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میوه تازه و ارزانتر از همه جا رسید 
سوپر میوه سونیا فاز خدماتی

جنب عکاسی رخساره 09358759480

شرکت برنا پارس کیش اجاره انواع 
خودرو بدون راننده در جزیره زیبای کیش 

09347687970-09115312660

امالک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

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

شرکت مارین دریا به مشاغل زیر 
نیازمند است : 

ـ کارپرداز امور پشتیبانی دارای 
گواهینامه و آشنا به جزیره یک نفر 

ـ پذیرشگر آقا جهت کار در کلوپ 
تفریحات دریایی یک نفر 

ـ خدماتی آقا جهت کار در محوطه 
شرکت دو نفر 

شماره تماس: 44465383 
09309738070

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طالیی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

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

آقا 30 ساله جویای کار حراست، 
خدماتی و... آماده همکاری با 

شرکت ها می باشد. 09336848513

آقا 37 ساله جویای کار نگهبانی و 
ساختمانی آماده همکاری می باشد. 

شماره تماس 09151803156

 

خـدمات
 

خشکشویی

 

سوپر میوه
 

استخدام

 

رنت خودرو
 

مشاور ملکی

 

استخدام
 

جویای کار

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

آیلند مارکت میدان امیرکبیر بلوار 
تهران خیابان کوشا ارسال سریع و رایگان 

07644421783 09347683944-

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

 

حمل بار

ثبت شرکت ها 
آگهی تصمیمات شرکت امیدان تجارت کیش  

)با مسئولیت محدود (
ثبت شده به شماره 6674وشناسه ملی 10861565039

  به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1400/09/09وطی ســند صلح به شــماره 65761 مورخ 
1400/09/16 دفتر خانه اسناد رسمی  شماره 20 کیش تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 1(آقای علی اصغر ابوالحســنی  با کد ملی 0034916751 دارنده 500،000 ریال  
سهم الشرکه با صلح مقداری  از سهم الشرکه خود معادل 100،000 ریال  به آقای 
مهدی متبحری با کد ملی 0072824662 و صلح 100،000ریال از سهم الشرکه 
خــود به آقای محمد جواد متبحری با کد ملی 0082224641 و صلح 100،000 
ریال از سهم الشرکه خود به خانم مهدا متبحری با کد ملی 0201974150 و صلح 
100،000 ریال از سهم الشرکه خود به خانم ساره متبحری با کد ملی 0202720675 
و صلح 100،000 ریال از ســهم الشــرکه به خانم مه یاس متبحری  با کد ملی 
0204519731 از شرکت خارج و منبعد هیچگونه  حق و سمتی در شرکت ندارد 
و درنتیجه میزان سهم الشرکه آقای مهدی متبحری از مبلغ 500،000 ریال به مبلغ 
600،000 ریال افزایش یافت و آقای محمد جواد متبحری و خانم ها مهدا متبحری 
و ساره متبحری و مه یاس متبحری هریک با 100،000 ریال سهم الشرکه در زمره 

شرکاء قرار گرفتند.
 2( آقای محمد جواد متبحری با کد ملی 0082224641 به ســمت مدیر عامل ، 
آقای مهدی متبحری با کد ملی 0072824662به  سمت رئیس هیئت  مدیره  برای 

مدت نا محدود انتخاب  شدند.    
3( کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات و عقود 
اسالمی با امضای آقایان محمد جواد متبحری و مهدی متبحری هریک 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 تصمیمات شرکت کیش دارو پالست 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8760وشناسه ملی 10980021225
   به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای مصطفی محمد حســینی با کد ملی 0075858428،آقای  احمد محمد 
حسینی با کد ملی 0015549038 ،آقای آرش پورشکری با کد ملی 2142046754 

به سمت  اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 2(به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای مصطفی محمد حسینی با 
کد ملی 0075858428 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای  احمد 
محمد حسینی با کد ملی 0015549038 به سمت  رئیس هیئت مدیره ،آقای آرش 
پورشکری با کد ملی 2142046754 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب  شدند.    
3( کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،برات،قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای دو نفر از اعضای 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 انحالل شرکت دریا رام خاورمیانه کیش 
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14280وشناسه ملی 14009945513
  به اســتناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/17،شرکت 
مذکــور منحل اعالم و آقای مجید جوکاری به شــماره ملــی 3500911234 به 
ســمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.ضمنامحل تصفیه به 
نشانی :جزیره کیش ،بلوار ایران ،ترمینال شماره 2،طبقه اول ،واحد 157،کد پستی 

7941798527 می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی رهیافت توربو 
کمپرسور کیش )با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 13127وشناسه ملی 14006060358
    به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی 

بطورفوق العاده مورخ 1398/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(ماده 13 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید:»تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت 

از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت «
 2(آقای فواد ظهوری با کد ملی 4284951701 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره ،آقای استفانو تراورسو با شماره گذرنامه YA7076702 به سمت رئیس و 
عضو هیئت مدیره ،آقای احسان موحد نژاد با کد ملی 1141154781به سمت نائب 
  YA2864110 رئیس و عضو هیئت مدیره ،آقای ماتیا بوسکو با شماره گذرنامه

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند.
3( کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،برات،قراردادها و 

عقود اسالمی 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

آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پیشرو ستاره 
خاورکیش )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10652وشناسه ملی 14003663221
   به اســتناد صورتجلســه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/15،مرکز 
اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی :جزیره کیش ،بلوار ایران ،شهرک صنعتی 
شماره 2،میدان اقتصاد ،خیابان اقتصاد 1 ،قطعه EX20 طبقه 2،واحد 24 ثبتی )207(

کدپستی شماره 7941658111 تغییر یافت و در نتیجه ئماده مربوطه در اساسنامه 
بنحو فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات موسسه بازار بین المللی ونوس کیش
ثبت شده به شماره 112وشناسه ملی 10980031842

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/27،تصمیمات 
ذیل اتخاذ گردید.

