
9بهداشت و سالمت
گروه بهداشت و سالمت-  منا 
رســتمی اظهار کرد: امروزه و با توجه 
به در دســترس بودن ابزارهای اطالع 
رســانی ما به سرعت می توانیم از تمام 
اخبار و رویدادها مطلع شــویم. برای 
بسیاری، مطلع شــدن از اخبار تبدیل 
به عادتی شــده که دور شــدن از این 
عادت برایشان بسیار سخت می باشد. 
مطالعات نشان داده اند توجه و خواندن 
اخبار می تواند بر ســالمت فیزیکی، 

عاطفی و ذهنی ما تاثیر بگذارد.
وی اضافه کرد: فشار روانی یعنی 
پاره پاره شدن بدن بر اثر فشارهای وارده 
بر بدن.  فشــار روانی در روان شناسی، 
پاســخ شــخص به عوامل فشارآور 
و شــرایط و وقایع تهدیــد کننده ای 
اســت که توان کنار آمدن او را محدود 

می کنند. کلمه فشــار روانی از کلمه 
فشــار )stress( در فیزیــک 

گرفته شــده اســت. با این 
فرض که انسان ها شبیه 

اشــیاء، برای مثال شبیه فلزات هستند 
و در برابــر نیروهای متوســط بیرونی 
مقاومــت می کنند، اما وقتــی نیروها 
خیلی زیاد می شــوند، انعطاف پذیری 
و برگشت پذیری شــان را از دســت 
می دهند؛ انســان ها برخــالف فلزات 
می توانند فکر و اســتدالل کنند. چون 
انسان ها در هزاران وضعیت اجتماعی و 

محیطی متفاوت قرار می گیرند.
این روانشــناس تصریــح کرد:  
فشــار روانی در زندگی انســان، امر 
اجتناب ناپذیــری اســت. وگاهی نیز 
مفید اســت، ولی اگــر از حد خارج 
شود. برای ســالمتی انسان مشکالت 
جــدی ایجاد می کند. ترکیبی از عوامل 

و  روان شــناختی  زیست شــناختی، 
اجتماعــی در کنترل مناســب فشــار 
روانی وحفظ یک ســبک سالم زندگی 
نقش مهمی دارند. فشــار روانی، نشان 
عصر ما اســت. به هر ســو که بنگریم، 
آدم هایی را می بینیم که می خواهند با باال 
و پایین پریدن و ورزش کردن، رفتن به 
باشگاه های ورزشی و رعایت رژیم های 
غذایی خاص، تأثیرات تنش های شدید 

زندگی را کم کنند.
قرار گرفتن مداوم در معرض 
اطالعات منفی بــر مغز ما تاثیر 

می گذارد
به گفته رســتمی، خواندن مداوم 
اخبــار این تــوان را دارد که در زندگی 
ما تنش های زیادی ایجاد کند از همین 
رو مضر تلقی می شود. زیرا قرار گرفتن 
مــداوم در معرض اطالعــات منفی 
می تواند بــر مغز ما تأثیر بگذارد. وقتی 
ما تهدیــدی را تجربه می کنیم. مغز ما 
واکنــش مبارزه یا گریز را فعال می کند 
و سیســتم های بدن ما نیز بر این اساس 
واکنش نشان می دهند”. دریافت اخبار 
می تواند سیســتم عصبی سمپاتیک را 
فعال کند، که باعث می شــود بدن شما 
هورمون های استرس مانند کورتیزول 
و آدرنالیــن را ترشــح کند. ســپس، 
هنگامی که بحرانــی در حال رخ دادن 
است و ما این واکنش استرس را بیشتر 
تجربه می کنیم؛ عالئم جسمی ممکن 

اســت ظاهر شود. برخی از شایع ترین 
عالئم عبارتند از خستگی، اضطراب، 
افســردگی و مشکل در خواب هستند 
که شرایط روانی فرد را تحت تاثیر قرار 
می دهند. به همین دلیل توصیه می شود 
با به کار بستن روش هایی، عادت خود 
را به پیگیری اخبار کاهش دهیم تا بتوانیم 

