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استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویالهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پالک715
روزنامه اقتصاد کیش

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 
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حمل و جابجایی کاال 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

مفقـودی
 

مفقـودی
 

مفقـودی
 

استخدام

 

خدمات

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

کارت تردد فرودگاهی به نام سید حسین حسینی 
فرادنبه به شماره  4650745233 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت هوشمند ملی به نام عبداله زحمتکش
 به شماره ملی 5860026501 نام پدر عباس 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره  243029/01 
به نام عبداهلل زحمتکش مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل گواهینامه رانندگی به نام عبداله زحمتکش 
به شماره ملی 5860026501 نام پدر عباس 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل شناسنامه به نام عبداله زحمتکش به شماره 
ملی 5860026501نام پدر عباس مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دفترچه کار به نام آقای محمدعباس حسینی شماره 

پاسپورت p01133680 به شماره دفترچه 20722مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودروی هیوندا آزرا رنگ سفید
به شماره پالک  18827/22 شماره موتور899137 
شماره شاسی84529  به نام امیرحسین صحافی مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل برگه سبز خودروی سواری 
هیوندای النترا رنگ سفید به 

شماره پالک 25954-22 شماره 
موتور 941520شماره شاسی 

KMHDT41B5BU131173 به نام آقای 
کاظم خواجویی پور مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی شورلت کروز رنگ 
آبی کبود به شماره پالک  35158/22 

شماره موتور133270110شماره 
شاسی556083 به نام رمضان رنجبر 

کلهرودی مفقود گردیده است و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند سازمانی منطقه آزاد کیش مربوط 
به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 

به شماره 5تفکیکی در طبقه دوم سمت شرقی 
بمساحت71مترو76صدم مترمربع که2مترو31صدم 

مترمربع آن بالکن مسقف میباشد بانضمام1باب 
پارکینگ به شماره5تفکیکی در طبقه همکف 

بمساحت12مترو50صدم مترمربع مجزی شده از 
قطعه 183شهرک نوبنیاد جزیره کیش وثبت شده 
به شماره ثبت 21472درتاریخ 1393/04/24 
شماره قطعه5شماره تفکیک2042 شماره پالک 

فرعی183پالک اصلی شهرک نوبنیادشماره 
قرارداد26.83 / 1199 دردفتر86به نام آقای سید 

محمدحسین کاردوان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد

اصل سند ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در 
جزیره کیش تحت پالک 14759فرعی از 5621 

اصلی کیش واقع در شهرک صدف فاز شش مجتمع 
ستاره کیش- قطعه60واحد چهارم به نام شرکت 
سرمایه گذاری مسکن جنوب)سهامی خاص(صادر 
و  پس از آن طی سند انتقال شماره 13238 مورخ 
93/11/30 دفتر 59 کیش به خانم زهرا جراحی 

زاده منتقل و پس از آن طی سند انتقال 30481 مورخ 
93/1/30 دفتر 38 کیش به آقای ولی اله علیشاهی 

انتقال یافته و پس از آن طی سند انتقال شماره 
34939 مورخ 97/9/6 دفتر 38 کیش بالمناصفه به 
آقای علیرضا صالحی و خانم شهین گلستانی منتقل و 

النهایه ششدانگ طی سند انتقال شماره 44945 مورخ 
1400/1/13 دفتر38 کیش به آقای مسعودزارع 

انتقال یافت.  اینک آقای سیدپوریا پورحسینی 
جورشری وکیل مالک اخیر الذکر حسب وکالتنامه 

شماره 3386 مورخ 1401/5/11 دفتر119کیش و 
درخواست وارده به شماره 59003967 

مورخ 1401/5/15 منضم به دو برگ استشهادیه 
اظهار داشته آقای زارع سند مالکیت 

به شماره595793/الف1400 را مفقود نموده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ثبت شرکت ها 
آگهی  تصمیمات شرکت توسعه تجارت سبز کوه گستر 

کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 14428وشناسه ملی14010470139

 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1401.02.04تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.آقایــان مهدی کریمــی با کدملــی 0058874259،محمدحمودی با کد ملی 
1741875730و خانم نسرین نیکخواه با کدملی 1287404308به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مذکور:مهدی کریمــی با کدملی 
0058874259به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،خانم نسرین نیکخواه با 
کدملی 1287404308به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حمودی 
با کدملی 1741875730به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 

شدند.
3.کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،ســفته،بروات و 
عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
4.آقــای جعفر فتحی بــا کد ملی 0056036906 بعنوان بــازرس اصلی و آقای 
ســیدکمال بدری با کد ملی 1291023879بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی 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 پرشیان خودرو کیش 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13522 و شناسه ملی 14007263101
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401.01.20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به 1400،10،30 به تصویب رسید.

2. موسسه حسابرسی تراز مشهود محتسب با شناسه ملی 14007130998 بعنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر با شناسه 
ملی 10103297965 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی  انتخاب 

شدند.
3. روزنامه کثیراالنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

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

آگهی تصمیمات شرکت پردیس اول کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 9680و شناسه ملی 14000218994
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401.01.31تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1(صورتهای مالی و صورت ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1400.09.30به 

تصویب رسید.
2(موسســه حسابرسی فریوران راهبرد به شناســه ملی 10861873119 بعنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه 
ملی 10100569334 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

3(روزنامه کثیراالنتشــار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی های شرکت انتخاب 
گردید.

