آگهی

نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

استخدام

چهارشنبه  15تیر  6 ،1401ذیالحجه  6 ، 1443جوالی  ،2022شماره  ، 3993صفحه

تلفن

)076( 44420284 - 44424999

7

سایتwww.eghtesad-kish.ir :

خدمات

مشاور امالک

رستوران

به یک نفر کارگرجوان تمیز جهت کار
در نمایشگاه اتومبیل در کیش نیازمندیم.
ترجیحاهرمزگانی باشد
تماس09114726200 :

خـدمات بـرق
انجام کلیه امور برق ساختمان و
پروژه های شما  -کلی و جزئی
09120459198

امالک قصر هخامنشیان متخصص در
زمینه فروش ،سرمایهگذاری ،رهن و اجاره
 07644461126و 07644461125

رستوران سای دا

استخدام کارمند امور اداری خانم
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت
کار در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی
ویالهای مروارید بلوک B3
طبقه سوم واحد 715مراجعه نمایند

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی
جزئی و کلی مجتمع های اداری
مسکونی -خدماتی -تجاری
 09347693624رضایی

مشاور امالک آنیل خرید  ،فروش،
رهن ،اجاره و مشاوره در ساخت
 09347694421و 07644424480

رستوران شیرین پلو  :انواع غذای ایرانی
شماره تماس 44443073-44443072 :

خشکشویی

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

رستوران اکبر جوجه اصل گلوگاه در
نزدیکی شماست طعم نوستالژی و کیفیت
عالی تخفیف ویژه برای کیشوندان عزیز
پیک رایگان 09114880020

امالک دانیال مشاوره امور ملکی
( خرید  ،فروش  ،رهن  ،اجاره)
0764440080

کترینگ بیرون بر شاندیز
منو متفاوت  ،کیفیت عالی بهشت شاندیز
09020098024

تعدادی نیروی جوان و با سواد جهت پیک

موتوری استخدام میشود (برای شیفت کاری
صبح فقط) تماس 44424999

حمل بار
حمل و جابجایی کاال

با  6چرخ در سطح جزیره
09347694720

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

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش

44423910 - 44424999

امالک امروز مشاور ملکی شما
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری
44425454 - 44466000
امالک جام جم مشاور در امور خرید و
فروش و سرمایه گذاری
44434767 - 44424747

انواع غذاهای ایرانی و دریایی
آدرس :کیش ،بلوار خیام ،خیابان باباطاهر

آدرس  :شهرک صدف بازارچه گلستان

عرضه قارچ
عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان
بدون واسطه (تحویل در محل)
تلفن سفارش09347692496 :

ثبت شرکت ها
آگهیافزایشسرمایهشرکتجهانچیدمانگسترکیش
(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره 11282و شناسه ملی 14004012282
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ
 ،1400,06,23ســرمایه شــرکت از مبلغ1،000،000،000ریــال بــه مبلــغ
 50،000،000،000ریال منقسم به 500،000سهم 100،000ریالی با نام از طریق
مطالبات حال شده (به مبلغ  49،000،000،000ریال) افزایش یافت و در نتیجه
ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهیانحاللشرکتبازرگانیآریاناآرامکیش
(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره  9322و شناسه ملی 14000101429
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ، 1400,11,25شرکت
مذکور منحل اعالم و آقای مهدی البرزی به شماره ملی 0451036085به سمت
مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ضمنامحلتصفیهبهنشانی:جزیرهکیش،شهرآفتاب،بلوکسپهر،واحد،1105
کد پستی 7941860082می باشد.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهیتغییرات شرکتترنجنگینکیش(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره  8284و شناسه ملی 10862106660
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
مورخ 1400,11,24تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 .1آقای علی صدوق با کد ملی  ، 1284932052آقای عباس صدوق با کد ملی
، 1285521277خانمالهامصفائیپورباکدملی 1286077060بهسمتاعضای
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 .2به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای پیمان قنبری فتح با کد ملی
 3873478064به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء و سهامداران)  ،آقای علی
صدوق با کد ملی  1284932052به ســمت رئیس هیئت مدیره ،آقای عباس
صدوق با کد ملی 1285521277به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ،خانم الهام
صفائی پور با کد ملی 1286077060به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو
سالانتخابشدند.
 .3کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 .4آقای فرزاد کشمیری با کد ملی  0069072329بعنوان بازرس اصلی و خانم
معینه میرزایی پور با کد ملی1288430477بعنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکسالمالیانتخابشدند.
.5روزنامهکثیراالنتشاراقتصادکیشجهتدرجآگهیهایشرکتانتخابگردید.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهیتصمیماتشرکتبازرگانیسویانازکیش
(سهامیخاص)

آگهیتصمیماتشرکتپترودانیالکیش
(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره  3197و شناسه ملی 10861548334
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده و هیئت مورخ 1400,10,03تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 .1محمد میرزاخانی با کد ملی 0080502709به سمت مدیرعامل ونایب رئیس
هیئت مدیره  ،آقای امیرحسین بایروند با کد ملی 0072830451به سمت رئیس
و عضو هیئت مدیره ،خانم سکینه صفدری با کد ملی  4322070752به سمت
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 .2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود
اسالمی  ،قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 .3آقای محســن دهقان به شماره ملی 4840004307به عنوان بازرس اصلی و
خانم شیدا نجفی زاده به شماره ملی  0533249066به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
.4هیئتمدیرهشرکتمرکباز3الی 5نفرخواهدبودکهدرمجمععمومیعادی
بطور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب می شوند .و در نتیجه ماده مربوطه در
اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید.
.5روزنامهکثیراالنتشاراقتصادکیشجهتدرجآگهیهایشرکتانتخابگردید.