سالمت روان خود را تامین کنیم.
ایــن روانشــناس در خصوص 
نکاتی برای مدیریت تاثیر اخبار منفی بر 
جسم و روان بیان کرد: یکی از راه های 
کنارآمدن با حجم زیادی از اخبارهای 
منفی و پرتعداد، کنتــرل مقدار زمانی 
اســت که بــرای خواندن ایــن نوع از 
اخبــار صرف می کنید. هر فردی تا حد 
مشخصی توانایی مقابله با آسیب های 
روحی را دارد و در نتیجه، بســیار مهم 
اســت که شــما حد خود را شناسایی 
کنید. ذهن شــما برای بازیابی شرایط 
عادی خود و آرام کردن سیستم عصبی 
شما، نیز به دوره هایی استراحت در طول 
روز دارد. بــه همین دلیل، اگر به تازگی 
در کنترل اســترس ها و اضطراب خود 
دچار مشکل شــده اید، مقدار زمانی از 
روز را کــه به مطالعه اخبار می پردازید 
را محــدود کرده و آن را به فعالیت های 
آرامش بخش تری مانند خواندن کتاب 

اختصاص دهید.
کمتــر از ۳۰ دقیقــه را بــه 
صفحــات اجتماعــی و اخبــار 

اختصاص دهید
رســتمی توصیه کــرد که کمتر 
از ۳۰ دقیقــه در روز  را به گشــتن در 
صفحــات شــبکه های اجتماعــی و 
مشاهده اخبار اختصاص دهید و برای 
اینکه تشخیص دهید که در چه مواقعی 

به حداکثر ظرفیت خود رسیده اید، باید 
به نشانه های استرس خود بسیار توجه 
کنید. وقتی که استرس شما را فرا گرفته 
و در پی آن احساس بی حسی، کالفگی 
و یا حتی حس های خارجی مانند درد 
عصبی به شــما دست می دهد، در این 

زمان شما به حداکثر حد و ظرفیت خود 
رســیده اید و در نتیجه، باید از خواندن 
اخبــار بپرهیزید.وی افزود: سیســتم 
عصبی شــما در هنگام مواجه با وقایع 
منفی، تمامی قسمت منطقی ذهن شما 
را تحت کنترل می گیرد؛ در نتیجه، تنها 

بــا مدت کوتاهی اســتراحت یا صرفا 
تصمیم گرفتن بــرای کاهش نگرانی، 
موفق به بهبود شرایط نخواهید شد. تنها 
کاری که از دســت شما بر می آید، آرام 
کردن سیســتم عصبی به وسیله کنترل 
احساسات است. کارشناس روانشناسی 

تصریح کرد: تمریــن روش های آرام 
کردن سیســتم عصبی و کنترل کردن 
استرس بسیاری از اثرات منفی حوادث 
را خنثی کرده و به شــما کمک می کند 
تا به دیگران کمک کنید.رستمی تمرین 
تکنیک ها و روش هــای خودآرامی را 

می توان را به ســاخت عضله تشبیه و 
عنوان کرد: این کار باعث می شود تا در 
مواجهه با بحران ها، مقاوم تر و قوی تر 
عمل کنیم. همچنین کمک خواستن از 
دیگران در مواقع سختی، یکی از بهترین 
کارهایی اســت که می توان انجام داد و 

برخالف تصور عمومی، سخت ترین 
و تاریک ترین شرایط می توانند بهترین 

شخصیت های افراد را نمایان کنند.
مقاومت  عامل  اثرگذارترین 
در برابــر بی تفاوتی، ارتباطات 

اجتماعی است
بــه گفته وی، تاثیــر اخبار منفی 
تا مدت ها پــس از رویداد حوادث نیز 
ادامــه پیدا می کند. در نتیجه، حتی پس 
از حل شدن نگرانی هایی مانند نگرانی 
از جنــگ، اثرات اســترس آن بر فرد 
ادامــه دارد. کریســتی منینگ، یکی از 
اســتادیاران روانشناســی در دانشگاه 
مکلســتر، این نکته را مقدمه ای برای 
حس نادیده گرفته شدن دانسته و آن را 
به عنوان خطری جدی برای ســالمت 
روحــی معرفی می کنــد. وی در ادامه 
بیان می کند که اثرگذارترین عامل برای 
مقاومت در برابر بی تفاوتی و احساس 
بی توجهی، ارتباطات اجتماعی است. 
هر میزانی که شما با دیگر افراد اجتماع 
خود ارتباط داشــته باشــید و بتوانید 
از آن ها کمک بگیریــد، احتمال بقای 
جامعــه نیز افزایش پیــدا خواهد کرد. 
این روانشــناس تاکید کرد: در مجموع 
پیداکردن ظرفیت ذهنی، کنترل حجم 
اخبار دیده شــده، ســاختن ارتباطات 
اجتماعــی و کمک گرفتــن از دیگران 
می تواند سالمتی شما را تا حدودی در 

این شرایط حفظ کند.

