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منشی عصر
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

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

شماره تماس : 44443073-44443072

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

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

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

غرفه تجاری - خدماتی
یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 
350متــر مربع واقع در خیابان نیایش نبش 
کوچه شــهید تابش بــه باال ترین قیمت 
پیشــنهادی به صورت اجاره سالیانه واگذار 
گردد. متقاضیان جهت هماهنگی به شماره 
09347698589 با آقای شــهرکی تماس 

حاصل فرمایند.

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

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمـات

 

حمل بـار

 

جوشکاری

 

رستوران
 

عطـاری

 

صنایع چوب

 

خشکشویی

 

استخـدام

 

عرضه قارچ

 

اجاره غرفه

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

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

تلفن سفارش: 09347692496 4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

ثبت شرکت ها 
آگهی تغییرات شرکت آیسو سیران کیش)سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 13544و شناسه ملی 14007354309
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/02 شعبه  ای  از شرکت در 
تهران به نشانی: خیابان ولی عصر،ابتدای میرداماد،مجتمع کامپیوتر پایتخت،طبقه 
همکف،واحد13،کدپســتی: 1969763536تاســیس و آقای آرش مقصودی 

پورزیدآبادی  با کد ملی  0059497211 به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت جهان ره آورد بین الملل کیش
 )سهامی خاص(     درحال تصفیه 

ثبت شده به شماره 9260و شناسه ملی 14000098546
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/11/12، 
آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 2631754808 به  سمت مدیر تصفیه برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند.ضمنا محل تصفیه به نشانی:تهران،الهیه،خیابان مریم 

شرقی،پالک43،طبقه دوم جنوبی،کد پستی 1915953743 می باشد.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی دوستداران 
مهرساز کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14141و شناسه ملی 14009534760
به استناد استعالم بعمل آمده از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کشوری،  
واحد تعیین نام به شماره 6685886526780306031مورخ 1400/02/16 و تائید 
یه شــماره 16615 1400/380مــورخ 1400/05/11 مدیریت نظارت برخدمات 
ومراکز گردشــگری ســازمان منطقه آزاد کیش و به موجب صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/19 نام شرکت از تولیدی و بازرگانی دوستداران 
مهرسازکیش به »خدمات مسافرتی وگردشگری دوستداران مهرساز کیش« 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 افزایش سرمایه شرکت کیهان نوید مهر 
کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14056و شناسه ملی 14009244936
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ و هیئت مدیره 
مورخ 1400/10/22 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 3.000.000.000 ریال به مبلغ 
100.000.000.000 ریال منقسم به 1.000.000 سهم با نام عادی 100.000 ریالی 
از طریــق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 97.000.000.000 ریال  بموجب 
گواهی بانکی به شــماره 196 مورخ 1400/26/10 بانک ملت شعبه کیش واریز 

گردید و 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 ایران نوین   کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 591و شناسه ملی 10861522363

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/10/15 ، 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید.           

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

آگهی تصمیمات شرکت کیهان نوید مهر کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14056و شناسه ملی 14009244936
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/22 مبلغ %65 
سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی بانکی شماره 4052 مورخ 1400/11/02 
بانک ملت شعبه کیش از سوی سهامداران به حساب شرکت واریز گردید و در 
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : »سرمایه شرکت مبلغ 
3.000.000.000 ریال منقسم به 30.000 سهم با نام 100.000 ریالی می باشد که 

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

آگهی تصمیمات شرکت اوراسیا نمونه  کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10345و شناسه ملی 14003171640
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/03/03 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1.صورت های سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های  نقدی برای 

سال مالی منتهی  به 1399/12/30 به تصویب رسید.
2.موسسه حسابرســی ابراراندیشان با شناســه ملی 10100642325به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلی شــرکت و موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق با 
شناسه ملی 10102392738 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  منتهی  به 

1400/12/29 انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
آگهی تصمیمات شرکت کیش سازان)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 367و شناسه ملی 10861520129
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1.آقای ابوالفضل ملک لو به شماره ملی 0385520689آقای تیمور ملک لو  به شماره 
ملی 0602674514 آقای محمدحسین ملک لو به شماره ملی 0013824864 به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه  هیئت مدیره مذکور: آقای ابوالفضل ملک لو به شماره ملی 
0385520689 بــه ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیــره ، آقای تیمور ملک لو 
0602674514 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.و آقای محمدحسین ملک لو به شماره 

ملی 0013824864 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور  شرکت از قبیل چک،سفته،بروات با امضای 
منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر 

نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
4.آقای رضا ترابی نساج به شماره ملی 1261608445 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
آرش اردالن به شماره ملی 0061428876بعنوان  بازرس  علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند.
5.روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد 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 فانوس دریایی  کیش
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10987و شناسه ملی 14003768349
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.آقای امیر موســوی  فالح با کد ملی 0062204173 ، خانم  ام البنین ضیایی با 
کدملی 1272007766 و خانم متین آب بند عربانی با کد ملی 2679190017 به 

سمت اعضا ی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور : آقای امیر موسوی  فالح با کد ملی 
0062204173 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره. خانمها  ام البنین ضیایی 
بــا کد ملی 1272007766به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و و متین آب بند 
عربانی با کد ملی 2679190017 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 

انتخاب شدند.
3.کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،ســفته،بروات و 
عقوداســالمی و ســایر اوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیات 

مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
4.خانم نصیبه یحیایی با کد ملی 3071214911بعنوان بازرس اصلی و آقای میثم 
موید احمدی با کد ملی 2709384132بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
5.روزنامه کثیراالانتشار اقتصاد 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 صنایع غذایی دوستداران ارمغان 
کیش )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13961و شناسه ملی 14008825755
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/19 ، کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل 
به تنهایی و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از 

اعضای هیات 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 خدمات مسافرتی و جهانگردی 
کاریز پرواز کیش)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12740و شناسه ملی 14005574576
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1400/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.آقایان منصورحاجی حسینی  با کد ملی 0041067355 ، محمد حاجی حسینی با 
کد ملی 4723847871 و خانم کرنلیا حاجی حسینی با کد ملی 4722634882برای 

مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور :آقای محمدحاجی حسینی  با کد ملی 
4723847871 به ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره، آقای منصور حاجی 
حســینی با کد ملی 0041067355 به ســمت رئیس هیات مدیره و خانم کرنلیا 
حاجی حسینی با کدملی 4722634882 به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای 

مدت دوسال انتخاب گردید.
3.کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآوربانکی از قبیل چک،ســفته،بروات،عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری باامضای آقای محمد حاجی حسینی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
4.آقای صابر عزیزالهی با کد ملی 2722529785 بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا 
اسالمی با کدملی 5869959322 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
5.روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تصمیمات شرکت کافه دوچرخه مبتکران  کیش
)با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 13352و شناسه ملی 14006723872
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/03 تصمیمات 

ذیل  اتخاذ گردید:
به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: »اجاره انواع دوچرخه و دوچرخه برقی 
و اسکوترو موتورهای برقی و شارژی و خورشیدی«  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 مکا  کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 7044و شناسه ملی 10861568732

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده مورخ 1400/08/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.صورتهای مالی شامل تراز نامه ،صورت سود وزیان و صورت گردش وجه نقد 
برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 تصویب رسید.

2.موسســه حسابرسی بهداد حساب آریا با شناسه ملی 10320849506 بعنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و خانم بهناز زرینی بعنوان بازرس علی البدل برای سال 

مالی 1400 انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های  قانونی شرکت انتخاب گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش


