
9بهداشت و سالمت
گروه بهداشــت و سالمت- در 
صورت ابتال به آسم، قرار نیست دارو 
درمانی را کنــار بگذارید اما بدانید که 
انتخاب غذاهای مناسب می تواند نفس 

کشیدن شما را راحت تر کند.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای 
سالمت وزارت بهداشت، اگر به آسم 
یا سایر بیماری های تنفسی مبتال هستید 
و یــا آلودگی هوا نفس شــما را تنگ 
کرده اســت با مصرف مواد غذایی زیر 

می توانید راحت تر نفس بکشید:
_ سیر: تحقیقات نشان می دهد 
کســانی که دو بار در هفته و هر بار سه 
حبه سیر خام می خورند، تا ۴۴ درصد 
کمتر از ســایرین در معرض خطر ابتال 
به سرطان ریه قرار می گیرند و این خطر 
حتی در افراد سیگاری نیز به میزان ٣٠ 
درصد کاهش پیدا می کند. البته این به 
معنی آن نیســت که می توانید با خیال 
راحت سیگار بکشید و با خوردن سیر، 
خسارات ناشی از استعمال دخانیات را 

از بین ببرید.
_ غالت کامل: رژیم غذایی غنی 
از کربوهیدرات های ساده مثل پاستای 

سفید یا مافین، تولید دی اکسیدکربن را 
افزایش داده و فشار روی ریه ها را بیشتر 
و در نتیجه، تنفس را سخت تر می کند.

_ لوبیا: عنصر روی، سلنیوم و 
منیزیم موجود در لوبیا به بیماران مبتال 
بــه بیماری های ریوی کمک می کند تا 
نیاز کمتری به دستگاه تهویه پیدا کنند.

_ ســیب: اینطور ثابت شده که 
خوردن منظم ســیب و یا حتی سرکه 
ســیب در دوران بارداری احتمال تولد 

نوزاد با مشکل آسم یا سایر مشکالت 
تنفسی را کاهش می دهد.

_ روغن زیتون: چربی های تک 
زنجیره و چند زنجیره موجود در روغن 

زیتــون، روغن آفتابگــردان و روغن 
کوینوال، نه تنها برای سالمتی پوست، 
مو و قلب مفیدند بلکه نقش مهمی در 

ســالمتی ریه ها بازی می کنند. روغن 
زیتون، با خطرات ناشی از آلودگی هوا، 
مثل پرفشــاری خون و نقص رگ های 
خونی که اکسیژن رســانی بــه بدن را 

کاهش می دهند، افزایش ضربان قلب 
و مشکالت تنفسی، مبارزه می کند.

_ قهــوه: کافئیــن، مانند یک 
وســیع کننده نایچه های تنفسی عمل 
کرده و مجاری هوایی تنگ را در افراد 
مبتال به آســم، گشاد کرده و خستگی 
عضالت تنفســی را کاهش می دهد. 
بنابر مطالعات، کافئین، فعالیت ریوی 
را تا چهار ساعت پس از مصرف بهبود 

می بخشد.
_ ماهــی ســالمون: امگا٣ 
خاصیت ضدالتهابــی دارد و احتماال 
خاصیت مثبــت این مــاده در بهبود 
وضعیت تنفســی چــه در افراد مبتال 
به آســم و چه در افراد عادی ناشی از 
همین خاصیت ضدالتهابی آن اســت. 

البته تحقیقات اخیر نشان داده که 
امگا۶ برعکس امگا٣ خاصیت 
ایجاد التهــاب در بدن دارد و 

برای همین باید حواس تان باشــد 
که مــواد غذایی حاوی امگا٣ مصرف 
کنید نه امگا۶. ماهی هایی مثل سالمون، 
ماهی تن و ماهی خال مخالی منابع عالی 

امگا٣ هستند.

_ چای سبز: مهمترین جزء چای 
سبز، آنتی اکسیدان کوئرستین است که 
مانند یک ضدآسم طبیعی عمل می کند. 
این یعنی چای سبز، ترشح هیستامین و 
ســایر ترکیبات التهاب زا را که در بدن 

کندتــر عالئم آلرژی ایجاد می کند، 
می کند.