یک روانشناس توصیه کرد که کمتر از ۳۰ دقیقه در روز را به گشتن در صفحات شبکه های اجتماعی 
و مشاهده اخبار اختصاص دهید و برای اینکه تشخیص دهید که در چه مواقعی به حداکثر ظرفیت خود رسیده اید، 

باید به نشانه های استرس خود بسیار توجه کنید.

 توصیه روانشناسان؛

لزوم توجه به "حداکثر ظرفیت" 
در برابر اخبار بد

احساس عجیبی که نشانه کمبود ویتامین D است غذاهایی که موجب افسرگی می شود را بشناسیم
گروه بهداشت و سالمت- احســاس ناگهانی سرگیجه یا چرخش سر 
 D باشد. یکی از عالئم کمبود ویتامین D می تواند نشــانه ای از کمبود ویتامین
نوع رایج ســرگیجه به نام سرگیجه وضعیتی حمله ای)BPPV( و عالئم دیگر  
شــامل تهوع و اســتفراغ و همچنین از دست دادن تعادل است. نتایج تحقیقات 
نشــان می دهد مصرف مکمل های ویتامین D و کلســیم ۲ بار در روز می تواند 
تجربه این سرگیجه را کاهش دهد. کسانی که بیشترین کمبود ویتامین D دارند، 
بیشتر از دیگران از عالئم ذکر شده رنج می برند. این سرگیجه در پاسخ به ارتفاع 
نیست و بسیاری از افراد سرگیجه را حتی در زمانی که هر ۲ پای آنان روی زمین 
اســت نیز تجربه می کنند.این وضعیت به ندرت جدی است اما می تواند بسیار 
آزاردهنده باشد؛ به  طوری که ۸۶ درصد از مبتالیان گزارش می دهند این موضوع 
زندگی روزمره آن ها را مختل می کند و منجر به چند روز مرخصی کاری شود. 
اکنون نتایج تحقیقات نشــان می دهد مصرف مکمل های ویتامین D و کلسیم 
می تواند از بروز این مساله جلوگیری کند.دکتر جی سو کیم، یکی از محققان این 
تحقیق، گفت: نتایج مطالعه ما نشان می دهد برای افراد مبتال به سرگیجه وضعیتی 
حمله ای خوش خیم مصرف مکمل ویتامین D و کلسیم یک راه ساده و کم خطر 
برای جلوگیری از عود ســرگیجه خواهد بود؛ به خصوص اگر سطح ویتامین 
D پایینی داشته باشند.این مطالعه تقریبا شامل ۱۰۰۰ نفر بود که حدود نیمی از 
آنان مکمل های ویتامین D و کلســیم دریافت کردند. کسانی که سطح ویتامین 
D پایینی داشتند، ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D و ۵۰۰ میلیگرم کلسیم ۲ بار 
در روز مصرف کردند.نتایج نشــان داد مکمل ها بروز ســرگیجه را تا ۲۴ درصد 
کاهش داد. کســانی که کمبود ویتامین D بیشتری داشتند، از مصرف مکمل ها 
سود بیشتری می بردند و شاهد کاهش ۴۵ درصدی عالئم خویش بودند. دکتر 
کیم بیان کرد: نتایج هیجان انگیز است زیرا تاکنون مراجعه به پزشک برای انجام 
حرکات سر، راه اصلی درمان سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم بوده است.

