
آگهی

11آگهی  شنبه 11 تیر 1401، 2 ذی الحجه 1443 ، 2 جوالی 2022، شماره 3989 ، صفحه

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

تعدادی نیروی جوان و با سواد جهت پیک 
موتوری استخدام میشود  )برای شیفت کاری 

صبح فقط(   تماس 44424999

به یک نفر کارگرجوان تمیز جهت کار 
در نمایشگاه اتومبیل در کیش نیازمندیم. 

 ترجیحاهرمزگانی باشد 
تماس:   09114726200

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

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

44425454 - 44466000

امالک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

امالک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

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

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
 

حسابداری

 

مشاور امالک

 

استخدام
 

حمل بار

 

خشکشویی

 

جوشکاری
 

صنایع چوب

 

رستـوران

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

استخدام کارمند امور اداری خانم 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت 
کار در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

B3 ویالهای مروارید بلوک
طبقه سوم واحد 715مراجعه نمایند

ثبت شرکت ها  
آگهی تصمیمات شرکت بتون ایرانیان کاویان کیش 

)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 13984 و شناسه ملی 14008941816

 به اســتناد صورتجلســات  مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره  مورخ  
1400,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید. 
2. آقایان علیرضا اسالمی با کد ملی 1281630535، شرکت بتون ایران به شناسه 
ملی 10260270043، آقای اصغر نجفی قدســی با کد ملی 4722843767  به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
3. به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: اصغر نجفی قدسی با کد ملی 
4722833767 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای علیرضا اسالمی 
با کد ملی 1281630535 به ســمت رئیس هیئت مدیره ، خانم زهره شــریفیان 
پور با کد ملی 1280883294 به نمایندگی از شرکت بتون ایران به شناسه ملی 
10260270043 به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
4. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با 
امضای ثابت رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای 

یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می   باشد.
5. موسسه حسابرسی امین حسابرسی افق با شناسه ملی 10100608360 بعنوان 
بازرس اصلی و حسابرس مالی و آقای جالل اولیابک با کد ملی 1281886221 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
6. روزنامه کثیراالنتشــار 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 افزایش سرمایه شرکت بیمه حافظ )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 1310 و شناسه ملی 10861529526

 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1400,05,10 و 
هیئت مدیره مــورخ 1400،11،20 و نامه شــماره 229-009/747455 مورخ 
1400،11،18 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 1400/602/113803 
مورخ 1400/07/20 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ، سرمایه شرکت از مبلغ 
122،000،000،000ریال از طریق واریز نقدی )مبلغ 378،000،000،000 ریال 
طی گواهی بانکی به شماره 6576/1400/79 مورخ 1400،11،12 بانک ملت ( 
به مبلغ 500،000،000،000 ریال منقسم به 500،000،000 سهم 1000ریالی با 
نام 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 تصمیمات شرکت کیش دارو پالست
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 8760 و شناسه ملی 10980021225
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400,09,20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

گردید:
1.  آقایان آرش پورشکری با کد ملی 2142046754 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره، ، آقای مصطفی محمد حسینی  با کد ملی 0075858428 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای  احمد محمد حســینی با کد ملی 0015549038  به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. 
2.  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت 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 تصمیمات شرکت همانند ساز بافت کیش
 )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 5094 و شناسه ملی 10861558265
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 1400,11,30 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای سعید نظری  با شماره ملی 0321787676 به سمت عضو هیات مدیره 

برای مدت باقیمانده )لغایت 1401/10/16( انتخاب گردید.
   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اوج اندیشه کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12612 و شناسه ملی 14005430067
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400,12,01، مرکز 
اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش، خیابان فردوسی، مجتمع 
مرکز تجاری، طبقه ســوم، واحد 442/1 جدید )50قدیم ( - کد پســتی شماره 
7941894174 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 انحالل شرکت یزدانمهر ایران کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 9546 و شناسه ملی 14000053028
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400,08,09، شرکت 
مذکور منحل اعالم و آقای یزدان مهربابائی به شماره ملی 6189779182 به سمت 
مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا محل تصفیه به نشانی: 
استان تهران،  شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، محله شهرک 
مخابرات ، بلوار امیر سرلشکر خلبان محمد حق شناس ، خیابان کوهیار، ساختمان 
M   2 ) بوستان2 ( ، طبقه هشتم ، واحد 84 ، کد پستی 1981986631 می باشد.
   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه راهبرد 
مرآت کیش  )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 669 و شناسه ملی 10861523140
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400,05,12 

و هیئت مدیره مورخ 1400،11،09 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.  صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید. 

