
بهترین خوراکی ها برای سالمت چشم
گروه بهداشت و سالمت-همه ما می دانیم که هویج برای سالمت چشم 
مفید اســت اما در این مطلب با منابع غذایی دیگری برای تقویت بینایی آشــنا 
می شوید. سالمت چشم با سالمت کلی بدن ارتباط دارد. خوردن بیشتر میوه ها و 
سبزیجات از ما در برابر بیماری های چشم حفاظت می کند و سالمت کلی ما را 
بهبود می بخشد. مواد مغذی خاص و ویتامین هایی از قبیل اسیدهای چرب امگا 
۳، ویتامین آ و سی و زینک همگی با کم کردن خطر بیماری های چشمی شایع از 
جمله تباهی لکه زرد و آب مروارید مرتبط هستند. همانطور که همگی ما می دانیم 

هویج برای چشم خوب است، چون منبع غنی ویتامین آ و بتاکاروتن است.
آیا شما برای حفظ سالمت چشم و بینایی تان مواد مغذی الزم را دریافت 
می کنید؟ پزشکان متخصص چشــم توصیه می کنند رژیم غذایی حتما شامل 
غذاهای کاملی باشــد که تقویت کننده  چشــم باشند، مثال مرکبات، سبزیجات 
پربرِگ حاوی مواد شیمیایی گیاهی، آجیل و دانه هایی که امگا ۳ دارند. در ادامه، 
برخی از منابع مغذی مناســب برای سالمت چشم را از قول متخصصان چشم 

می خوانید.
آجیل و حبوبات: حبوبات منبع عالی زینک هستند و با داشتن محتوای 
باالی پروتئین، جایگزین مناسبی برای گوشت هستند. عدس جزو بهترین غذاها 
برای چشــم اســت، محتوای فیبر باالیی دارد و هیچ چربی اشباع شده ای ندارد. 
برخی آجیل ها مانند گردو، کاشو )نوعی پسته(، پسته شامی و بادام نیز سرشار از 

مواد مقوی چشم مانند امگا ۳ و ویتامین  ای هستند.
هویج، فلفل دلمه ای، بروکلی: هویج منبع عالی ویتامین آ و بتاکاروتن 
است که برای سالمت چشم فوق العاده هستند. ویتامین آ برای تولید سلول های 
گیرنده  نور در شبکیه ضروری است که مسئول بینایی در سطوح پایین نور )دید 
در تاریکی( و ســطوح باالی نور )دید در روشنایی( هستند. بتاکاروتن از سطح 
چشم محافظت می کند و جلوی عفونت ها و بیماری ها را می گیرد. فلفل دلمه ای 
روشن سرشار از ویتامین آ و سی است که خطر آب مروارید و تباهی لکه زرد را 

به حداقل می رسانند. بروکلی هم ویتامین سی، لوتئین و زآگزانتین دارد.
دانه ها: بسیاری از دانه ها از جمله آفتابگردان، کدو تنبل، کتان و چیا غنی 
از امگا ۳ و ویتامین  ای هستند. مصرف روزانه یک مشت از این دانه ها به کاهش 

خطر ابتال به بیماری های چشمی کمک می کند.
مرکبات: مرکبات )لیموترش، پرتقال، لیمو شیرین، توت ها و گریپ فروت( 
غنی از ویتامین سی هستند، آنتی اکسیدان کلیدی دیگری برای چشم که به مبارزه با 

آسیب های چشمی مرتبط با سن معروف است.
ســبزیجات پربرگ: وقتی صحبت از غذاهــای تقویت کننده  بینایی 
می شود، سبزیجات پربرگ برنده هستند، چون عالوه بر ویتامین سی، سبزیجاتی 

مانند اسفناج، کلم برگ سبز و کلم پیچ، لوتئین و زآگزانتین باالیی دارند.
کدو: کدو منبع غنی دو آنتی اکسیدان است که به حفاظت از شبکیه  چشم 
کمک می کنند: لوتئین و زآگزانتین. ویتامین آی کدو بینایی در نور پایین را تقویت 
می کند و آنتی اکسیدان بتاکاروتن از چشم در برابر تباهی لکه زرد و آب مروارید 

محافظت می کند. 
عالوه بر این، مکمل های ویتامین هم منبع دیگر دریافت مواد مغذی برای 
سالمت چشم هستند. هنگام خرید این مکمل ها دقت کنید خواص اثبات شده  
علمی از قبیل آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای حفاظت از 
چشم و تقویت سالمت بینایی را دارا باشند. برای الزامات خاص رژیم غذایی و 

مشاوره ی پزشکی به پزشک متخصص چشم مراجعه کنید.

