
9بهداشت و سالمت
گروه بهداشت و سالمت- در 
دهه های اخیر، نیاز به نوشیدن هشت 
لیــوان آب در روز به یــک توصیه 
اســتاندارد تبدیل شــده است با این 
حال شــواهد کمی بــرای تأیید آن 

وجود دارد.
دانشــگاه  در  متخصصــان 
ایاالت  در  "ویسکانسین-مدیسن" 
متحــده هزاران نفر از ۲۶ کشــور را 
مورد مطالعه قــرار دادند تا دریابند 

که به چه مقــدار آب نیاز دارند. آنها 
دریافتند کــه میانگین روزانه از یک 
لیتر در روز تا شــش لیتر متغیر است 
که شامل آب سایر نوشیدنی ها مانند 
چای و قهوه و همچنین آب موجود 

در غذا می شود.

یکی از متخصصان در این زمینه 
می گویــد: علم هرگــز از مصرف 
هشــت لیــوان آب در روز به عنوان 
یک دســتورالعمل مناســب و ثابت 
حمایت نکرده است و مقدار زیادی 
از آب مورد نیاز بدن از غذایی که می 
خورید تامین می شود. اما این بهترین 
کاری اســت کــه ما تاکنــون انجام 
داده ایم تا میزان آب مصرفی مردم در 
روز - گــردش آب به داخل و خارج 

از بــدن - و عوامــل اصلی که باعث 
 گردش آب می شوند را اندازه گیری 

کنیم.
بــر خالف مطالعــات قبلی که 
از افراد خواســته بــود مصرف آب 
را خود گــزارش دهند، متخصصان 

آب را هنــگام حرکت در بدن اندازه 
گیری کردند. شــرکت کنندگان در 
این مطالعه آب »قابل ردیابی« ویژه 
حاوی ایزوتوپ هــای هیدروژن و 
اکسیژن را نوشــیدند تا متخصصان 
بتوانند زمان عبور آن را تشــخیص 

دهند.
آنها بسته به دما، جنس و سطح 
فعالیت بدنی تفاوت های زیادی پیدا 

کردند.

به عنوان مثال، یک مرد ۲۰ ساله 
که در یک کشــور توسعه یافته مانند 
بریتانیا زندگــی می کرد که میانگین 
دمای هوا در آن ۱۰ درجه سانتیگراد 
بود و میانگین فعالیت بدنی را داشت، 
در حدود ۳.۲ لیتــر آب در روز نیاز 

داشت.
متخصصــان دریافتنــد زمانی 
که مردم مصــرف انرژی خود را در 
یــک روز دو برابر کردند، به یک لیتر 
آب اضافــی نیاز داشــتند در حالی 
که افزایــش ۵۰ درصدی رطوبت به 
نوشــیدن تنها ۰.۳ لیتر آب اضافی در 

روز نیاز داشت.
افزایش وزن نیز یکی از عوامل 
اصلی بود. همچنین مشــخص شد 
که ورزشــکاران حدود یک لیتر آب 
بیشتر از غیر ورزشکاران مصرف می 

کنند.
متخصصان اظهار کردند آنهایی 
که در کشورهایی با شاخص توسعه 
انســانی پایین هســتند، بیشــتر در 
مناطقی با دمای متوسط باالتر زندگی 
می کنند، به احتمال زیاد کار فیزیکی 
انجــام می دهند و کمتــر در داخل 
ســاختمان های تحت کنترل آب و 
هــوا در طول روز حضور دارند. این 
موارد به عالوه احتمال کمتری برای 
دسترســی به یک جرعه آب تمیز در 
زمان نیازشان، باعث می شود گردش 

آب آنها بیشتر شود.