_ دانه هــا: تخــم کــدو، تخم 
آفتابگــردان و دانه کتان، حاوی منیزیم 
هســتند که یک ماده معدنی مهم برای 
افراد مبتال به آســم اســت. منیزیم به 
عضالت مجاری هوایی کمک می کند 

تا در آرامش باشند.

چلیپایــی:  _ ســبزیجات 
ســبزیجاتی مثــل بروکلــی، جوانه 
بروکســل، کلم پیچ و گل کلم، خطر 
ســرطان ریــه را کاهــش می دهند. 
ایــن گــروه از ســبزیجات، حاوی 
مقادیــر زیاد یک ترکیب طبیعی به نام 
گلوکوزینوالت هستند که از پیشرفت 
برخــی از انواع ســرطان، 
از جملــه ســرطان ریه در 
حیوان و انسان جلوگیری 
می کند. به این ترتیب که 
سرطانی  ســلول های 
را شناســایی کرده 
و التهــاب را کاهش 

می دهند.

بیماری آسم یکی از بارزترین مشخصه های التهاب مزمن راه های هوایی است؛ خیلی از غذاها ممکن است
این روند التهابی را بدتر کنند و برخی از غذاها هم ممکن است باعث بهبود این حالت شوند. البته تنها مبتالیان آسم 

نیستند که شاید مشکالت تنفسی داشته باشند؛ در این روزهای سرد که آلودگی هوا مجددا نفس خیلی ها را تنگ کرده، 
مصرف برخی غذاها می تواند به بهبود وضعیت تنفس کمک کند.

۱۰ ماده غذایی برای آنکه 
راحت تر نفس بکشید

عالئم قبل از بروز حمله قلبی در زنان اثرات ویتامین C بر نوزادان تازه متولد شده

ارتباط بین سندرم داون و بیماری آلزایمر

گروه بهداشت و سالمت- درد قفسه سینه، یک عالمت هشدار دهنده اولیه 
ناراحتی قلبی برای مردان است و این عالمت در زنان کمتر است.

برخالف تصور رایج، شروع حمله قلبی اغلب با درد و ناله ناگهانی همراه 
نیست بلکه نشانه هایی دارد که مردم به آن توجه نمی کنند. یک نظرسنجی از بیش 
از ۵٠٠ زن، که در مجله Circulation منتشر شد، طیفی از عالئم هشدار دهنده 

مخرب را یک ماه قبل از حمله قلبی شناسایی کرد.
۹۵ درصد از زنانی که در این نظرســنجی شــرکت داشتند و از حمالت 
قلبی جان ســالم به در بردند، گفتند که در یک ماه یا بیشــتر قبل از حمله قلبی، 
عالئمی را مشاهده کرده بودند. دو عالمت شایع هشدار دهنده اولیه که زنان به 
آن اشاره کردند، خستگی )۷۱ درصد( و اختالل خواب )۴۸ درصد( بود. به عنوان 
مثال، برخی از زنان می گویند که آن ها آنقدر خسته بودند که نمی توانستند بدون 

استراحت کاری انجام دهند.
درد قفسه سینه، یک عالمت هشدار دهنده اولیه ناراحتی قلبی برای مردان 
است و این عالمت در زنان کمتر است. زنان حاضر در نظرسنجی که این عالمت 
را داشتند، آن را به عنوان فشار، درد یا گرفتگی در قفسه سینه توصیف کردند، نه 
درد. حتی زمانی که حمله قلبی برای آن ها اتفاق افتاده، تنها حدود یک سوم از زنان 
درد قفسه سینه را تجربه کردند. در عوض، تنگی نفس، ضعف و خستگی، عرق 

کم، سرگیجه و حالت تهوع در صدر عالئم پیش آمده در زنان است.
خستگی غیرمعمول، اختالل خواب، تنگی نفس، سوء هاضمه، اضطراب، 
افزایش ضربان قلب، ضعف در بازوها، اختالل حافظه، مشکالت در دید، از دست 
دادن اشتها، خواب رفتن دست ها یا بازوهاو مشکل تنفسی در شب؛ ۱۲ عالمت 