9بهداشت و سالمت
گروه بهداشــت و ســالمت- 
امروزه تکنولوژی جزئی جدا نشــدنی 
از زندگی شــده و تقریبــا در هر زمینه 
کاری بــه یک ضرورت تبدیل شــده 
اســت. با این اوصاف به نظر می رسد 
تغییرات و پیشــرفت های مداوم کارها 
به تکنولوژی متکی است. تکنولوژی از 
بعضی جهات زندگی ما را آسان تر کرده 
و برخی از هزینه ها را کاهش داده است. 
آیا شغل شما نیز ایجاب می کند تا مدت 
زمان طوالنی مثال بیش از ۸ ســاعت در 
روز را جلــوی رایانه بگذرانید؟ در این 
صورت، ممکن است در معرض خطر 
افزایش برخی از مشکالت سالمتی از 
جمله مواردی که در این بخش خواهید 

خواند، باشید.
اســکلتی  مشــکالت   -۱
و عضالنــی: این مشــکل شــامل 
قسمت هایی از بدن مانند پشت، گردن، 
ســینه، بازو ها، شانه ها و پاها است. در 
این حالت درد عضالت و شــکایت از 
خستگی عضالت شایع است. همچنین 
ممکن اســت بی حســی در بازوها و 
دست ها ایجاد شود. این مشکل زمانی 
رخ می دهــد که موقعیت شــما حین 
اســتفاده از کامپیوتر نادرســت است. 
ممکن است متوجه شوید روی صندلی 
که نشسته اید احساس راحتی نمی کنید 
و استانداردهای مناسب برای بدن شما 

را ندارد.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- برای میز و صندلی خود ارتفاع 
مناســبی پیدا کنید تا صفحه رایانه در 

مقابل چشم یا کمی پایین تر باشد.
- صاف بنشینید وبه صندلی تکیه 
دهید، پاها بایــد زاویه ۹۰ درجه روی 

زمین داشته باشند.
 -سعی کنید بین انجام کارها، برای 
جریان خون و اســتراحت چشمان تان 

کمی حرکات کششی انجام دهید.
۲- مشکالت بینایی: رایانه به 
دلیل نورهای درخشــان، تابش خیره 
کننده و زل زدن به تصاویرباعث ایجاد 
فشاری در چشم می شود . تمرکز و زل 
زدن مداوم بــر روی صفحه کامپیوتر، 
می تواند باعث خشک شدن چشم شود.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- روشنایی صفحه رایانه را طوری 
تنظیم کنید که چشمان تان خسته نشوند 
به عنــوان مثال :اگــر در اتاق تاریکی 
نشسته اید، نور زیاد صفحه رایانه باعث 
خستگی چشــم شما می شود بنابراین 
بــه منظور حفاظت از چشــمان خود 

روشنایی را کاهش دهید .

 - صفحــه رایانه را کمی کج کنید 
تــا هرگونه تابش خیره کننده را کاهش 

دهید .
- فاصله مناســبی از صفحه رایانه 
داشــته باشــید و پلک زدن را فراموش 

نکنید.
۳- آسیب فشار های مداوم: 
ممکن است درد گردن، شانه یا انگشتان 
مربوط به اســتفاده مکــرر از عضالت 
باشد. اســتفاده از رایانه و فشار مداوم 
به عضالت باعث افزایش ســفتی، درد 
یا تورم در هر یک از قسمت ها می شود. 
یکــی از رایج ترین شــرایط مربوط به 
استفاده مکرر از عضالت هنگام استفاده 

از رایانه، سندروم تونل کارپال است.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- مــاوس را در محلــی دورتر از 
صفحه کلید قرار دهید تا برای رسیدن 
بــه آن کل بازوی خود را حرکت دهید 
و فقط مــچ خود را به ســمت بیرون 
بچرخانید تا به آن برســید و حرکتش 

دهید.
- تایپ آهســته ای داشته باشید تا 

فشــار وارد بر هر یک از انگشتان تان را 
کاهش دهید.