به نظر می رســد قانون هشت 
لیــوان آب در روز از دکتر "فردریک 
جــی اســتار"، متخصــص تغذیه 
آمریکایی سرچشــمه مــی گیرد که 
در سال ۱۹۷۴ میالدی مصرف شش 
تا هشــت لیوان آب را پیشنهاد کرد. 
او گفــت کــه این می تواند شــامل 
قهوه، چای، شــیر، نوشــابه و ... در 
 کنار محتوای آب میوه و ســبزیجات 

باشد.
اکثر متخصصان تغذیه در حال 
حاضــر پذیرفته اند که بدن، ســطح 
آب را بــه خوبــی کنتــرل می کند، 
بــدن آنچه را که نیــاز ندارد دفع می 
کنــد و در صورت نیــاز به افزایش 
 ســطح آب نیــز تشــنگی تحریک 

می شود.
نوشــیدن زیاد آب مــی تواند 
خطرنــاک باشــد. اگــر کلیــه ها 
نتواننــد از شــر آب اضافی خالص 
شــوند، محتوای ســدیم خــون را 
رقیــق مــی کنند و شــرایطی به نام 
"هیپوناترمــی" را ایجاد می کنند که 
 می تواند زندگی افراد را در خطر قرار 

دهد.

متخصصان در مطالعه ای تازه دریافته اند که نوشیدن دو لیتر آب در روز برای حفظ سالمتی یک افسانه است و
 افراد بسته به شغلشان، آب و هوای محل زندگی و جنسیت ممکن است به نوشیدن تا شش لیتر آب در روز نیاز  پیدا کنند.

نوشیدن ۲ لیتر آب در روز برای 
سالمتی افسانه است!

تغییر دی ان ای کودکان با فرزندپروری سختگیرانه! نقش پروبیوتیک ها در بهبود اختالالت گوارشی و عفونت های تنفسی
گروه بهداشــت و ســالمت-  محققان دریافتند که والدگری )فرزندپروری( سختگیرانه احتماالً بر نحوه خواندن 
دی اِن اِی توسط بدن تأثیر می گذارد. نحوه خواندن دی اِن اِی توسط بدن کودکان، ممکن است در نتیجه تربیت سخت گیرانه 

والدین خشن تغییر کند و احتمال ابتال به افسردگی را در نوجوانی و بزرگسالی آن ها افزایش دهد.
دکتر اِوِلن َون اَش ، به تازگی حاصل پژوهش خود را در این زمینه در کنگره اروپایی روان داروشناسی اعصاب ، علمی 

که بر اثرات دارویی بر یاخته های عصبی تمرکز می کند( در وین پایتخت اتریش، ارایه کرده است.
او می گوید: ما دریافتیم که رفتار سخت گیرانه، همراه با تنبیه فیزیکی و دستکاری روانشناختی، می تواند مجموعه ای 
از دستورالعمل ها را درخصوص نحوه خواندن ژن ارایه کند. نشانه ها حاکی از این است که خود این تغییرات ممکن است 
کودک را مستعد افسردگی کند. اگر کودکان از تربیت حمایت گرانه برخوردار باشند، با چنین مسئله ای روبه رو نخواهیم بود.

محققان دانشگاه لووِن در بلژیک، ۲۱ نوجوان را انتخاب کردند که معتقد بودند والدین خوبی دارند )مثاًل، والدینی 
داشتند که حامی فرزندانشان بودند و در عین حال به آن ها استقالل می دادند( و آن ها را با ۲۳ نوجوان مقایسه کردند که رفتار 

والدینشان را خشن می دانستند )مثاًل رفتار فریبکارانه و خشونت افراطی داشتند و تنبیه بدنی انجام می دادند(.
همه نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۶ ســال بودند و میانگین ســنی هر دو گروه نوجوانان ۱۴ ســال بود. هر دو گروه شامل ۱۱ 
نوجوان پسر بودند؛ یعنی از نظر توزیع سنی و جنسیتی برابر بودند. بسیاری از کسانی که تحت تربیت شدید والدین قرار 

گرفته بودند، عالیم اولیه و تحت بالینی افسردگی را نشان دادند.
سپس، محققان دامنه مِتیالسیون را در بیش از ۴۵۰ هزار مکان در دی اِن اِی هر فرد تجزیه وتحلیل کردند و دریافتند این 