ثبت شده به شماره  8406و شناسه ملی 108622135318
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1400,09,06
و هیئت مدیره مورخ 1400،09،07تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 .1شــرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی  ،10103597356شرکت پلی
اتیلن گســتران البرز با شناســه ملی ،10104102234شرکت مدیریت طرحهای
صنعتی نفتا نیر ،10320346609شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه
ملی ،14005623545شــرکت خدمات مهندســی پژواک انرژی با شناســه ملی
 ،10102612337به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 .2به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره :آقای هاشــم صباغیان به شــماره ملی
 0061582786به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)  ،آقای علی فرخی به شماره
ملی 4323503679به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی
 10103597356به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای سید مهدی حسینی به شماره
ملی 0940328232به نمایندگی از شــرکت اکتشــاف توسعه و تولید پاسارگاد با
شناسه ملی 14005623545به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقایان سعید شاد به
شماره ملی  0872382990به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی
با شناســه ملی ،10102612337آقای احمد پیامی به شماره ملی 1860864155به
نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی 10104102234و خانم
الینا باقری به شماره ملی 0075550555به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح های
صنعتی نفتانیر با شناســه ملی 10320346609به سمت اعضای هیئت مدیر برای
مدت دوسال انتخاب شدند.
 .3کلیه چک ها ،و بروات و سفته ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل

ثبت شده به شماره  13855و شناسه ملی 14008400148
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
مورخ 1400,08,18تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 .1آقای محمد رنجبری با کد ملی  ، 1377450600آقای سید علیرضا مکی با
کدملی ، 0083090800آقایعلیحاجیپورباکدملی 0451456262بهسمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 .2به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور :آقای محمد رنجبری با کد ملی
 1377450600به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  ،آقای سید علیرضا
مکی با کد ملی  0083090800به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره  ،آقای علی
حاجی پور با کد ملی 0451456262به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو
سالانتخابشدند.
 .3کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،عقود
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبرمیباشد.
 .4آقای مســعود قنبری با کد ملی  4910694171بعنوان بازرس اصلی و آقای
علیرضاحاجیعبدالباقیباکدملی0077926714بعنوانبازرسعلیالبدلبرای
مدتیکسالمالیانتخابشدند.
.5رونامهکثیراالنتشاراقتصادکیشجهتدرجآگهیهایشرکتانتخابگردید.

آگهیتصمیماتشرکتیکتاترنجکیش(سهامیخاص)

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

آگهیتغییرات شرکترویانطبسبزکیش
(سهامیخاص)

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

ثبت شده به شماره 12761و شناسه ملی 14005596655
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
مورخ 1400,11,19تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
.1آقایعلیصدوق،خانمهاالهامصفائیپوروطاهرهگوهریانبهسمتاعضای
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 .2به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور  :خانم الهام صفائی پور با کد ملی
 1286077060به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  ،آقای علی صدوق با
کد ملی  1284932052به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره گوهریان با
کد ملی 1284563200به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخابشدند.
 .3کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 .4آقای فرزاد کشمیری با کد ملی  0069072329بعنوان بازرس اصلی و خانم
معینه میرزایی پور با کد ملی 1288430477بعنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکسالمالیانتخابشدند.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس
هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با
امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 .4اختیارات ذیل مطابق صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1400،09،07از ماده
45اساســنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید -1 :نمایندگی شرکت در
برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی -2 .نصب وعزل کلیه
ماموران و کارکنان شــرکت تعیین شغل  ،حقوق  ،دستمزد ،پاداش  ،ترفیع  ،تنبیه
و ســایر شرایط اســتخدام و خروج از خدمت براساس آیین نامه مصوب هیئت
مدیره  ،به استثناء مدیر امور مالی که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره
نصب و عزل می گردد -3 .تنظیم و پیشــنهاد بودجه به هیئت مدیره برای اداره
کردن شرکت-4 .پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و
سپرده گذاری نزد بانک ها به نام شرکت -5 .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت
دیون آن از اصل و متفرعات  -6.تعهد و ظهر نویســی  ،قبول واخواســت اوراق
تجارتی -7 .به امانت گذاردن هر نوع اســناد و مدارک و وجوه در صندوق های
دولتی و خصوصی واســترداد آنها -8 .تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت
تجاری و اختراع  -9 .پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک ها شرکت ها و موسسات و
هرنوع استقراض -10 .دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور
جلسه آنها -11 .پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
 -12تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر6ماه یکبار و تحویل آن
به بازرس شرکت -13 .تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضایی سال
مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت ماده232
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهیتغییراتشرکتبهینتجارتاولرکیش
(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره  9548و شناسه ملی 14000114367
بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ،1400,11,25مرکزاصلی
شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی :جزیره کیش  ،خیابان فردوسی  ،پاساژ بازار
ونوس ،طبقه اول  ،غرفه ، 201کد پستی شماره 7941763674تغییر یافت و در
نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهیتغییراتشرکتپوالدراهکیش(سهامیخاص)

ثبت شده به شماره  3021و شناسه ملی 10861546575
بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ، 1400,12,02مرکزاصلی
شرکت از آدرس قبلی به نشانی:
جزیره کیش  ،بازار هرمز  ،غرفه  ، N147کد پستی شماره  7941658951تغییر
یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه
بنحو فوق اصالح گردید.
شیما فرجزاده ،رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