- هنگام تایپ کردن، مچ دســت 
خود را انعطاف پذیر نگه دارید و از ثابت 
نگه داشتن آن ها در یک موقعیت خاص 
خودداری کنید. انطاف پذیر نگه داشتن 
آن ها از فشار شدید و مداوم پیشگیری 

می کند.
۴- سر درد: سر درد بسیار شایع 
است و ممکن اســت به دلیل افزایش 
فشار عضالنی یا درد گردن ایجاد شود. 
هر گونه مشــکل بینایی یا ادامه فشــار 
برروی چشــم می تواند باعث سر درد 

شود.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید: 
- معاینات چشــم منظمی داشته 
باشــید تا در جهت اصالح مشکالت 

بینایی خود تالش کنید .
- تمام تالش خود را کنید تا گردن 
تان را مستقیم در مقابل کامیپوتر قرار داده 

و به استراحت بپردازید.
۵- چاقی: استفاده طوالنی مدت 
از کامپیوتر ممکن اســت منجر به یک 

ســبک زندگی بی تحرک شود که فاقد 
فعالیت بدنی و یا ورزش کافی اســت. 
اســتفاده طوالنی مدت از کامپیوتر یا به 
طور کلی هر وسیله الکترونیکی؛ عامل 
مهمی در چاقی محســوب می شود به 

خصوص برای کودکان.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- برای اســتفاده فرزنــدان تان از 
وسایل الکترونیکی محدودیت هایی را 

تعیین کنید.
- برای داشتن یک سبک زندگی 
فعال، کودکان خود را به بازی در فضای 
باز یا سرگرمی خاصی که ممکن است 
آن ها را از اســتفاده وسایل الکترونیکی 

دور کند؛ تشویق کنید.
- اگر شغل شــما نیاز به استفاده 
روزانــه از کامپیوتر تا ۸ ســاعت دارد، 
ســعی کنید هنگام بازگشت به خانه از 
کامپیوتر اســتفاده نکنید و در عوض به 
اســتراحت بپردازید و سعی کنید کمی 

ورزش کنید.
اســترس:  اختــالالت   -۶
تکنولوژی بر رفتار و احساسات ما تاثیر 

مــی گذارد. اســتفاده طوالنی مدت از 
کامپیوتر ممکن است با ضعف سالمتی 
و افزایش فشــار بر شما در محیط کار 
همراه باشد که هر دو می تواند منجر به 
استرس شود. هر چه استرس بیشتری 
داشته باشــید و درمانی صورت نگیرد 
احتمــال ابتال به مشــکالت جدی تر 
سالمتی بیشتر خواهد بود . استرس می 
تواند منجر به کاهش دامنه توجه، عدم 

تمرکز، سرگیجه و خستگی شود .
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
برای رفع اســترس خود راهکار 
درمانی پیدا کنید، سالمتی خود را ارتقا 
دهید و از شــرایطی که منجر به تشدید 
وضعیت تان می شود دوری کنید. برای 
مقابله با استرس خود یوگا، درمان های 
طبیعی، دارو های تجویز شده پزشک را 

امتحان کنید .
۷- آسیب های  استفاده از لپ 
تاپ: آسیب های لپ تاپ در دسته بندی 
خــاص خود قرار می گیرند. اســتفاده 
روزانه از آن درد و فشار بیشتری را به افراد 
وارد می کند. لپ تاپ ها برای اســتفاده 
کوتاه مدت افرادی طراحی شده اند که 
کامپیوترهــای رومیزی ندارند. درحال 
حاضر افراد به دلیل راحتی بیشتر، از لپ 
تاپ بیشتر از کامپیوتر استفاده می کنند. 
مشکل اســتفاده از لپ تاپ این است 
که صفحه نمایش و صفحه کلید بسیار 
نزدیک به هم هستند و درواقع هیچ راه 
صحیحی برای استفاده از لپ تاپ وجود 
ندارد زیرا اگر آن را در جایی قرار دهید 
که بدون خم شدن کارتان را انجام دهید 
بازهم باعث می شود دستت تان را خیلی 
باال ببرید و همین امر باعث درد شانه و 