فرایند در افرادی که تربیت سختگیرانه را تجربه کرده بودند، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
متیالسیون یک فرایند طبیعی است که در آن یک مولکول شیمیایی کوچک به دی اِن اِی اضافه می شود و نحوه خواندن 
دستورالعمل های رمزگذاری شده در دی اِن اِی را تغییر می دهد؛ مثاًل، متیالسیون ممکن است مقدار آنزیم تولیدشده توسط 
یک ژن را افزایش یا کاهش دهد. افزایش تنوع متیالسیون با افسردگی مرتبط است. دکتر اَش گفت: دی اِن اِی ثابت می ماند؛ 
اما این گروه های شیمیایی اضافی بر نحوه خواندن دستورالعمل های دی اِن اِی تأثیر می گذارند. نوجوانانی که معتقد بودند 
والدین سختگیر دارند، تمایل به افسردگی نشان دادند. ما معتقدیم که این تمایل از طریق افزایش تنوع در متیالسیون در 

دی اِن اِی آن ها ایجاد شده است.
او در ادامه توضیح داد: در این پژوهش، نقش والدین ســخت گیر را بررســی کردیم؛ اما این احتمال وجود دارد که 
هرگونه استرس زیاد به چنین تغییراتی در متیالسیون دی اِن اِی منجر شود؛ بنابراین به طور کلی، استرس در دوران کودکی 
ممکن است با تغییر روش خواندن دی اِن اِی افراد به تمایل عمومی به افسردگی در آینده بینجامد، اما، این نتایج باید در 
یک نمونه بزرگ تر تأیید شود.پروفسور کریستیان وینِکرز، از دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه آمستردام در هلند، گفت: 
این پژوهش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می دهد تجربیات نامطلوب دوران کودکی با چه سازوکاری بر سالمت روان 

و سالمت جسم تأثیر نامطلوب می گذارد.

گروه بهداشــت و سالمت-
دکتــرای تخصصی علــوم تغذیه، با 
اشــاره به نقش موثــر پروبیوتیک ها 
و پره بیوتیک هــا در ســالمت بدن، 
مصــرف ایــن مــواد را در بهبــود 
اختــالالت گوارشــی، عفونت های 
تنفســی و بیماری های التهابی روده 

موثر برشمرد.
غزالــه اســالمیان، میکروبیوم 
را مجموعــه ای از همــه میکروب ها 
)باکتری هــا، قارچ هــا، ویروس ها و 
ژن های آنها( عنــوان کرد که به طور 
طبیعــی روی پوســت و درون بدن 

انسان زندگی می کنند.
بــه گفتــه وی، میکروبیوم ها با 
میکروسکوپ قابل رؤیت هستند و از 
جهات مختلف به سالمت و تندرستی 

انسان کمک می کنند.
این اســتادیار دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی افزود: روده 
بزرگ محیطی با اکسیژن کم و مناسب 
برای رشد میکروبیوم ها )باکتری های 
بی هــوازی( مانند اســتروپتوکوک، 
و  الکتوباســیلوس  بیفیدوباکتریوم، 

کلستریدیوم است.
ایــن دکتــرای علــوم تغذیه 
خاطرنشــان کرد: این میکروب ها از 
رشــد بیش از حد باکتری های مضر 

جلوگیــری می کنند که بــرای مواد 
مغذی و مکان های اتصال به غشاهای 
مخاطــی روده کــه محــل اصلــی 
فعالیت ایمنــی و تولید پروتیین های 

ضدمیکروبی است، رقابت می کنند.
بــه گفتــه وی، میکروب های 
مذکــور از این طریق سیســتم ایمنی 
را تحریک می شود، ترکیبات غذایی 
بالقــوه ســمی را تجزیــه می کنند و 
 ،B ویتامین هــا از جمله ویتامین های
ویتامیــن Kو اســید آمینه خاصی را 

سنتز می کنند.
دانشــگاه،  اســتادیار  ایــن 
پروبیوتیک هــا را میکروب های مفید 
عنوان کــرد که مصرف آنها در تنظیم 
میکروبیوم روده نقش مؤثری داشــته 

و برای بدن مفید است.
اســالمیان خاطرنشــان کــرد: 
پره بیوتیک ها بــه مواد غذایی )اغلب 
کربوهیدرات هــای غیرقابل هضم( 
گفته می شــود که به عنوان سوخت 
در دسترس میکروب های مفید روده 
قرار می گیرند و به تقویت آنها کمک 

می کنند.
وی با بیان ایــن که پروبیوتیک 
در زبــان یونانــی به معنــای حیات 
بخش اســت افــزود: پروبیوتیک به 
ارگانیسم های زنده و غیربیماری زایی 