اصلی که زنان در ماه قبل از حمله قلبی تجربه کرده اند، است.
برخی از زنان ممکن است هشدار اولیه حمله قلبی قریب الوقوع را به شکل 
خستگی مفرط، اختالل خواب یا تنگی نفس دریافت کنند. توجه به این عالئم و 

تشخیص و درمان سریع ممکن است یک حمله قلبی را خنثی کند.
برخی از مردان نیز عالئم هشــدار دهنده اولیه دارند که درد قفســه سینه 
شایع ترین آنهاست. بنیاد قلب انگلیس )BHF( می گوید: زنان و مردان معموالً 
عالئم حمله قلبی مشابهی را تجربه می کنند. در انگلیس هر ساعت به طور متوسط 
سه زن بر اثر بیماری عروق کرونر قلب جان خود را از دست می دهند که بسیاری 

از آن ها به دلیل حمله قلبی است.

گروه بهداشــت و ســالمت- 
مکمل های ویتامین C عملکرد راه های 
تنفسی نوزدانی که مادرشان در هنگام 
بارداری ســیگاری بودنــد را بهبود 
می بخشــند. محققان دانشــگاه 
اورگان  بهداشــت  و  علــوم 
آمریکا دریافته اند که مکمل های 
ویتامین C برای زنــان باردار 
که نمی توانند سیگار را ترک 
کنند، عملکرد راه های هوایی 
و سالمت تنفسی فرزندانشان را 
تا سن پنج سالگی بهبود می بخشد.

در حالی که نتایج تحقیقات قبلی نشان 
داده اند که ویتامین C عملکرد راه های 
هوایی را در نوزادان بهبود می بخشد، این 
اولین مطالعه ای است که نشان می دهد 
بهبــود عملکرد راه هوایی را می توان تا 

سنین پیش دبستانی حفظ کرد. باوجود 
تالش های مخالف استعمال دخانیات 
و کاهش مداوم سیگار کشیدن در میان 
جمعیت بالغ در دهه گذشــته، ویژگی 
اعتیــادآور محصوالت تنباکو می تواند 
ترک سیگار را برای بســیاری از افراد 
به شــدت چالش  برانگیز کند. حدود 
۱٠ درصــد از زنان آمریکایی در دوران 
بارداری به سیگار کشیدن ادامه می دهند 
و هر ساله حدود ۴٠٠ هزار نوزاد درون 
رحم یــا در دوران بارداری در معرض 
دود سیگار قرار می گیرند. سیندی مک 
اوی، استاد اطفال در دانشکده پزشکی 
دانشــگاه علوم و بهداشــت اورگان و 
محقق اصلی این تحقیق گفت: می دانیم 
که محصوالت تنباکو چقدر می توانند 
اعتیادآور باشند. برای بسیاری از افراد، 

در صورت موفقیت آمیز بودن، می توان 
تالش های زیادی را در یک دوره زمانی 
طوالنی برای ترک ســیگار انجام داد. 
مک اوی بیان کرد: مهم اســت، ما راهی 
برای محافظت از ریه های در حال رشد 
کودک داشته باشیم حتی اگر والدینشان 
در تالش برای ترک سیگار باشند. این 
یافته ها یک راه در دســترس و مؤثر را 
برای اطمینان از نتایج بهینه ســالمت 
تنفســی داخل رحم و در طول زندگی 
کودک شناســایی کرده اند. مواجهه با 
دود درون رحم ناشی از سیگار کشیدن 
مــادر در دوران بارداری برای جنین در 
حال رشــد خطرناک و با پیامدهای بد 
ســالمتی از جمله اختالل در رشد ریه 
جنیــن، کاهش عملکــرد راه هوایی و 
افزایش خطر خس خس ســینه و آسم 