پشت خواهد شد.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- از یک رایانه رومیزی اســتفاده 
کنید که عالوه بر به صرفه بودن از لحاظ 
اقتصادی، بتوانید به دفعات مکرر با آن 
کار کنیــد و از لپ تاپ به طور متناوب 

استفاده کنید.
- از تجهیــزات جداگانه لپ تاپ 
مانند موس یا صفحه کلید بی ســیم یا 

پایه لپ تاپ استفاده کنید.
- اگر مجبورید لپ تاپ خود را به 
همراه داشــته باشید حتما آن را در کوله 
پشتی یا کیف مخصوص حمل کنید که 
در غیر این صورت ممکن اســت فشار 

بیشتری به ماهیچه هایتان وارد کنید.
۸- مشکالت خواب: نوری که از 
صفحه نمایش رایانه منتشر می شود در 
واقع می تواند مغز را فریب داده و باعث 
ترشح مالتونین ) هورمونی که به الگوی 

خواب کمک می کند( شود.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- قبل از خواب از استفاده از رایانه 

خودداری کنید.
- قبل از خواب سعی کنید کتاب 
بخوانید تا با آرامش بیشتری به خواب 

بروید.
۹- کاهش شــنوایی در پی 
استفاده از هدفون: در بعضی مواقع 
ممکن اســت برای تمرکــز بهتر روی 
چیزی یا شاید به دلیل این که در محیط 
اطراف سر و صدا حاکم است الزم باشد 
از هدفون استفاده کنید. غالبا افراد سطح 
صدا را بسیار زیاد می کنند در حالی که 
برای شــنیدن صدا بــه طور موثر حتی 
نیازی به زیاد کردن صدا نیست. استفاده 
مکــرر از هدفون و صدای بیش از حد 
زیاد می تواند منجر به اختالل شــنوایی 

شود.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- میزان صدای هدفون را تا حدی 

که متوجه شوید پایین نگه دارید.
- گوش دادن بــه هدفون تقریبا 
با ۸۰ دســی بل توصیه می شود. اگر از 
میــزان صدای آن بی اطالع هســتید به 

راحتی می توانید تحقیق کنید.
۱۰- افزایش خطر لخته شدن 
خون: بی تحرکی و مانع خون رســانی 
بهتــر بــه اندام ها، باعث جمع شــدن 
ســلول های خونی و در نهایت لختگی 
آن خواهد شــد. اگر لخته های خون از 
محل خود جدا شوند و به قسمت های 
دیگری مانند ریه ها بروند ممکن است 
که باعث مرگ شــوند. نشستن بیش از 
حد در یک وضعیت )به خصوص اگر 
پاها ضربدری باشند( و بیش از ۴ ساعت 
طول بکشد، می تواند خطر ابتال به لخته 

شدن خون را بسیار افزایش دهد.
راه حــل و نکاتی که باید در 

نظر بگیرید:
- هنگام اســتفاده طوالنی مدت 
از کامپیوتــر، از قراردادن پاها به حالت 

ضربدری خودداری کنید.
- اگــر مجبورید به مدت طوالنی 
بنشــینید، حتی در حالت نشســته نیز 
اندام های خود را کشش و حرکت دهید.

در نهایت، ممکن اســت به نظر 
برســد که استفاده از کامپیوتر چیز بدی 
اســت و اکثر ما توانایی اجتناب از آن را 
نداریم. بــه همین دلیل امکان دوری از 
تکنولوژی غیرممکن می شــود اما اگر 
برای اســتفاده از رایانه مدیریت داشته 
باشید و اعتدال را رعایت کنید، کار با آن 

می تواند حتی مفید هم باشد.

