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اصل سند خودروی توسان 2017رنگ 
سفید به شماره پالک 31344/22 
شماره موتور 44428 شماره شاسی 

309619 به نام حسین کوه پیما 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

رستوران شیرین پلو :  انواع غذای ایرانی 
آدرس : شهرک صدف بازارچه گلستان 

شماره تماس : 44443073-44443072

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

یک دکتر دارو ساز یا لیسانس 
شیمی جهت مسئول فنی 
یک تولیدی محصوالت

 آرایشی بهداشتی نیازمندیم . 
شماره تماس 09124019263

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

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
مالیر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

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

 

خشکشویی
 

خدمات
 

مفـقودی
 

استخدام

 

جویای کار
 

عـطاری
 

مشاور امالک
 

حمل بار

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

به یک نیروی خدماتی خانم یا آقا جهت همکاری 

در دفتر امالک آداک کیش با حقوق مکفی 

نیازمندیم . شماره تماس : 09347690778

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

ثبت شرکت ها
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرگانی پرشین گلف 

استار کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 6313وشناسه ملی 10861561449

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1399/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.آقای ســامان وزیری برازجانی با کد ملی 0060077875آقای سیاوش وزیری 
برازجانــی با کد ملــی 0073383260،آقای پژمان معصومــی مقدم با کد ملی 

0071211179 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای سامان وزیری برازجانی با کد ملی 
0060077875به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای سیاوش وزیری 
برازجانی با کد ملی 0073383260 به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره  آقای پژمان 
معصومی مقدم با کد ملی 0071211179 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.
3.کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآر بانکی از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،عقود 
اســامی ،سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
4.هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه  را به مدیر عامل تفویض نمود.

5.آقای هومن کریمی گلپایگانی با کد ملی 00713900507بعنوان بازرس اصلی 
و آقای علیرضا صاحب نسق با کد ملی 0071247874 بعنوان 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 تصمیمات شرکت دیتا   ایمن کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 7071وشناسه ملی 10861569009 

 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1(آقای محمد مهدی فرجی با کد ملی 2295408271،آقای سید جلیل فداکار با 
کد ملی 1819112721،خانم سیده سارا فداکار با کد ملی 3430254061 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2(به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای محمد مهدی فرجی با کد ملی 
2295408271 به سمت مدیر عامل ونایب رئیس هیئت مدیره ،آقای سید جلیل 
فداکاربا کد ملی 1819112721 به ســمت رئیس هیئت مدیره ،خانم سیده سارا 
فداکار با کد ملی 3430254061  به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  

انتخاب  شدند.
3(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوربانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات عقود اسامی 
با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از دو نفر مذکور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4(خانم آزاده وریانی با کد ملی 4569915302 بعنوان بازرس اصلی و خانم نسرین 
فروزان  با کد ملی 2297990391 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.
5(روزنامه کثیر النتشار خبر کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت دیتا ایمن کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 7071وشناسه ملی 10861569009

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/03/01،مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی :جزیره کیش -  بازار پانیذ- طبقه دوم اداری -  واحد 
18- کد پستی 7941894985تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به 

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

آگهی تصمیمات شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 834وشناسه ملی 10861524783
 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/08/22،آقای منصور مانوری شــمس به شماره ملی 0051830841 طی 
حکم شماره 1400/21009067 مورخ 1400/08/20 به سمت عضو هیئت مدیره 

موظف(از تاریخ 1400/08/20 انتخاب شدند.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ریتا ایلیا  کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 7872وشناسه ملی10861576963
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1400/09/07،محل شعبه شرکت در 
تهران از آدرس قبلی به نشانی :میدان ونک ،خیابان شیراز جنوبی ،کوچه فاحی ، 

پاک 4،واحد 2،کد پستی 1435813813 تغییر یافت. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت فرس فرا ساحل کیش  )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 8400 وشناسه ملی10980109711

