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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

کترینگ شیرین پلو ارسال به سراسر 
جزیره فاز 2 صدف میدان گلستان 

44443072-3

کترینگ بیرون بر شاندیز 
منو متفاوت ، کیفیت عالی بهشت شاندیز 

09020098024

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

پیک رایگان 09114880020

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

44425454 - 44466000

مشاور امور ملکی و سرمایه گذاری
 در جزیره ی زیبای کیش 

09347681069

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

 

رستوران

 

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

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 دنیا سازان کیش 

)با مسئولیت محدود(
ثبت شده به شماره 12324وشناسه ملی 14005104317

  به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/07/27و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 1400/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(آقای امیر آستانه با کد ملی 2411017766 دارنده 500،000 ریال سهم الشرکه  
با دریافت کلیه ســهم الشرکه خود از صندوق شرکت،از شرکت خارج و منبعد 
هیچگونه حق و ســمتی در شــرکت ندارد ودرنتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 
1،500،000 ریال به مبلغ 1،000،000 ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 

به نحو فوق اصالح گردیده است .
2(خانم ارکیده رحیم نژاد با کد ملی 2610050771 به ســمت مدیر عامل ،آقای 
شهاب تمدن با کد ملی 2093646110 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب شدند.
3(کلیه اســناد واوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،عقود 

اسالمی با امضای خانم ارکیده رحیم نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات ایسترن زاگرس کیش
)سهامی خاص - درحال تصفیه(

ثبت شده به شماره 2533وشناسه ملی 10861541718
  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/07/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقایان خســرو آریا به شــماره ملی 1971999512و اردوان آریا به شماره ملی 
1817466712 به نشــانی :جزیره کیش ،مرکز تجاری ،طبقه اول ،غرفه 202 کد 

پستی 7941895354 بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2(کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت و چکهای صادره با امضاء یک نفر از مدیران 

تصفیه شرکت به همراه مهر شرکت می باشد.
3(روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 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 زاگرس کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 799وشناسه ملی 10861524443
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1400/09/17و مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/09/27 وتاییدیه سرپرست حمل و 
نقل عمومی کیش به شــماره 380113721 مورخ 1400/09/29 تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید:
1.آقا ی علیرضا اهل حق با کد ملی 0073829722 دارنده 40،000،000 ریال سهم 
الشرکه با دریافت مقداری از سهم الشرکه خود معادل 20،000،000 ریال میزان سهم 
الشرکه خود را به 20،000،000ریال کاهش داد ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
120،000،000 ریال به مبلغ 100،000،000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.
2.آقای غالمرضا اهل حق با کد ملی 0076256545 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره ،آقای علیرضا اهل حق با کد ملی 0073829722 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ،آقای نظامعلی اهل حق با کد ملی 0076372898 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،وعقود 
اسالمی با امضای منفرد مدیر عامل و یا رئیس 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 تصمیمات شرکت آرمان فرزام کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10290وشناسه ملی 14003131809
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/01/30 تصمیمات 

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

به تصویب رسید.
2.آقای محمود پیر دهقان با کد ملی 0073613185 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهــدی مالئی با کد ملی 0067594549به عنوان بازرس  علی البدل  برای مدت 

یکسال مالی انتخاب  شدند.
3.روزنامه کثیراالنتشار رسالت 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 مهندسی ایران تهویه کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 9249وشناسه ملی 14000096090
  به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ  1400/09/03وسند صلح به شماره 65807 مورخ 1400/09/21 
دفتر خانه اسناد رسمی به شماره 20 کیش و شناسه سند 140022353898000006 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 1(خانــم میترا حاجیان همدانی با کد ملــی 3874652890 دارنده 30،000،000 
ریال سهم الشرکه با صلح کلیه سهم الشرکه خود به آقای مجتبی عسگر لمتری با 
2270003284 از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در سرکت ندارد 
و در نتیجه آقای مجتبی عسگر لمتری با 30،000،000 ریال سهم الشرکه در زمره 