کار بیش از حد با کامپیوتر باعث بروز مشکالت جدی برای سالمت بدن می شود و با آشنایی با عوارض کار با کامپیوتر 
می توانید از آن جلوگیری کنید.

شایع ترین عوارض کار با 
کامپیوتر و راه حل آن

در نهایت، ممکن است به نظر برسد که استفاده از کامپیوتر چیز بدی است و اکثر ما توانایی اجتناب 
از آن را نداریم. به همین دلیل امکان دوری از تکنولوژی غیرممکن می شــود اما اگر برای استفاده 
از رایانه مدیریت داشــته باشــید و اعتدال را رعایت کنید، کار با آن می تواند حتی مفید هم باشد.
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آگهی تصمیمات شرکت آالکس ایران کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8961 و شناسه ملی 10980207355
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/10 

و هیئت مدیره مورخ 1401/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1 - آقای مسعود حکیمی به کد ملی 1570001464 به سمت مدیر عامل و عضوء 
هیئت مدیره ، و آقای سیروس حکیمی به کد ملی 1582042853به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم طاهره واعظی با کد ملی 1580120954 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
3- موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریــت مهرآفرین بصیر بــا کد ملی 
10320419701 بعنوان بازرس اصلی و آقای آرش قوامی با کد ملی 2803495732 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
4- روزنامه کثیراالنتشــار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت فناوران پترو الماس
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13281 و شناسه ملی 14006397323
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401،10،07 ، چک ، سفته و بروات 
با امضای رئیس هیات و مهر شــرکت و امضای قراردادهای تعهدآور با امضای 
رئیس هیات مدیره ) آقای سید مهدی هاشمی مهر ( و در غیاب ایشان با امضای 
مدیر عامل ) آقای کامیاب خوانین زاده ( و مهر شرکت و سایر نامه های عادی 
و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت سامان افق کیش
 ) با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 2718 و شناسه ملی 10861543568
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1401،10،28 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1 -  محدثه محتاج با کد ملی 0082706050 با پرداخت مبلغ 000،000، 25 ریال 
و خانم مریم محتاج با کد ملی 0381125815 با پرداخت مبلغ 000،000، 25 ریال 
و خانم مونا محتاج با کد ملی 0082800707 با پرداخت مبلغ 000،000، 25 ریال 
و خانم عطیه محتاج با کد ملی 0016344111 با پرداخت مبلغ 000،000، 25 ریال 
سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 000،000، 100 ریال به مبلغ 000،000، 200 ریال افزایش یافت . و 

ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید .
2 -  خانم عطیه محتاج با کد ملی 0016344111 به ســمت مدیر عامل و عضوء 
هیئت مدیره ، خانم مونا محتاج با کد ملی 0082800707 به سمت رئیس هیئت 
مدیره ، خانم مریم محتاج با کد ملی 0381125815 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .
3- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و 
عقود اسالمی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد .
4- مرکز اصلی شــرکت : جزیره کیش ، توســعه نوار سیاحتی ، بلوار امیرکبیر 3 ، 
قطعه 102S-TS ، کد پستی 7941746712 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه 

در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی افزایش سرمایه شرکت پترو لجستیک خاورمیانه 
کیش  ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 7979 و شناسه ملی 10861891437
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،09،12 و هیئت 
مدیره مورخ 1401،10،21 ســرمایه شــرکت از مبلغ 000،000، 10 ریال به مبلغ 
000،000،000، 10 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 000،00، 10 ریالی از طریق 
پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 000،000، 990، 9 ریال بموجب گواهی بانکی  
شماره 1401/1929323 مورخ 1401،10،21 بانک ملت شعبه مرکز تجاری کیش 

واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات چاه نفت پترو 
البرز مهر کیش ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8489 و شناسه ملی 10960022329
 به اســتناد صورتجلســات مجمع عمومی عادی ســالیانه و هیئت مدیره مورخ 