مرتبط است. عالوه بر این، کاهش رشد 
راه هــای هوایی در اوایل زندگی باعث 
افزایش خطر ابتال به بیماری های جدی 
مادام العمر، مانند بیماری مزمن انسدادی 
ریه می شود که در حال حاضر سومین 
علت مرگ ومیر در سراسر جهان است. 
محققان برای این تحقیق، زنان باردار را 
از سه مکان ثبت نام کردند؛ دانشگاه علوم 
و بهداشت اورگان، مرکز پزشکی پیس 
هلث جنوب غربی واشنگتن و دانشگاه 
ایندیانا. زنان شرکت کننده برای دریافت 
ویتامیــن C )۵٠٠ میلی گرم در روز( یا 
دارونمــا در یــک کارآزمایی تصادفی 

کنترل شده دوسوکور ثبت نام کردند.
تجزیه و تحلیل های آماری نشان 
داد کــه اثر مکمــل ویتامین C در زنان 
باردار سیگاری قبل از هفته ۲٣ بارداری 

به طور مداوم منجر به عملکرد بهتر راه 
هوایی در فرزندان آنان در پنج ســالگی 
می شــود. در حالی که یافته ها ممکن 
است سالمت بســیاری از کودکانی را 
که در معــرض دود داخل رحمی قرار 
می گیرند، بهبود بخشــد، این یافته ها 
ممکن اســت پیامدهای گسترده تری 
داشــته باشد. نتایج ممکن است به طور 
بالقوه منجر به درک بهتر و درمان هایی 
برای اثرات سالمتی سایر قرار گرفتن ها 
در معرض دود از جمله آلودگی هوای 
داخل و خارج، بخار و آتش سوزی های 
جنگلی شود. مک اوی خاطرنشان کرد: 
برای درک مکانیســم های بهبود و نیز 
تشخیص تداوم بهبود نتایج تنفسی در 
طول زندگی کودک، تحقیقات بیشتری 

مورد نیاز است.

گروه بهداشت و سالمت- یک 
مطالعه جدید نشان می دهد ناهنجاری 
ژنتیکی که منجر به ســندرم داون می 
شــود، باعث ایجاد همــان نوع پالک 
های غیرطبیعی مغز و گره خوردن های 
پروتئینی می شــود که در بیماران مبتال 
به آلزایمر وجود دارد. به گفته محققان، 
پالک های بتا آمیلوئیــد و تاو از دیرباز 
بــا بیماری آلزایمر مرتبــط بوده اند، و 
همچنین در اکثر افراد مبتال به ســندرم 
داون تا سن ۴٠ سالگی مشهود هستند.

این پالک ها و گره ها توســط پریون ها 
ایجاد می شوند؛ پریون ها، پروتئین های 
معمولی هستند که بدشکل شده و مانند 
عفونت در مغز پخش می شوند. به گفته 
محققان، به نظر می رســد پریون ها در 
نتیجه وجود بتا آمیلوئید بیش از حد در 
مغــز افراد مبتال به هر دو بیماری ایجاد 
می شــوند. تجزیه و تحلیل نمونه های 
بافــت مغز از ۲۸ فــرد متوفی مبتال به 

سندرم داون مقادیر قابل اندازه گیری از 
پریون های بتا آمیلوئید و تاو را تقریباً در 
همه آنها نشان داد. بیماران در محدوده 
سنی ۱۹ تا ۶۵ سال بودند.دکتر »استنلی 
پروســینر«، محقق ارشــد از دانشگاه 
کالیفرنیا، گفت: »در اینجا ما دو بیماری 
داریم: سندرم داون و بیماری آلزایمر که 
دالیل کاماًل متفاوتی دارند، و با این حال 
ما بیولوژی بیماری یکسانی را می بینیم 

که واقعاً شگفت انگیز است.«
پروسینر در ادامه افزود: »این یافته 
می تواند بینشی تازه از آلزایمر ارائه دهد و 
به طور بالقوه منجر به درمان این بیماری 
شــود.«وی می گوید: »از آنجایی که ما 
در ســنین پایین تر همان آسیب شناسی 
پالک هــا و گره هــا را در افراد مبتال به 
سندرم داون می بینیم، مطالعه مغز آن ها 
به ما امکان می دهــد تصویر بهتری از 