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

آگهی افزایش سرمایه شرکت ویرا ویژن  کیش  
)بامسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 9924و شناسه ملی 14007025136
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400.03.20،شرکت 
عمران خشــت پیشــگام بــا شناســه ملــی 14006427138باپرداخت مبلغ 
17.000.000.000ریال،شــرکت تجــارت اوپال طالیی کیش با شناســه ملی 
1400644516باپرداخــت مبلــغ 16.500.000.000ریال،شــرکت اهورانیک 
کیش با شناســه ملی 14004428030باپرداخت مبلغ 16.500.000.000ریال به 
صندوق شــرکت در زمره شرکاء قرارگرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
50.000.000.000ریال به مبلــغ 100.000.000.000ریال 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 ملی انفورماتیک کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 916و شناسه ملی 10861525594
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401.02.28تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید:
1.صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400.12.29به تصویب رسید.
2.موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت آزمــوده کاران با شناســه ملی 
10100468600 بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناســه ملی 10380076460 بعنوان 

حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1401 انتخاب شدند.
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 مجتمع تولیدی طب و درمان 
طالیی کیش  )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 14083و شناسه ملی 14009630032
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی عادی سالیانه و هیئت مدیره  مورخ 

1401.03.03تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.آقایان رضا خسروی نژاد به شماره ملی 1818928698آقای سجاد خسروی نژاد  
به شــماره ملی 1757556001 خانم اکرم قادری به شماره ملی 1754124704 به 

سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای سجاد خسروی نژاد  به شماره 
ملی1818928698 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای رضا خسروی 
نژاد به شماره ملی 1818928698به سمت رئیس هیئت مدیره ،و خانم اکرم قادری 
به شماره ملی 1754124704به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال 

انتخاب شدند.
3.کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،ســفته،بروات و 
عقوداسالمی و سایر اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 

هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
4.خانم مرضیه محمدی نصرآبادی  به شماره ملی0080826326بعنوان بازرس 
اصلی و آقای مســعود قنبری به شماره ملی 49110694171بعنوان بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی 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 دانا سیستم کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 12080و شناسه ملی 14004814646
 به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره  مورخ 

1401.01.17تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.آقای ســید یاســر محقق بهشــتی با کد ملی 2063315930،شرکت سرمایه 
گذاری دانا کیش با شناسه ملی 14006294265،آقای محمد مهدی شعبان نتاج 
خشــکرودی با کدملی4989627946به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب شدند.
2.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور:آقای سید یاسر محقق بهشتی با کدملی 
2063315930به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد ایروانی 
با کدملی 0043924840به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانا کیش با شناسه 
ملی14006294265به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد مهدی شعبان نتاج 
خشــکرودی باکدملی 4989627946 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب شدند.
3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،بروات،عقوداسالمی 
و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
 شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت دارایی اورست کیش  
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 13791و شناسه ملی 14008127387
  به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  و هیئت مدیره  

مورخ 1400.10.25تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1(شرکت سامانه های پردازش هوشمند رهیافت  با شناسه ملی 14007832181، 
شرکت مدیران تجارت ایرانیان با شناسه ملی 10103164884، شرکت نظم آوران 
شایسته با شناســه ملی 10103705170،شرکت سامان تجارت  تدبیر ایرانیان با 
شناســه ملی 10320836036و شــرکت پردازش حامی محتوا با شناســه ملی 
14007765498 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.

2(به استناد   صورتجلسه هیئت مدیره مذکور:آقای  سید مهدی شاهچراغ با کدملی 
4579882555 به نمایندگی از شرکت سامانه  های پردازش هوشمند رهیافت با 
شناسه ملی 14007832181به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای مجتبی 
کباری با کدملی3932219988به نمایندگی از شرکت مدبران تجارت ایرانیان با 
شناسه ملی 10103164884به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمدپورغالمعلی 
با کدملی 2709352494 به نمایندگی از شرکت نظم آوران شایسته با شناسه ملی 
10103705170به سمت نایب رئیس هیئت مدیره،آقای ابوالفضل کرمی با کدملی 
1532704372به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی 
10320836036 و آقای سیدمحسن مروجی با کدملی 1262112801 به نمایندگی 
از شرکت پردازش حامی محتوا با شناسه ملی 14007765498 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
3(کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت اعم از چک،ســفته،بروات،قراردادها 
و ســایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا 
دونفرازاعضای هیئت مدیره و مهرشرکت ونامه های اداری و مکاتبات عادی که 
بوجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل و یا یکی 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 نستا کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 9391وشناسه ملی14000073070

 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1401.03.08تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1.آقــای علیرضا عاملی با کدملــی 0452434297،خانم راضیه عاملی با کدملی 
0452757411،خانم مرضیه عاملی با کدملی 0451640322 به ســمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
2.به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور: آقای علیرضا عاملی با کدملی 
0452434297به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،خانم راضیه عاملی با 
کدملی 0452757411به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مرضیه عاملی با کدملی 
0451640322 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 

شدند.
3.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،بروات،عقوداسالمی 
و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4.خانم آزاده سعید نژاد زنجانی با کدملی 0065423615بعنوان بازرس اصلی و 
آقای کیارش صدری با کدملی 0055874649بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی 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