اطالق می شود که در صورت مصرف 
مقادیر کافی، اثرات ســالمت بخشی 

ویژه ای برای میزبان دارند.
شــد:  یــادآور  اســالمیان 
پروبیوتیک ها به شــکل مکمل های 
غذایــی یا به طــور طبیعی در برخی 
مــواد غذایی وجود دارنــد که مواد 
غذایی تخمیری شامل کفیر، ماست، 
ترشــی های تخمیــری، کیمچــی، 
پنیرهای پروبیوتیک و چای تخمیری 

از آن جمله هستند.
به گفته وی، منابــع غذایی پره 
بیوتیک ها شــامل موز، پیاز، پیازچه، 
سیر، موســیر، ســیب، تره فرنگی، 
غالت سبوس دار، جو دوسر و انواع 

حبوبات است.
به گفته این استادیار دانشکده 

رژیم های  تغذیه،  علوم 
سرشــار از غــالت 
میــوه،  ســبوس دار، 
سبزی، مغزها و دانه ها 

می توانند فیبــر کافی را 
برای بــدن تأمین کنند و 
میکروب های مفید روده 
از این فیبر تغذیه می کنند.

این دکترای علوم تغذیه 
افزود: افراد مبتال بــه چاقی و اضافه 
وزن، عــدم تعادل میکروبیوم روده را 

تجربه می کنند و کاهش وزن اصولی 
به برگشت تعادل میکروب ها و بهبود 
جمعیــت میکروبیــوم روده کمک 

می کند.
کرد:  خاطرنشــان  اســالمیان 
رژیم هــای غذایی پرچرب با اســید 
چرب ترانس و اشباع باال و رژیم های 
غذایی پرکربوهیــدرات با میزان قند 
ساده باال منجر به برهم خوردن تعادل 

میکروبیوم روده می شود.
وی افــزود: چربی های ترانس 
شــیرینی ها،  فودهــا،  فســت  در 
بیســکوئیت ها، کیک ها و مارگارین 

وجود دارند. چربی های اشباع در کره، 
چربی های  پرچرب،  گوشــت های 
حیوانی و شیرینی های قنادی وجود 

دارند.
این اســتادیار دانشــکده علوم 
تغذیه خاطرنشان کرد: براساس نتایج 
پروبیوتیک ها  مصــرف  پژوهش ها 
و پره بیوتیک هــا می توانند در بهبود 
برخی اختالالت گوارشی مانند نفخ، 
اســهال، یبوست، ریفالکس، سندرم 
روده تحریک پذیــر، عفونت هــای 
تنفسی و بیماری های التهابی 
روده نقش درمانی و مفیدی 

داشته باشند.

متخصصان اظهار کردند آنهایی که در کشــورهایی با شــاخص توســعه انســانی پایین 
هســتند، بیشــتر در مناطقی با دمای متوســط باالتر زندگــی می کنند، بــه احتمال زیاد 
کار فیزیکــی انجــام می دهنــد و کمتــر در داخــل ســاختمان های تحت کنتــرل آب و هوا 
در طــول روز حضــور دارنــد. این مــوارد به عالوه احتمــال کمتری برای دسترســی به 
یــک جرعــه آب تمیز در زمان نیازشــان، باعث می شــود گردش آب آنها بیشــتر شــود.

آگهی تصمیمات شرکت امید نیک کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 7374 و شناسه ملی 10861572011

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401،06،05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ گردید :

1 . به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور : آقای منصور جعفری به 
شــماره ملی 1551925028 به نمایندگی از شرکت عمران بعثت خاتم با 
شناســه ملی 10102314914 به ســمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره ، آقای ناصر کاوند به شــماره ملــی 4120104311 به نمایندگی از 
شرکت صنعتی سپنتا با شناسه ملی 10100328356 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، آقای ســید کمال کاوســی داودی به شماره ملی 2064356533 به 
نمایندگی از شرکت رویا ساختمان آریا با شناسه ملی 10103588430 به 
سمت عضوء هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . 
2. کلیه اوراق اســناد بهادار مالی و تعهدآور شــرکت متفقآ با امضاء مدیر 
عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق 
رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
3 .  اختیــارات مندرج در بندهای 15،14،13،9،8،7،4،1، و 16 از ماده 40 

اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . 
 رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تاسیس شرکت پترو حفاران طالیی کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 14550 و شناسه ملی 14011045085

با عنایت اســتعالم اخذ شده از مدیریت محترم بازرگانی سازمان بر اساس 
بند 6 ماده 7 ضوابط ثبت شــرکتها به شــماره 1400/380118621 مورخ 
1400/12/28 و خالصه اساســنامه و اظهارنامه شــرکت فوق که در تاریخ 
1401/01/29 تحت شماره 14550 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع 

عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود.
1 . موضوع شــرکت : 1 – مدیریــت و راهبری عملیات دکل های حفاری 
دریایی ، شــناورها و پلتفرم های فراســاحل ، نیروی انسانی متخصص در 
حوزه راهبری دکل های حفاری دریایی و شــناورها و ســایر پلتفرم های 
فراســاحل ، انجام تعمیرات دکل های حفاری دریایی و شناورها در تمامی 
ســطوح ،تامین دکل های حفاری دریایی و شــناورها، ساخت سازه های 
فراساحلی، انجام تعمییرات ماشین آالت و دستگاه های مختلف مربوط به 
تجهیزات فراساحل در تمامی سطوح، ارایه خدمات فنی مهندسی مربوط به 
سازه های فراساحل ، انجام سرویس های حفاری ، تامین انواع ماشین آالت 
تجهیزات و قطعات یدکی در حوزه فراساحل ، تامین نیروی متخصص برای 
اجرا و پیشــبرد تمامی پروژه های فراساحل ، انجام سرویس های حفاری 
، انجام عملیات لجســتیکی در تمامی حوزه های فراساحل ، ارایه مشاوره 
کارشناسی در حوزه تمامی پروژه های فراساحل پس از اخذ مجوز از مراجع 

ذیصالح و قانون جاری کشور و سازمان منطقه آزاد کیش .
2 . مرکز اصلی شــرکت : جزیره کیش ، بلوار ایران ، میدان اقتصاد ، خیابان 
اقتصاد ، قطعه EX20 ، ســاختمان سپهر ، طبقه دوم ، واحد 210 کد پستی 

7941658114
3 . میزان ســرمایه شرکت : سرمایه شرکت 2،500،000،000 ریال سرمایه 
منقسم به 1000 سهم با نام عادی 2،500،000 ریالی که مبلغ 875،000،000 
ریال معادل 35 درصد به موجب گواهی شــماره 1400/2225956 مورخ 
1400/12/28 بانک ملت شعبه مرکز تجاری 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 محمدرضــا خدابخش با کد ملی 079147178 
به ســمت مدیر عامــل و عضو هیئت مدیره ، حســین اژدرزاده با کد ملی 
0057764034 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای اینگه اوسیوه امانویل 
به شماره پاسپورت A09885911 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند . 
6 . دارندگان حق امضاء : کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر 

نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد . 
7 . اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه .

8 . اولین بازرســان : آقای ابوالفضل آبیاری به شــماره ملی 0602628814 
بعنــوان بــازرس اصلی و خانم ســمیه جاللی ســرکپه به شــماره ملی 
0067156940 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 
9 . روزنامه کثیراالنتشــار اقتصادکیش بعنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت 

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

آگهی تصمیمات شرکت فرا دید سازه کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 11504 و شناسه ملی 14004239812

به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 
مدیره مورخ 1401،07،02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 

1 . آقای ایوب رســتمی با کد ملــی 4650743923 ، خانم ملیحه نادری با 
کد ملی 4650755018 و آقایان مجید رســتمی با کد ملی 4650489784 
و مهدی ملک محمدی فرادنبه با کد ملی 4640069022 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
2 . به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مذکور : آقای ایوب رستمی با کد 
ملی 4650743923 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ، خانم ملیحه 
نادری با کد ملی 4650755018 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان 
مجید رســتمی با کد ملی 4650489784 و مهدی ملک محمدی فرادنبه با 
کد ملی 4640069022 به سمت اعضای هیئت مدیره ، برای مدت دو سال 