روند اولیه شــکل گیری آلزایمر داشته 
باشیم، قبل از اینکه مغز به خاطر پیری 
دچار تغییرات پیچیده شود.«ســندرم 
داون به دلیل وجود یک نســخه اضافی 
از کرومــوزوم ۲۱ رخ می دهد. یکی از 
 ،APP ،ژن هــای روی آن کروموزوم
یکی از اجزای اصلی بتا آمیلوئید را کد 
می کند. به گفته محققان، نسخه اضافی 
این ژن باعث می شــود بیماران مبتال به 

سندرم داون APP اضافی تولید کنند، 
که ممکن اســت توضیح دهد که چرا 
پالک های آمیلوئید در اوایل زندگی در 

آنها ایجاد می شود.
به گفتــه محققان، نتایج نشــان 
می دهد که پریون ها در انحطاط مغزی 
که در سندرم داون دیده می شود، نقش 
دارند. همچنین به نظر می رســد که بتا 
آمیلوئیــد بیش از حد باعث تشــکیل 
گره های تــاو می شــود؛ رابطه ای که 

مشکوک است اما ثابت نشده است.

رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات های ساده مثل پاستای سفید یا مافین، تولید دی اکسیدکربن 
را افزایــش داده و فشــار روی ریه هــا را بیشــتر و در نتیجــه، تنفس را ســخت تر می کند.

آگهی تصمیمات شرکت پژواک عمران کیش)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 11896 و شناسه ملی 14004659914

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 
1401.04.30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 

1. اقای اســفندیار زارعــی پزادانی با کد ملی 4723849513 به ســمت 
مدیــر عامل و عضوء هیئــت مدیره ، آقای امیر حســین جنتی با کد ملی 
1289131831 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقــای احمد جنتی با کد 
ملی 1288991673 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
2. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
منفردا " یا نایب رئیس هیات مدیره منفردا " همراه با مهر شرکت و مکاتبات 
عــادی و اداری با امضا منفــرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
3. صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود و زیان 
انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به 

1400/12/29 به تصویب رسید.
4. موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه 
ملــی 10103013428 به عنوان بازرس اصلی آقای محمد صفری قریق به 
شماره ملی 0084076887 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
. رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تاسیس شرکت فانوس توسعه موفق کیش
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14626 و شناسه ملی 14011544884
با عنایت استعالم اخذ شده از مدیریت محترم بازرگانی سازمان بر اساس 
بند 6 ماده 7 ضوابط ثبت شــرکتها به شــماره 1401.380110304 مورخ 
1401.06.28 و استعالم از مدیریت فن آوری اطالعات و ارتیاطات کیش 
به شــماره 1401/38017187 مورخ 1401/05/08 ، خالصه اساسنامه و 
اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1401.07.06 تحت شماره 14626 در 
این اداره به ثبت رســیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی 

و کثیراالنتشار آگهی می شود . 
1. موضوع شــرکت : مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشــاوره 
و انتقــال تکنولوژی و نصــب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و 
ســاخت و پشتیبانی در زمینه ســخت افزار و نرم افزار سیستم های رایانه 
ای و الکترونیکــی و مخابراتــی و اتوماســیون صنعتی ، خرید و فروش و 
صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه 
ای و الکترونیکــی ، انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک ، شــرکت 
در نمایشــگاه های رایانه ای داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی 
از شــرکت های رایانه ای و الکترونیکــی و مخابراتی داخلی و خارجی ، 
ایجاد شــعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل 
و خارج از کشور ، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های 
داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، شرکت در مناقصات و 
مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، تامین نیروی 
انسان متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح و قانون جاری کشور و سازمان منطقه آزاد کیش .