شرکاء قرار گرفت.
2(آقای مجتبی عسگر لمتری با کد ملی 2270003284 به سمت مدیر عامل ،آقای 
مسعود اقدسی با کد ملی 0452876559 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
3(کلیه اســناد واوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،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 تصمیمات شرکت پترو گوهر فراساحل 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8468وشناسه ملی 10980154266
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/06/01تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.آقــا ی بابک فوالدی با کد ملی 5479906070،آقای علی شــهریور با کد ملی 
2392051763،آقــای امیر محمد فتاحی اوالدی با کد ملی 4209690910،آقای 
عباس سرکاری با کد ملی 5479930869،آقای  مجتبی  بهرامی مقدم با کد ملی 

4209720666به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2.به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور :آقای بابــک فوالدی با کد ملی 
5479906070به ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای علی شــهریور 
با کد ملی 2392051763به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای امیر محمد 
فتاحــی اوالدی بــا کد ملــی 4209690910،آقای عباس ســرکاری با کد ملی 
5479930869،آقــای مجتبی بهرامی مقدم با کد ملی 4209720666به ســمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،بروات ،با امضای ثابت 
آقای مصطفی آقایی با کد ملی 0073547670 بهمراه امضای مدیر عامل و همچنین 
کلیه قراردادها ،تفاهم نامه ها و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت پترو فرا ساحل آرین کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 11001وشناسه ملی 14003785987
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ1400/09/11 

تصمیمات  ذیل اتخاذ گردید:
1.آقای هوشنگ زرندی نوروزی به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای 

محمد بیدلی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود  انتخاب شدند.
 2.کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات وقرارداد 
وعقود اسالمی و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد 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 افزایش سرمایه شرکت مبین وان کیش
)سهامی عام(

ثبت شده به شماره 8908وشناسه ملی 10980196817
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/09/15،و تائیدیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار به شماره 180-009/791342 مورخ 1400/09/20،سرمایه 
شرکت از مبلغ 200،000،000،000 ریال به مبلغ 450،000،000،000 ریال منقسم 
به 450،000،000 سهم 1،000 ریالی با نام از محل سود انباشته شده افزایش یافت 

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 کاهش سرمایه شرکت پترو فرا ساحل آرین 
کیش)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 11001وشناسه ملی 14003785987
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/09/9،خانم فاطمه 
جراح نجفی با کد ملی 0081200048 دارنده 120،000،000 ریال ســهم الشرکه 
با دریافت کلیه ســهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج و منبعد 
هیچگونه حق و ســمتی در شــرکت ندارد و در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 
300،000،000 ریال به مبلغ 180،000،000 ریال کاهش 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 افزایش سرمایه شرکت بانیان فرا فرم نمای مبنا 
کیش)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 11215وشناسه ملی 14003950734
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/07/10،آقای علی 
اعتمــادی با کد ملی 0870173839 با پرداخت مبلغ 100،000،000 ریال و آقای 
افشین طباطبائی با کد ملی 0082697401 با پرداخت مبلغ 100،000،000 ریال 
به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
200،000،000،000 ریال به مبلغ 200،200،000،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 خدمات و مهندسی سی ان پی 
سی کیش)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 1445وشناسه ملی 10861530862
  به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1400/08/22 تصمیمات  ذیل اتخاذ گردید:
1.آقا ی جیان گوژونگ به شماره گذرنامه  PE0782895 دارنده8،000،000 ریال 
سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ،از شرکت خارج 
و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت نداردو در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
808،000،000 ریــال به مبلغ 800،000،000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.
2.آقای جیان گو ژونگ به شــماره گذرنامه PE0782895 )خارج از شــرکاء( به 
ســمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره،آقای هان شی شنگ به شماره گذرنامه 
PE1836738  به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب 

شدند.
3.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات وقرارداد وعقود 

اسالمی 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


