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11آگهی شنبه 25 دی 1400، 12 جمادی الثانی 1443 ، 15 ژانویه 2022، شماره 3894 ، صفحه

اصل کارت کیشوندی به شماره  
112312/01   به نام عباس کارگشا مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره
 01/ 125620 به نام علی اصغر نذیری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودروی استیشن هیوندا توسان 
2018 رنگ سفیدبه شماره پالک

 22/ 23825   شماره موتور 521887 
 KMHJ2813BJU613745 شماره شاسی

به نام فرشید منوچهری مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

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

شماره تماس 09151803156

 

خـدمات
 

خشکشویی

 

استخدام

 

مشاور ملکی

 

جویای کار

 

استخدام
 

مفـقودی

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

 

حمل بار

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز گستر رویایی کیش 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14094وشناسه ملی 14009388121

 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ 
1400/07/28تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(آقای محمد مهدی عالقه بند به کد ملی 0381298051 به سمت مدیر عامل و 
عضوءهیئت مدیره،آقای سعید آقاسی یزدی به کد ملی 0943131014 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد روزبه به کد ملی 0942921747 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره ،برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته و بروات و عقود 
اسالمی با امضای دو نفر ازاعضای هیات مدیره یا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر 
شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضاءهیئت مدیره یا مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3(موسســه حسابرســی و خدمات مالی کار آزما مشــار دانا با شناســه ملی 
14010426210 بعنوان حســابرس و بازرس اصلی و آقای امیر حسین برجسته  
استاد با کد ملی 0945891156 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

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

آگهی افزایش سرمایه شرکت الماس خاورمیانه 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 9538وشناسه ملی 14000113176
  به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1400/06/31، 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 140،000،000 ریال به مبلغ 1،400،000،000 ریال منقسم به 
100،000 ســهم بــا نام 14،000 ریالی از طریــق  پرداخت  نقدی افزایش یافت و مبلغ 
1،260،000،000 ریال بموجب گواهی بانکی شماره 00/1843ص/4001 بانک پاسارگاد 
شعبه کیش واریز گردید 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 افزایش سرمایه شرکت زاگرس کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 799وشناسه ملی 10861524443
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/10 ،و تائیدیه سرپرست 
حمل ونقل عمومی کیش به شــماره 1400/380113291 مورخ 1400/09/21 ،آقای 
نظامعلی اهل حق با کد ملی 0076372898 با پرداخت مبلغ 20،000،000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100،000،000ریال 
به مبلغ 120،000،000 ریال  افزایش یافت وماده 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 خدمات فنی و پروازی هلی 
پارس کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8388وشناسه ملی 1980109327
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  فوق العاده مورخ 1400/05/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1.صورت وضعیت مالی حساب سود وزیان شرکت برای دوره مالی منتهی به 30اسفند 

ماه 1399 به تصویب رسید.
2.موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی 10100528627 بعنوان 

بازرس علی البدل  برای مدت یکسال مالی انتخاب  شدند.
3(روزنامه کثیراالنتشار همشهری جهت درج آگهی های این شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سارینا کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 6500وشناسه ملی 10861563310
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/08/30 تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید:
1.صورتهای سود وزیان و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 به 

تصویب رسید.
2.موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت مالی تدبیر محاســب آریا با شناســه ملی 
10103875490 بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای سعید سفری  بیجاربنه به 
شماره ملی 2710112019 به عنوان بازرس  علی البدل  برای مدت یکسال مالی انتخاب  شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت سایان بهساز طرح کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13008وشناسه ملی 14005872632
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/10 ،مرکز اصلی شرکت 
از آدرس قبلی به نشانی :جزیره کیش ،بلوار ایران ،گلدیس ،مجتمع گلدیس ،طبقه اول ، 
واحد 15،کد پستی 7941694334 تغییر 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 انحالل شرکت نوشین کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1297وشناسه ملی 10861529393
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/21 ،شرکت مذکور 
منحــل اعالم و آقای جواد آقا علی خان بزازبا کد ملی 0068390831 به ســمت مدیر 
تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا محل تصفیه به نشانی :تهران ،خیابان 
انقالب،خیابان سعدی شمالی ،خیابان برادران  قائدی ،پالک 186،واحد 201 کدپستی: 

1147854519 می باشد. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت حافظ گستر کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13774وشناسه ملی 14008078137
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/29 ،مرکز اصلی شرکت 
از آدرس قبلی به نشــانی:جزیره کیش ،خانه گستر،خیابان باباطاهر،پالک ts53 ،طبقه 
همکف،واحد 1،کد پستی شماره 7941897716 تغییر یافت و در 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 ژئوفیزیک دانا کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1970وشناسه ملی 10861536100
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/21،آقای بهنام حسینی شعار 
با کد ملی 0073523860به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانا کیش با شناسه 
ملی 14006294265 به ســمت عضو هیئت مدیره 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 مروارید نوش سالمت 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14203وشناسه ملی 14009739995
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/30 ،مبلغ 
65درصد سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره0101/1297/ب 
د مورخ 1400/08/30 بانک دی شــعبه کیش از ســوی ســهامداران  به حساب 
شــرکت واریز گردید ودرنتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید:»سرمایه شرکت مبلغ  10،000،000ریال منقسم به 100سهم بانام 100،000 

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

آگهی تغییرات شرکت عکاسان برتر زیگورات 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14380وشناسه ملی 14010222154
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/24 وتاییدیه مدیر 
امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش به شماره 1400/380111035 
مورخ 1400/08/15 و با عنایت به تاییدیه نام از اداره تعیین نام ثبت شرکتهای تهران 
به شماره پیگیری 0326232197441803218 مورخ 1400/09/17،نام شرکت از 
عکاسان برتر زیگورات کیش به »قاب نگار زیگورات کیش«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 موالئی خودرو کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13680وشناسه ملی 14007757666
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/09/14تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای ســعید موالئی با کد ملی 6550013984،آقای محمد موالئی با کد ملی 
6550037451،خانم فریبا شاکری اشکوری با کد ملی 2460037473 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای ســعید موالئی با کد ملی 
6550013984 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ،آقای محمد موالئی با 
کد ملی 6550037451 به سمت رئیس  هیئت مدیره ،خانم فریبا شاکری اشکوری 
با کد ملی 2460037473 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند.
3(کلیه اســناد واوراق بهادار و تعهدآوربانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات،عقود 
اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4(خانم اعظم نوروزی با کدملی 6839966666 بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
کرمی با کد ملی 2280654431 بعنوان 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 تصمیمات شرکت کار گستر تامین آتیه کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13874وشناسه ملی 14008459149
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 1-آقای مسعود شیدایی مقدم با کد ملی 2219054136،آقای کوروش قورچی 
بیگــی با کــد ملی 5809920195 ،خانم عصمت ســلیمانی احمدی با کد ملی 
3391485124 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2- به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای مسعود شیدایی مقدم با کد ملی 
2219054136 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای کوروش قورچی 
بیگی با کد ملی 5809920195 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،خانم عصمت 
سلیمانی  احمدی با کد ملی 3391485124 به سمت اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال  انتخاب شدند.
3-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود اسالمی 
و سایر اوراق عادی و اداری  با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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