2.  موسســه صندوق حمایت و بازنشســتگی کارکنان فوالد به شناســه ملی 
10100395130، شــرکت ســالمت ، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین 
به شناسه ملی 10320240003 و شرکت خدمات عمومی فوالد ایران با شناسه 
ملی 10101268484 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
3.  به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای مهدی شهیدی با کد ملی 
0010173676به نمایندگی از شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن 
نوین با شناسه ملی 10320240003 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، 
آقای منصور هادی زاده با کد ملی 0055311881 به نمایندگی از موسسه صندوق 
حمایت و بازنشســتگی کارکنان فوالد با شناسه ملی 10100395130به سمت 
رئیــس هیئت مدیره، آقای مهدی ادیبان با کد ملی 1060381257 به نمایندگی 
از شرکت خدمات عمومی فوالد با شناسه ملی 10101268484 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
4.  کلیه اســناد تعهدآور، اوراق بهادار ، چک ، سفته ، بروات و کلیه قراردادهای  
تعهدآور با امضاء  مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضای هیات مدیره و مهر 
شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

5.  موسسه حسابرسی یکتا تدبیر به  شناسه ملی 10103099512 بعنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرســی ارقام پویا به شناسه ملی 10380112106 بعنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29انتخاب شدند.
آگهی انحالل شرکت تورنا کیش )سهامی خاص(   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

ثبت شده به شماره 9718 و شناسه ملی 14000119342
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400,08,09، شرکت 
مذکور منحل اعالم و آقای یزدان مهر بابائی به شماره ملی 6189779182 به سمت 
مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا محل تصفیه به نشانی: 
استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، محله شهرک 
مخابرات ، بلوار امیر سرلشکر خلبان محمد حق شناس ،خیابان کوهیار ، ساختمان      
M   2)بوستان 2( ، طبقه هشتم ، واحد 84 ، کد پستی 1981986631 می باشد.

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

آگهی تصمیمات موسسه مراکز پذیرائی کیش 
ثبت شده به شماره 55 و شناسه ملی 10861518214

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1400,03,15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
گردید:

1.کلیه اســناد تعهد آور و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، ســفته ، 
برداشت و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل )آقای کاظم پناهی( و یکی 
از اعضای هیئت مدیره )آقای ابراهیم باقری خزانه دار( آقای همایون ابوالحسنی 
نایب رئیس هیئت مدیره ، آقایان حسین نوری اصل و مهدی نیک فرجام اعضای 

هیئت مدیره و مهر جامعه معتبر خواهد بود.
   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت پارس کانه کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 1619 و شناسه ملی 10861532602
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1399,09,05، هیئت مدیره کلیه 
اختیارات مندرج در بند 13ماده 40 اساســنامه » اقامه هرگونه دعوی و دفاع از 
هرگونه دعوی یا تســلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با 
داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، 
تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور 
با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف 
ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و 
توکیل در توکیل  ولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی 
وخواه به امری که کامال قاطع دعوی باشــد و دعوی خســارت استرداد دعوی 
جلب شــخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن 
تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای 
پرداخت مطالبات شــرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات 
اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات 
و دوائر ثبت اسناد. « به آقای عبدالمجید طبسی )رئیس هیئت مدیره( تفویض نمود.
   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مشارکت نیرو آریا کیش 
) با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 12945 و شناسه ملی 14005814791
  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400,11,15،  

ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1398،12،30 به تصویب رسید.
   شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مشارکت نیرو آریا کیش
 )با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 12945 و شناسه ملی 14005814791
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400,11,25، 

تراز 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