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی به طــور فوق العــاده مورخ 
1400/08/22،آقای علی صفری با کد ملی 0080589006 به عنوان بازرس اصلی 
و آقــای ایمان رضایی با کد ملی 4960040351به 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 تصمیمات شرکت مینا سیر کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 12764وشناسه ملی 14005600850

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/28و تاییدیه ،مدیر 
نظارت بر خدمات و مراکز گردشــگری کیش به شماره 99/213215665 مورخ 
1399/12/13،نام شرکت از مینا سیر کیش به »لیانا سیرکیش«تغییر یافت و در نتیجه 

ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصاح گردید. 
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی افزایش سرمایه شرکت شینا نوین کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 6662 وشناسه ملی 10861564914 
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/01،خانم 
میناپورحســن مقدم شارمی با کد ملی 2218846731 با پرداخت مبلغ 500،000 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاءقرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 1،000،000ریال به مبلغ 1،500،000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 

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

آگهی تصمیمات شرکت سایان بهساز طرح کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13008وشناسه ملی 14005872632 
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده و مورخ 

1400/08/16و هیئت مدیره مورخ 1400/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای احســان گیانی ،خانم بتول آرون و خانم سیده کتایون کبیر نیا به سمت 

اعضای هیئت برای مدت و سال انتخاب شدند.
2(آقای مرتضی پور امینی بزنجانی به شــماره ملی 3130886354بعنوان بازرس 
اصلی وآقای رضا مداح چمنی به شماره ملی 3130053948 بعنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
3(روزنامه کثیراالنتشار ارتباط کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

4(آقای احسان گیانی به شماره ملی 3131074019به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره ،خانم بتول آرون به شماره ملی 3120036404 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم ســیده کتایون کبیرنیا به شماره ملی 2580194142 به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
5(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات و عقود 
اسامی و سایر اوراق عادی و اداری و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها اداری با امضاءمدیر عامل به تنهائی 

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 خدمات دریایی پارس کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1084وشناسه ملی 10861527260 
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای عبداله فریدن اصفهانی با کد ملی 1755474687،آقای عبدالرزاق فریدن 
اصفهانــی با کد ملــی 1754032842و خانم زهرا فریــدن اصفهانی با کد ملی 

1757638334 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت و سال انتخاب شدند.
2(به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای عبدالرزاق فریدن اصفهانی با کد 
ملی 1754032842 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای عبداله 
فریدن اصفهانی با کد ملی 1755474687 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
زهرا فریدن اصفهانی با کد ملی 1757638334 به سمت عضو هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
3(کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوربانکی از قبیل چک ،سفته ،بروات،قراردادها 
و عقود اسامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4(آقــای عبداله کیائی با کد ملی 5559095907بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر 
نیازی با کد ملی 1753865344 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند.
5(روزنامه کثیر النتشــار اطاعات کیش 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 اقیانوس ایرانیان کیش
)با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 10753وشناسه ملی 14003593666 
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/07وسند صلح 
به شماره 35245 مورخ 1400/08/16 دفتر خانه اسناد رسمی به شماره 988 تهران 
و شناسه سند 140022356214000001 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1400/08/17  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(آقای رضــا امیرپوربا کد ملی 3874528189 دارنده 2،000،000ریال ســهم 
الشرکه با صلح کلیه سهم الشرکه خود به آقای مرات آکشیت با شماره پاسپورت 
U14983764 از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد 
و در نتیجه آقای مرات آکشــیت با2،000،000 ریال سهم الشرکه در زمره شرکاء 

قرار گرفت . 
2(آقای آیهان شن ترک با شماره پاسپورت S20525420 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره ،آقای مرات آکشیت با شماره پاسپورت U14983764 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
3(کلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهدآورشــرکت از قبیــل چک ،ســفته ، 
بروات،قراردادها،عقود اسامی و اخذ وام با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت 
و اسناد و اوراق  عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و یانایب 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 پیمانکاری فرهادی کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12904وشناسه ملی 14005773910
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1400/09/10،نام شرکت 
از پیمانکاری فرهادی کیش به »اترس فرهادی کیش«تغییر یافت و در نتیجه ماده 

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


