شــرکت میزان ســهم الشرکه خود را به 
1،000،000 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1،000،000 ریال به مبلغ 
500،000،000 ریال افزایش یافت  و 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 فن آوری اطالعات و ارتباطات 
داتام کیش )سهامی خاص(

)درحال تصفیه (
ثبت شده به شماره 6168 و شناسه ملی 10861560000

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1- آقــای کایا محقق با کد ملی 3255239311 ،آقای محمدرضا رفیعی دیزجی 
با کد ملی 0076829820 و خانم لیال قاســمی با کد ملی 0076383210 بعنوان 
مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند ضمنا محل تصفیه به نشانی :تهران 
،شهرستان پردیس ،پارک فناوری پردیس ،کوچه نو آوری 12 – پالک 123-طبقه 

همکف –کد پستی 1654120840 می باشد.
2-کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقایان کایا محقق 
و محمدرضا رفیعی دیزجی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی 

و اداری با امضای منفرد آقای کایا محقق به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمیات شرکت بازرگانی دنارت کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8519 و شناسه ملی 10980156798
 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هیئت مورخ 

1400/03/31 ،تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- آقای میثم رفیع زاده با کد ملی 3350068510 به سمت مدیرعامل )خارج از 
اعضاء(، خانم هاله مجیدی معجزی با کد ملی 0069538786 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ،آقای پیروز ملک زاده با کد ملی 0058332464 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره ،آقای ایرج افســری زنوز با کد ملی 0041511591 به سمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
ســایر اوراق عادی و مراســالت اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
3- آقای علیرضا محمدی با کد ملی 0073720879 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
افســانه خسروی با کد ملی 6890001559 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

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

آگهی تصمیمیات شرکت اوراسیا نمونه کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10345 و شناسه ملی 14003171640
 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/24 ،تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1- آقای حسین کریمی طینت با کد ملی 0072075074 به نماایندگی از شرکت 
مدبران پیشکسوت همراز به شناسه ملی 10320483104 به سمت مدیر عامل و 
نائب رئیس هیات مدیره ،آقای محمد جواد راضی وند به نمایندگی از شــرکت 
اهداف ره پویان خاورمیانه با شناسه ملی 14006906280 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای امیر شیخ سلفی با کد ملی 0054530285 به سمت عضو هیات مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2- کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت چکها ،بروات و سفته ها با امضای مدیر 
عامل و یکی از اعضای هیات مدیره  همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی و 

اداری و غیره 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