گروه بهداشت و سالمت-  ارتباط 
بین رژیم  غذایی و افسردگی قوی تر از 
آن چیزی اســت که بســیاری تصور 
می کنند؛ بنابراین باید بررســی کنید که 
چگونه رژیم  غذایی شما ممکن است 

دلیل افسردگی شما باشد.
به نقل از هلث، متخصصان تغذیه 
و محققان به این سوال که آیا مواد غذایی 
که مصرف می کنید، در میزان خطر ابتال 
یا افزایش عالئم افسردگی موثر است، 

پاسخ مثبت می دهند.
دیگانت دیو، مدیر سالمت روان در 

بیمارســتان ال کامینــو در مونتین ویو 
کالیفرنیا، اظهار کرد: رژیم  غذایی ممکن 
است تاثیر قابل  توجهی در پیشگیری و 

درمان افسردگی داشته باشد.
وی می گوید: افسردگی می تواند 
اشــتها را افزایــش یا کاهــش دهد و 
مشخص شــده که حالت های خلقی 
منفی تمایل به غذاهای سرشار از قند، 

چربی و یا نمک را تحریک می کند اما 
مشکل این است که مصرف مکرر این 
غذاها با مواد مغذی اندک می تواند منجر 
به دریافت کمتر از حد توصیه شده مواد 
مغذی ضروری مغز مانند ویتامین های 
B، روی، فوالت و منیزیم شــود. بدن 
شــما به این مواد مغذی نیاز دارد تا در 
سطوح بهینه باقی بماند و به ساخت مواد 
شــیمیایی مغز کمک کند زیرا مصرف 
این مواد باعث می شود احساس بهتری 

داشته باشید و کمتر افسرده شوید.
دیو می گوید: خوردن احساسی 
نیز می تواند به یک مشکل تبدیل شود. 
همچنین این رفتــار می تواند منجر به 
احساس خجالت، انزجار و گناه بیشتر 
شود که فرد را افسرده تر می کند و نهایتا 
به یک چرخه معیوب منجر خواهد شد.

در حالی که رابطه علت  و معلولی 
بین غذا و خلق  و خو نسبتا ساده به نظر 
می رسد اما یک ارتباط پیچیده بین مغز 

و روده وجود دارد.
تغذیه  متخصصان 
می گوینــد: نتایج 

مطالعــات نشــان داده  میکروبیوتای 
روده، یعنــی تعداد زیــادی باکتری که 
داخــل روده زندگی و به طرق مختلف 
به سالمت کلی کمک می کند، در افراد 
سالم به طور قابل  توجهی با افراد افسرده 
متفاوت است. غذاهایی که می خورید 
باکتری هــای روده را تغذیه می کند و 
ســویه های مختلف این میکروب ها 
ترجیــح می دهند چیزهــای مختلفی 
بخورند. میکروبیوتای روده انسان از پنج 
نوع باکتری  )باکتروئیدها، فیرمیکوت ها، 
و  فوزوباکتریوتــا  اکتینوباکترهــا، 
پروتئوباکتریا( تشــکیل شده است. بر 
اساس بررسی های انجام شده از موش 
و انســان، باکتروئیدها و فیرمیکوت ها 
بیشــترین تاثیر را در افســردگی دارد. 
عــالوه بر این بدن شــما به منابع کافی 
از یک دســته کامل از مواد مغذی برای 
کمک بــه توانایی خود در تولید انتقال 
دهنده های عصبی مانند ســروتونین 
که گاهی اوقات به آن ماده شــیمیایی 
احســاس خوب نیز گفته می شود، نیاز 
دارد. انتقال دهنده هــای عصبــی مواد 

شیمیایی است که پیام ها را بین نورون ها 
حمل می کند.

ایلیــن چاوز، دیگــر محقق این 
بررســی، افــزود: ســروتونین یک 
انتقال دهنده عصبی اســت که به تنظیم 
خواب، اشــتها، خلق  و خو و مهار درد 
کمک می کند. این ماده عمدتا در دستگاه 
گوارش تولید می شــود که با میلیون ها 
ســلول عصبی یا نورون پوشانده شده 
اســت.اینکه نورون هــا چقدر خوب 
کار و ســروتونین تولید می کند، تحت 
تاثیــر میکروبیوم روده شماســت که 
در باکتری هــای خوب رشــد می کند 
و اغلب در مکمل هــای پروبیوتیکی 
یافت می شــود و هدفشان حمایت از 
سالمت روده است. این باکتری خوب 
بــه نوبه خود با غذاهای کامل که دارای 
فیبر باال و سرشــار از مواد مغذی است 
مانند ســبزیجات برگدار، چربی های 
سالم و غالت کامل رشد می کند. نتایج 
بررســی ها نشــان داده اگر افسردگی 
دارید، آنچه می خورید ممکن اســت 

عالئم را بهبود دهد یا بدتر کند.