2. مرکز اصلی شــرکت : جزیره کیش ، صدف ، مجتمع خدماتی شارستان 
، طبقه دوم ، واحد 156، کد پستی 7941738041

3 . میزان ســرمایه شرکت : سرمایه شــرکت مبلغ 1.000.000.000 ریال 
منقسم به 1000 سهم  با نام عادی 1.000.000 ریالی که مبلغ 350.000.000 
ریال به موجب گواهی شــماره  1401/54088 مورخ 1401/05/04 بانک 
گردشــگری شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در 

تعهد سهامداران می باشد .
4. مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود .

5. مدیران شــرکت : آقای ســید علیرضا شایســته صادقیــان با کد ملی 
0079660460 به ســمت مدیر عامل ) خارج از اعضاء و ســهامداران ( ، 
آقای امید کشــتکار با کد ملی 1817245716 به سمت رئیس هیئت مدیره 
، آقای محســن بهداری به کد ملی 0072848601 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره ، خانم معصومه خادمی با کد ملی 4849837476 به ســمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
6. دارنــدگان حق امضاء : کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های 
اداری بــا امضــاء مدیر عامل و یکی از اعضــای هیات مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
7.  اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه .

8 .  اولین بازرســان : اقای محمد امین فرج پور با کد ملی 2980035009 
بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر یغمائی با کد ملی 0070254941 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
9 . روزنامه کثیر االنتشار اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت خدمات چاههای نفت ایران کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 675 و شناسه ملی 10861523200
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1401،07،11 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 
1. آقای آرمین ســهرابیان با کد ملی 0064121739 به ســمت مدیر عامل 
و عضــو هیئــت مدیره ، آقای علی صدرائی با کــد ملی 1062738365 به 
نمایندگی از شــرکت ام آی سرویســز لیمیتد کیش به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، آقای عباس صدرائی با کد ملی 1062723899 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات، 
و عقود اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مشترک اقای علی 

صدرائی و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشند. 
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تاسیس شرکت ترایتون اورسیز پارس کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14630 و  شناسه ملی 14011557482
با عنایت استعالم اخذ شده از مدیریت محترم بازرگانی سازمان بر اساس 
بند 6 ماده 7 ضوابط ثبت شــرکتها به شــماره 1401.38018192 مورخ 
1401.05.26 و خالصه اساســنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 
1401.07.16 تحت شــماره 14630 در این اداره به ثبت رســیده جهت 
اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود.

1.  موضوع شــرکت : کلیه عملیات و معامالت تجاری اعم از واردات ، 
صادرات ، خرید ، فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز و 
ترخیــص کاال از گمــرکات داخلی و خارجی و کلیه امور گمرکی مجاز ، 
ارائه خدمات بازرگانی ، بازاریابی و بازار رســانی غیر هرمی و غیر شبکه 
ای و کلیــه فعالیــت های پیمانکاری و بازرگانــی در صنایع نفت ، گاز و 
پتروشــیمی ، حفاری ، سرویســها و خدمات ویژه حفاری ، پیمانکاری 
ای پی ســی EPC  تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی ، حفاری ، 
سرویســها و خدمات ویژه حفاری ، خدمات خرید و فروش و اجاره و 
تعمیرات انواع شناورهای دریایی ، دکل های حفاری دریایی و خشکی و 
هلیکوپتری مرتبط با پروژه های شرکت ، انجام کلیه امور فنی و مهندسی 
، خرید و ســاخت ، مشــاوره طراحی ، مهندسی و اجرا در صنایع نفت و 
گاز و پتروشــیمی ، حفاری ، سرویســها و خدمات ویژه حفاری و انرژی 
های تجدید پذیر )خورشــیدی و بادی ( و راه اندازی و توسعه تجهیزات 
مربوطه ، ارائه کلیه خدمات لجستیک دریایی  ، زمینی و بندرگاهی مرتبط 
با ســکوهای نفت و گاز و دکل های حفاری ارائه کلیه خدمات مرتبط با 
نیروی انسانی و پرسنل داخلی و خارجی مورد نیاز پروژه ها و سکوهای 
نفتــی پس از اخذ مجوزهای الزم ، خدمات بازرگانی و مدیریت زنجیره 
تامیــن منابــع مرتبط با پروژه های صنعتی ، ســرمایه گذاری و مدیریت 
طرح و ســاخت در پروژه های فوق الذکر اعم از تاسیساتی ، تجهیزاتی ، 
ساختمانی و زیر بنایی ، ارائه خدمات مشاوره در زمینه صنایع نفت و گاز 
و پتروشــیمی ) پس از اخذ مجوزهای الزم ( ، شــرکت در کلیه نمایشگاه 
هــای بین المللی داخلی و خارجی ، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی ، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی 
و خارجی یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام 
شرکت های جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت ، سرمایه 
گذاری و مشــارکت در طرح ها ، شــرکت در مزایده و مناقصات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی شــرکتهای داخلی و خارجی ، اخذ 
تسهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی از موسسات و بانکهای معتبر داخلی 
و خارجی ، ایجاد شــعب در داخل و خارج از کشــور و سایر فعالیتهای 
مرتبط با موضوع شرکت ، پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح 