1401،04،29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1 -  آقای مهرداد زمینی با کد ملی 0040206076 به سمت مدیر عامل و عضوء 
هیئت مدیره ، آقای شهریار صفی نژاد با کد ملی 0491169930 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، آقای محمد رضا یزدانی با کد ملی 1291009361 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2 -  کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا یزدانی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
3- آقای سید ابوالفضل ده کردی به شماره ملی 0045371636 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال بهبودی به شماره ملی 0056405766 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
4 -  روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت مهان پترولیوم کیش 
) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11623 و شناسه ملی 14004372386
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401،10،18 

و هیئت مدیره مورخ 1401،10،19 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1(آقای قاســم ناصری با کد ملی 1758731567 ، آرش ســهم الدینی با کد ملی 
0061665967 و علی ســپهر پناهی با کد ملی 0450163131  به سمت اعضای 

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
2(به استناد صورتجلسه هیات مدیره مذکور : آقای آرش سهم الدینی با کد ملی 
0061665967 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ، آقای قاسم ناصری با 
کد ملی 1758731567 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی سپهر پناهی 
با کد ملی 0450163131 به سمت عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند .

3(کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای آرش سهم الدینی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
4( آقای احمدرضا علی اصغری با کد ملی 0058996631 بعنوان بازرس اصلی 
و آقای ناصر امن زاده سندانی با کد ملی 1650433522 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات شرکت مهان پترولیوم کیش
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 11623 و شناسه ملی 14004372386
 به اســتناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401،10،20 ، مرکز 
اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی : جزیره کیش ، برج تجاری صدف ، طبقه 
هشتم ، واحد 805 ، کد پستی 7941783734 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه 

در اساسنامه به نحو فوق اصالح گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تغییرات  شرکت مهندسی و ساختمانی تراکم سازان 
جنوب کیش  )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8027  و شناسه ملی  10861928286
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1401,09,20  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1-آقای عرفان محمد مرادی  با کد ملی 3732179699  به سمت مدیرعامل )خارج 
از اعضاء و سهامداران ( آقای ابراهیم پرندک با کد ملی 3521142401 به سمت 
رئیس هیات مدیره ،  ، خانم نســرین پرندک با کد ملی 3521311341  به سمت  
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی محامدی با کد ملی 4709824703 به سمت 

عضو هیات مدیره برای مدت دوسال 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 هیات مدیره   )آقای ابراهیم 

پرندک (  همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد .  . 
3- روزنامه کثیراالنتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
 رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت زیبایی ایرا نوین کیش
  )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 13900  و شناسه ملی 14008572532
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1401,09,22  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1-آقای علی کاظمی با کد ملی 0072962895 به نمایندگی از شرکت درمان گستر 
فروزان به شناسه ملی 1400745036 به سمت مدیرعامل و عضوهیات میره ، آقای 
وحید گندمی به کد ملی 0072952865  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید 
گندمی با کد ملی 0083133224 به نمایندگی از شرکت سالمت و زیبائی آریا نوین 
فرحزاد به شناسه ملی 14009500817 به سمت نائب رئیس هیات میره برای مدت 

دوسال انتخاب شدند . 
 2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شــرکت  از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
و قرارداها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری  با امضای رئیس هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت  

معتبر می باشد .  
3- آقای عبداله صید آبادی نژاد  با کد ملی 4579242556  به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد مروتی نوران  با کد ملی 0067710883 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
3- روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 

رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت هلی کیش  )سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 1978  و شناسه ملی  10861536189

 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1401,04,25  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1-آقای سید افشین حسینی   با کد ملی 1552005313  به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، آقای رضا یوسفی با کد ملی 0035076161 به سمت رئیس هیات 
مدیره ، خانم آذر غفاری با کد ملی 0937941220  به ســمت نایب رئیس هیات 

مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . 
 2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، و عقود  
اسالمی  و سایر اوراق عادی و اداری  با امضای  مشترک دونفر از اعضای هیئت  

مدیره همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد .  . 
3- آقــای کریم کریمی با کد ملی 5939206794 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
شراره کاله سفید زیتونی با کد ملی 1818528061 بعنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
3- روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

سه شنبه 11 بهمن 1401 ، 9 رجب 1444 ،31 ژانویه 2023، شماره 4145، صفحه