میا ســین، یک متخصص تغذیه، 
در این خصوص می گوید: رژیم  غذایی 
غنــی از غذاهای با کیفیت باال که مواد 
مغذی قابل  توجهی از جمله ویتامین ها، 
مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها را فراهم 
می کند، ممکن اســت به تغذیه مغز و 
محافظــت از آن در برابر رادیکال های 

آزاد یا استرس اکسیداتیو کمک کند.
به  طــور کلی رژیــم  غذایی که 
برای پیشگیری و کاهش عالئم توصیه 
می شود، شامل ســبزی، میوه، غالت 
کامــل، آجیل، روغــن زیتون، ماهی و 
لبنیات کم چرب اســت. این نوع رژیم 
اغلب به  عنوان رژیم  غذایی مدیترانه ای 
توصیف می شود. مطالعات نشان داده 
که خطر افســردگی در کسانی که این 
نــوع رژیم را دارنــد، ۲۵ تا ۳۵ درصد 

کمتر است.
رژیم غذایی حاوی غذاهای کامل 
و تصفیه نشده با پروتئین، چربی سالم و 
فیبر به ثابت نگاه داشتن قند خون بعد از 
غــذا کمک می کند که در خلق  و خوی 

نیز موثر است.

در مجموع پیداکردن ظرفیت ذهنی، کنترل حجم اخبار دیده شــده، ساختن ارتباطات اجتماعی 
و کمک گرفتــن از دیگران می تواند ســالمتی شــما را تا حــدودی در این شــرایط حفظ کند.

آگهی تصمیمات شرکت گسترش و پخش آب و برق پاسارگاد کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13485 و شناسه ملی 14007121975
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1401،07،20 ، موسســه حسابرســی بهداد حســاب آریا با شناسه ملی 
10320849506 بعنــوان بازرس اصلــی و آقای یداله محمدی با کد ملی 
4372448031 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

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

آگهی تصمیمات شرکت مشترک بازرگانی گروه کشتیرانی
 و هولدینگ ریچ غنی کیش ) سهامی خاص – در حال تصفیه (

ثبت شده به شماره 13438 و شناسه ملی 14006952105
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده مورخ 

1401،06،12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1. صورتهای مالی مشتمل بر صورت خالص ارزش دارایی ها صورت سود 
و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت تغییرات در خالص 

ارزش داراییها برای سال مالی منتهی به 1400،12،29 به تصویب رسید.
2.  موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی 10100364819 بعنوان 

ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
3. روزنامه کثیر االنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های شــرکت برای 

مدت یکسال انتخاب گردید.
4. آقای بهروز شاکری با کد ملی 0820055761 بعنوان مدیر تصفیه برای 

مدت دو سال انتخاب گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت رده بندی آسیا کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 3049 و شناسه ملی 10861546858

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401،04،07 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1 . صــورت وضعیت مالی ، صورت ســود و زیــان و تغییرات در حقوق 
مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 1400،12،29 

به تصویب رسید.
2 . موسســه حسابرســی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی 14005653038 
بعنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی و آقای بهنوش امیر یگانه با 
شــماره ملی 2594102946 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

انتخاب شدند.
3 . روزنامه کثیر االنتشــار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شــرکت 

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

آگهی تصمیمات شرکت آرشام فراز کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 12510  و شناسه ملی 14005293390

به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 
مدیره مورخ 1401،05،28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1. خانم فرحناز محمدی به کد ملی 3932618505 به سمت مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره ، و آقای احمد خانی به کد ملی 0013822561 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهری نورعلی با کد ملی 3933578991 

به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس 

هیئت مدیره )فرحناز محمدی ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3 .  آقــای مصطفی جناب زاده با کد ملــی 2391933495 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای رضا مســیبی حسین آبادی با کد ملی 1292760540 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4 . روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تصمیمات شرکت زمرد خلیج فارس کیش رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8990  و شناسه ملی 10980226315
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره 1401،07،21 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 
1. خانم مریم حجازی به کد ملی 0371730120 به ســمت مدیر عامل ، 
آقای ابوالفضل حجازی به کد ملی  0050621947 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، و خانم محبوبه حجازی به کد ملی 0370289498 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم مینا حجازی با کد ملی 0370893719 به سمت 

عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات 
و عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3 . خانم فایزه احمدپور با کد ملی 2170005005 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای محمد قربانخانی با کد ملی 0384620434 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت دینا کیش ) با مسئولیت محدود (
ثبت شده به شماره 6485 و شناسه ملی 10861563168

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1401،07،19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1. خانــم رویــا نادری با کــد ملی 0046937374 ) خارج از شــرکاء ( به 
ســمت مدیر عامــل و عضوء هیئت مدیره ، آقای کریــم نادری با کد ملی 
0046689461 به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا نادری 
با کد ملی 0012266809 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضوء هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . 
2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات 
و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت خانه رویایی جزیره کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14344 و شناسه ملی 14010140706
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،06،30 
، مرکز اصلی شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی : جزیره کیش ، خیابان 
فردوســی ، مرکز تجاری کیش ، طبقه همکف ، واحد 186 ، کد پســتی 
شــماره 7941895631 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 

بنحو فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت ترایتون اورسیز پارس کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14630 و شناسه ملی 14011557482
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401،07،23 ، کلیه اوراق و 
اســناد بهادار ، بانکی و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ،بروات ، 
قرارداد عقود اسالمی با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای 
هیات مدیره با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد 

مدیر عامل یا نائب رئیس هیات مدیره با مهر شــرکت معتبر می باشد.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت فرادید سازه کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 11504 و شناسه ملی 14004239812

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،07،02 ، 
مرکز اصلی شــرکت از ادرس قبلی به نشــانی : جزیره کیش ، بلوار ایران، 
ضلــع جنوب غربــی بندرگاه ، قطعه B28  ، طبقــه دوم ، واحد 8 – کد 
پســتی 7941798341 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه 

به نحو فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت آینده ساز ابنیه ماندگار کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14553 و شناسه ملی 14011062875
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،07،17 و با 
عنایت به تاییدیه نام از اداره ثبت شــرکتها و موسسات غیرتجاری تهران 
به شــماره پیگیری 5818181009552398646 مورخ 1401،07،14 نام 
شرکت از آینده ساز ابنیه ماندگار کیش به تکین ماندگار آداک کیش تغییر 

یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه بنحو فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت رویای آتی کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 8380  و شناسه ملی 10862123307

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401،06،12 ، 
 ، F2 مرکز اصلی شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی : جزیره کیش ، فاز
خیابان کاج ، ســاختمان پارسیان 2 ، طبقه 1 ، واحد 35 ، کد پستی شماره 
7941662758 تغییــر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه بنحو 

فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت سامان آفرینان فرآیند توسعه کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10167 و شناسه ملی 14002906328
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401،08،02 ، 
مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ، بازار پردیس 
2 ، طبقه همکف ، کد پســتی 7941882951 تغییر یافت و در نتیجه ماده 

مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت برسام تجارت خلیج فارس کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14199 و شناسه ملی 14009718334
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401،08،04 
، مرکــز اصلی شــرکت از آدرس قبلی به نشــانی : جزیــره کیش ، بلوار 
ایــران ، خیابــان انرژی 3 ، پالک EX4  ، طبقه 2 ، واحد 11 – کد پســتی 
7941658480 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به نحو 

فوق اصالح گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمبمات شرکت پخش مواد غذایی پارس برتر کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10131 و شناسه ملی 14002582684
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت  مورخ 

1401،02،31 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1 . خانم نفیسه مقدم امین با کد ملی 0071661247 به سمت مدیر عامل و 
عضوء هیئت مدیره ، آقای مجید نامور با کد ملی 1260472523 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، آقای کوروش نامور با کد ملی 1250728282 به سمت 

نائب 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 اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای خانم نفیسه مقدم امین و 
آقای مجید نامور و آقای کوروش نامور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3 . خانــم مرضیه حنیفی با کد ملی 0078325722 بعنوان بازرس اصلی و 
خانم رویا والیتی با کد ملی 1911363409 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
4 . روزنامه کثیراالنتشار روزنامه جمهوری اسالمی جهت درج آگهی های 

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