و قانون جاری کشــور و سازمان منطقه آزاد کیش .
 ،A2قطعه اداری ،  A 2. مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، میر مهنا ، فاز

طبقه دوم ، واحد شــمالی غربی ، کد پستی 7941653908

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دانا کیش
 )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13235 و شناسه ملی 14006294265
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1401.06.12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1.  اقــای محمد صادق شــیرازی حســینی با کد ملــی 0941030407 به 
نمایندگی از شــرکت حفاری دانا کیش با شناســه ملی 10861530026 به 
ســمت مدیر عامــل و نائب رئیس هیئت مدیره ، آقــای محمد ایروانی با 
کد ملی 043924840 به نمایندگی از شــرکت انرژی دانا به شناســه ملی 
1010191866 به ســمت رئیــس هیئت مدیره ، آقای علیرضا ســاعدی 
سارخانلو با کد ملی 0055828469 به نمایندگی از شرکت پترو دانا پاالیش 
کیش با شناســه ملی 10861530430 به ســمت عضوء هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند.
2. کلیه اوراق و اســناد تعهد آور شــرکت از قبیل چک ها ، ســفته ، برات ، 
اسناد بانکی و اعتباری و قراردادها تاسقف دو میلیارد ریال با امضای مدیر 
عامل به تنهایی و مهر شرکت و مبالغ باالتر از آن نیز با امضای مدیر عامل و 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و سایر اوراق عادی ، جاری 
و مکاتبــات اداری بــا امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به 
تنهایی و یا تفویض به شــخص دیگر به تشخیص مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
3. هیئت مدیره به استناد صورتجلسه مورخ 1401.06.12 اختیارات مندرج 
در بندهــای 1-4-6-7-13-14 و 15 ماده 40 اساســنامه را به مدیر عامل 

تفویض نمود.
 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

3. میزان ســرمایه شرکت : ســرمایه شــرکت مبلغ 10.000.000.000 
ریال منقســم به 1000 ســهم با نام عــادی 10.000.000 ریالی که مبلغ 
3.500.000.000 ریــال به موجب گواهی شــماره 60/1401/527187 
مورخ 0/01 5 / 1401 با نک رفاه کارگران شــعبه پانیذ کیش به حســاب 

شــرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد .
4. مدت اعتبار شــرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

5.  مدیران شرکت : آقای سید احسان قاضی عسگر با کد ملی 1290499144 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، خانم نسترن یوسف زاده با کد 
ملی 0055659632 به نمایندگی از شرکت ترایتون اورسیز به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، آقای آرش روشن ضمیر به کد ملی 0070936692 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
6.  دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق 
رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و ســایر نامه ها با امضــای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .
7. اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه . 

8 .  اولین بازرســان : آقای کیوان ریاحین با کد ملی 0065055659 بعنوان 
بــازرس اصلی و آقای محمد صادق ماهری دثار با کد ملی 1370899092 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 
9. روزنامه کثیر االنتشــار اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش 
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