انتخاب شدند . 
3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته ، بروات 
و عقود اســالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء آقای ایوب رستمی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
4 . خانم کتایون همتی شــراهی با کــد ملی 0062676271 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای فضل اهلل نادری با کد ملی 4650660939 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 سامان آفرینان فرایند توسعه کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 10167 و شناسه ملی 14002906328
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 

مدیره مورخ 1401،07،30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1 . آقای حمید حســینی با کد ملی 0452296439 به ســمت مدیر عامل 
و نایــب رئیــس هیئت مدیره ، خانــم فاطمه آقابابائی دهــج با کد ملی 
3149886521 به ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مهدی فراشــی با کد 
ملــی 3962723390 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

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 حمید حسینی یا 

فاطمه آقابابائی دهج همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد.
3 . صورتهای ســود و زیان و حریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 

1401/12/29 به تصویب رسید . 
4 . موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی حافظ گام با شناســه ملی 
1010484035 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمدپور کریمی به شماره 
ملــی 5869928461 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 

مالی انتخاب شدند . 
5 . روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شــرکت 

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

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تجارت گستر نیک اختر کیش 
) با مسئولیت محدود (

ثبت شده به شماره 14210 و شناسه ملی 14009744845
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 

بطــور فوق العاده مورخ 1401،06،12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 
1 . آقای محســن صوری بــا کد ملی 0080301959 بــا پرداخت مبلغ 
40،000،000 ریال به صندوق شــرکت و آقای ســید حسین خواسته با 
کد ملــی 0058149953 با پرداخت مبلغ 20،000،000 ریال به صندوق 
شــرکت و خانم معصومه صوری با کــد ملی 0078734576 با پرداخت 
مبلغ 40،000،000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100،000،000 ریال به مبلغ 200،000،000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصالح گردید .
2 . آقای محســن صوری با کد ملی 0080301959 به ســمت مدیر عامل 
و رئیــس هیئت مدیره ، خانم معصومه صوری با کد ملی 0078734576 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای ســید حســین خواسته با کد 
ملی 0058149953 به ســمت عضوء هیئت مدیره برای مدت نامحدود 

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

آگهی تصمیمات شرکت پرهام پرنیان کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 9954 و شناسه ملی 14000222410

به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 
مدیره مورخ 1401،07،30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1 . اقای داود ناصری پرتو با کد ملی 0061389498 ، آقای بابک بهروش 
بــا کد ملــی 0066707080 ، آقای بهروز بهــروش علمداری با کد ملی 
0063257793 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند.
2 . به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای داوود ناصری پرتو با 
کد ملی 0061389498 به ســمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، 
آقــای بابک بهــروش با کد ملی 0066707080 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقای بهروز بهروش علمداری با کد ملی 0063257793 به سمت 

عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند .
3 . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل بروات ، عقود اسالمی و همچنین 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق تعهدآور 
بانکی از قبیل ســفته و چک های بانکــی با امضای رئیس هیئت مدیره و 

مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .
4 . آقای امید احمد پور با کد ملی 0055709311 بعنوان بازرس اصلی و 
آقای احسان سلیمانی زاده با کد ملی 1971534110 بعنوان بازرس علی 

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

آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی کرانه نوین کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 4001 و شناسه ملی 10861556360
به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت 
مدیره مورخ 1401،05،06 و تاییدیه معاونت محترم امور شهری و زیست 
محیطی کیش به شماره 1401/38019097 مورخ 1401،06،09 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید :
1 . آقای حمید نوری با کد ملی 2296370012 ، آقای فرشــید ایقانی با کد 
ملی 0058007687 ، آقای مهرداد ایقانی با کد ملی 0050507362 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2 . به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور : آقای حمید نوری با کد ملی 
2296370012 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای فرشــید 
ایقانی با کد ملی 0058007687 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای مهرداد 
ایقانی با کد ملی 0050507362 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب شدند .
3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل یا رئیس 
هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد هر یک 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
4 . آقــای جواد امیدواری با کد ملی 2297664338 بعنوان بازرس اصلی و 
خانم فرشته یزدانشناس با کد ملی 0073171751 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
5 . روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

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

سه شنبه 8 آذر 1401 ، 4 جمادی االول 1444 ،29 نوامبر 2022، شماره 4095، صفحه