1- اساســنامه جدید شرکت مشتمل بر 21 ماده و 12تبصره به تصویب رسید و 
جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

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

آگهی کاهش سرمایه شرکت راهنمایان گشت بهنام کیش 
)با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 12714وشناسه ملی 14005554090
 بــه اســتناد صورتجلســه  مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/07/17وتاییدیــه مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشــگری کیش به 
شــماره 1400/380111651مــورخ 1400/08/24،آقای اشــکان مژگانی با کد 
ملی 0872433277 دارنده 500،000 ریال ســهم الشرکه و خانم نجمیه یوسف 
زاده قو چانی با کد ملی 0872511219 دارنده 500،000 ریال ســهم الشــرکه هر 
یک با دریافت کلیه ســهم الشــرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج و 
منبعد هیچگونه حق و ســمتی در شــرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلــغ 2،000،000 ریال به مبلغ 1،000،000 ریال کاهش 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 حفاری استوان کیش )سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 9113وشناسه ملی 14000024648

 به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/09 ،آقای پوریا پرنوری با کد 
ملی 0065185692 به نمایندگی از شــرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای علیرضا صادق آبادی با کد ملی 
0068201451 به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس 
هیئت مدیره ،آقای علی فرخی با کد ملی 4323503679 به نمایندگی از شرکت 
پلی اتیلن گستران البرز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ،آقای احمد پیامی با کد 
ملی 1860864155 به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش 10862135318،آقای 
ســید مهدی حسینی با کد ملی 0940328232 به نمایندگی از شرکت مدیریت 
طرح های صنعتی نفتانیر به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم الینا با قری با کد 
ملی 0075550555 به نمایندگی از شرکت تجارت پاسارگاد به سمت عضو علی 

البدل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره  انتخاب شدند.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی رهیافت توربو 
کمپرسور کیش )با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 13127وشناسه ملی 14006060358
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/11 و طی سند 
صلح  به شماره 17680 مورخ 1397/02/30 و سند صلح به شماره 19760مورخ 

1397/10/17 دفتر خانه اسناد رسمی 1044 تهران تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای مجید سروش با کد ملی 2721572415 دارنده 340،000،000 ریال سهم 
الشرکه و مطابق با سند صلح شماره 19760 دفتر خانه اسناد رسمی 1044 مورخ 
1397/10/17 با صلح کلیه سهم الشرکه خود به آقای احسان موحد نژاد با کد ملی 

1141154781 از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حقو سمتی در شرکت ندارد.
2(خانم اختر قاســمی با کدملی 5059247732 دارنده 340،000،000 ریال سهم 
الشرکه و مطابق با سند صلح شماره 19805 دفتر خانه اسناد رسمی 1044مورخ 
1397/10/22 با صلح مقداری  از سهم الشرکه خود به میزان 170،000،000 ریال به 
آقای  احسان موحدنژاد با کد ملی 1141154781 و مبلغ 17،000،000 ریال به آقای 
فواد ظهوری با کد ملی 4284951701 از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و 
سمتی  در شرکت  ندارد و در نتیجه آقای  احسان موحد نژاد با 510،000،000 ریال 
سهم الشرکه در زمره  شرکا ء قرار گرفت و میزان  سهم الشرکه  آقای فواد ظهوری 

از مبلغ 340،000،000 ریال به مبلغ 510،000،000ریال افزایش یافت. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت فرصت کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 6640وشناسه ملی 10861564710

 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هیئت مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(آقای حسین طاهری شریف آباد با کد ملی 0943288940 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره ،آقای ایرج فرهودی با کد ملی 0939329573 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ،آقای محمد حنیفه زاده با کد ملی 0945730047 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2( کلیه اســناد و اوراق بهاداروتعهدآوربانکی از قبیل چک،سفته ،بروات و عقود 
اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری  با امضای آقای حسین طاهری شریف آباد 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3(موسســه حسابرســی آذرین حساب حســابداران رســمی به شناسه ملی 
10100603270 بــه عنوان بازرس اصلی و خانم آزاده  راوریان به شــماره ملی 

0943369800 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4(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 تصمیمات شرکت نیک نیاوران کیش )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 13112 و شناسه ملی 14006024430

  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/01،اختیارات مندرج در بند 
13 از ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل به مدیر عامل آقای سید مسلم موسوی ورله به 

شماره ملی 3258323208 تفویض اختیار گردید.
اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم 
از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارت مراجعه  به امر دادرسی از حق پژوهش 
، فرجام مصالحه، تعیین وکیل ،سازش ادعای جعل نسبت به طرف واسترداد سند 
،تعیین داور با یا بدون  اختیار صلح و به طور کلی استفاده ازکلیه حقوق و اجرای کلیه 
تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل 
و توکیل در توکیل ولو کراراً تعین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی 
و خواه به امری که کامال ً قاطع دعوی باشد دعوت خسارت استرداد دعوی جلب 
شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین  مدعی 
به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت  برای پرداخت 
مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ  

محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


