
9بهداشت و سالمت
گروه بهداشــت و ســامت-  
کودکان  نســبت به افراد بزرگسال، به 
مراقبت های غذایی بیشــتری احتیاج 
دارند. باید به تغذیه کودکانمان، بیشتر 
از خودمان اهمیت بدهیم. بدن انســان 
برای داشتن مواد مغذی و غنی، همچون 
پروتئین ها، کربوهیدرات ها، چربی ها، 
ویتامین هــا، مواد معدنی و فیبر به یک 

رژیم غذایی سالم احتیاج دارد.
این مواد مغذی و غنی، سنگ بنای 
رشــد و نمو بدن انسان ها هستند. یک 
پدر و مادر آگاه، باید به ســامت بدن 
خود و کودکشــان اهمیت بدهند. شما 
نه تنها مسئول سامت و تغذیه خودتان 
هســتید، بلکه باید ســامت و تغذیه 
فرزندان خود را نیز کنترل کنید. با رشد 
و نمو روز افزون فرزندتان او به مقادیر 
بیشــتری نسبت به سایر بزرگساالن به 
تأمین مواد مغذی ضروری احتیاج دارد.
کودکان در چند سال اول زندگی 
خود تغییرات زیادی را پشــت ســر 
می گذارند. بنابراین، باید کودکان را در 
سال های اول رشد و نموشان به خوبی 
تغذیه کنیم. تأمین مواد غذایی مناسب 
بــرای فرزندان، یک ســرمایه گذاری 
طوالنی مدت است که حتی در اواخر 
بزرگســالی به رشد ذهنی و جسمی او 

کمک می کند.
غذای مفید برای کودک شامل 

چه مواردی است؟
از آن جــا که الگوی رژیم غذایی 
و میــزان مصرف مواد مغذی کودک با 
رشــد و تکامل او ارتباط دارد، کمبود 
یک ماده  مغذی می تواند به پیامد های 
جدی منجر شود. خوردن غذای ناسالم 
یا حتی نخوردن غذای کافی، می تواند 
منجر به عفونت مکرر در بدن یا تأخیر 

در پیشرفت شناختی کودکان شود.
همچنین پیامد های شدیدی مانند 
بیماری های مزمن یا اختاالت روانی 
را در پی دارد. غذای مناسب برای رشد 
کــودک کودک در حال رشــد، دارای 
نیاز های غذایی متنوعی اســت که باید 

شناخته و برآورده شود.
میوه ها و ســبزیجات خوراکی 
متنوع، حــاوی چندین مــاده مغذی 
و آنتی اکســیدان های قوی هســتند. 
گنجاندن این غذا هــا در رژیم غذایی 
کودکتان، می تواند نیاز روزانه بدن او را 
برطرف کند. غذا هایی که می توانند در 
رشــد و توسعه همه جانبه کودک شما 

موثر باشند:
۱. شیر: 

شیر برای کودکان بسیار مناسب 
اســت. کلسیم و فسفر، دو ماده معدنی 
اساســی موجود در شــیر، برای رشد 

اســتخوان های ســالم، دندان هــا و 
ناخن های کودک ضروری هستند. شیر 
همچنین بــا ویتامین D که یکی دیگر 
از مواد مغذی ضروری برای ســامت 

استخوان هاست، ترکیب شده است.
این مــاده خوراکــی یک غذای 
کودک کامل، محســوب می شود. در 
روز هــای اول تولد و ماه هــای اول، 
کودک بهتر اســت با شیر مادر تغذیه 
کند. تغذیه کودک با شیر به عاوه، شیر 
حاوی طیف گســترده ای از مواد غنی 
و مغذی دیگری اســت که برای رشد 
بدن کودک الزم اســت. ترکیبات شیر، 
شــامل: پروتئین، روی، ویتامین B۲ و 
B۱۲ و همچنین حاوی ید، نیاســین و 
ویتامین B۶ است و نیاز های ضروری 

بدن کودک را تامین می کند.
تا ۲ سالگی، به کودکتان شیر مادر 
و سپس به آن ها شیر کم چرب بدهید. 
از غذا های کمکی نیز می توانید استفاده 
کنید. یک تا دو لیوان شــیر، برای رشد 
کودکان ضروری است. اگر کودک شما 
شیر معمولی را دوست ندارند، ماست 
یا پنیر یا غذا ها و میان عده هایی که با شیر 
درست می شــوند را می توانید امتحان 
کنید؛ مانند: شــیربرنج، فرنی، حریره 

بادام، سویق جوی دوسر.
۲. تخم مرغ: 

یک غذای کودک بسیار مناسب 
اســت. تخم مرغ ها به دلیل داشــتن 
پروتئین زیاد، بــرای بچه های بزرگ 
وعده غذایی بســیار مناسبی هستند. 
پروتئین برای رشــد کودکان بســیار 
ضروری اســت. تخم مرغ، همچنین 
سرشــار از ویتامین هــای گروه B نیز 
است که نقش مهمی در رشد و عملکرد 

مغز انسان دارد.
به عاوه، حاوی اسید های چرب 
امگا ۳، ویتامین D، فوالت، روی، آهن 
و سلنیوم است. تخم مرغ را می توانید 
به روش های مختلفــی طبخ کنید؛ به 
عنوان مثال عســلی، نیمرو و آب پز،   به 
عنوان املت با  سبزیجات مختلفی که در 
دست دارید. عاوه بر این، پروتئین های 
موجود در تخم مرغ، انرژی پایداری را 
برای بدن تأمین می کنند تا کودک شما 

در طول روز پر انرژی باشد.  
۳. کلم بروکلی:

 این ســبزی با ارزش را به رژیم 
غذایــی کودکتان اضافــه کنید. کلم 
بروکلی یک نوع گیاه سبز سالم، سرشار 
از فیبر و برای رشــد کودکان ضروری 
اســت. گذشــته از فیبر، کلم بروکلی 
حاوی مواد مغــذی حیاتی، همچون 
آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، اسید 
فولیک و کلسیم است. کلم بروکلی یکی 

از بهترین منابع کلســیم است. کلسیم، 
ماده  مغذی حیاتی برای رشد کودکان 
و رشد اســتخوان آنهاست. همچنین 
حاوی یک آنتی اکسیدان قدرتمند است 
که به قویت بینایی و دفاع از آســیب به 

سلول های بدن کمک می کند.
عاوه بــر این، کلم بروکلی منبع 
غنی از ویتامین های B است که هضم 

غذا را آسان کرده و عملکرد 

سیســتم عصبی را بهبود می بخشد. به 
صورت روزانه به کودک در حال رشد 

خود، کلم بروکلی بدهید.
بهتر است که این کلم را به صورت 
خام و یا بخار پز مصرف کنید تا خواص 

آن بیشتر جذب بدن شود.
اگر کودک شــما کلــم بروکلی 
دوســت ندارد، می توانید آن  را خرد یا 
پوره کرده و سپس داخل سوپ بریزید. 
توصیه می کنیم کــه کلم بروکلی را به 

صورت خام در ساالد استفاده کنید.  
۴- بلوبری  :

طعــم بلوبــری برای کــودکان 
بزرگسال، بسیار خوشمزه و فوق العاده 
است. بلوبری ها از نظر ارزش غذایی، 
بســیار غنی و خوب هستند. بلوبری 
یکی از بهترین مواد غذایی سرشــار از 
آنتی اکسیدان است که به محافظت از 
بدن در برابر سموم مضر کمک می کند. 

کودکان می تواننــد در هنگام مصرف 
میوه و سبزیجات، به صورت انتخابی 

عمل کنند.
شــادابی رنگ هــا در میوه ها و 
ســبزیجات می تواند روی اشــتهای 

کودک تاثیر بگذارد. 
بلوبری  همچنین 
دارای خاصیت ضد 

درد، ضد ویروس و ضد باکتری است. 
مقــدار زیاد منگنز موجود در بلوبری، 
اســتخوان ها را قوی نگــه می دارد و 
ویتامین C موجود در آن از سیســتم 
ایمنی بدن پشــتیبانی می کند. ازآن جا 
که این میوه بســیار شیرین و خوشمزه 
است، بیشتر کودکان دوست دارند که 
آن را بخورنــد. می توانید بلوبری را به 
جو دوســر، انواع ماســت ها و غات 

سبوس دار اضافه کنید.  
۵- ماست   :

ماست یک وعده غذایی مناسب 
برای کودکان ماســت؛ به ویژه ماست 
یونانی )که پروتئین بیشتری دارد( برای 
رشد کودکان بسیار مفید است. مصرف 
زیاد شیر، ماست و نوشیدنی های مبتنی 
بر شیر یا ماست، به دلیل کاهش چربی 
در بدن، موجب تناسب اندام می شوند.

باکتری هــای غنــی موجود در 

ماست، سیســتم ایمنی بدن و فرآیند 
هضم غــذا را تقویت کــرده و بهبود 
می بخشند. ماســت همچنین حاوی 
کربوهیدرات،  پروتئیــن،  کلســیم، 

ویتامین B، روی و فسفر است.
خوردن ماست به صورت روزانه، 
استخوان های بدن و دندان ها قوی کرده 
و تقویت می کند. ماست حاوی کلسیم 

بوده و برای رشد و نمو کودکان مناسب 
است و نیاز کلسیم بدن کودکان را تامین 

می کند.
سعی کنید که ماست را خودتان 
با شیر های طبیعی و کم چرب درست 
کنید؛ زیرا ماســت های بازاری حاوی 
مواد پایــدار کننده و مــواد افزودنی 
برای ماندگاری بیشتر هستند. توصیه 
این است که شیر طبیعی گاو بخرید و 

خودتان ماست درست کنید.
۶.  سیب زمینی: 

سیب زمینی  یکی از مغذی ترین 
سبزیجات است. سیب زمینی حاوی 
بتاکاروتن و ســایر کاروتنوئیدهاست 
کــه برای بینایی ضروری و یک غذای 

کودک کامل است.
عــاوه بــر این، این مــاده منبع 
خوب و غنــی از ویتامین C، ویتامین 
A، ویتامین E، پتاسیم، فوالت، کلسیم، 

آهن و فیبر است. شما می توانید سیب 
زمینی به غذا هــای آب پز، کبابی یا به 
صــورت جــدا  بپزید و ســرو کنید. 
همچنین می توانید برش های ســیب 
زمینی  را در روغن زیتون ســرخ کرده 
و جایگزین چیپس های ناسالم موجود 

در بازار کنید.
 ۷. جو دو سر   :

جو دو ســر، یکی از بهترین 
غذا ها برای صبحانه محسوب 
می شــود. خوردن جو دو سر 
به عنوان وعده ای برای صبحانه، 

باعث می شود که در طول روز احساس 
گرسنگی نکنید.  

جو حــاوی مواد مغذی مهمی از 
جمله ویتامین B و E، پتاســیم و روی 
است که به رشد و عملکرد مغز کودک 
شــما کمک می کند. جو منبع غنی از 
فیبر های محلول و نامحلول است و به 
کودکان کمک می کند تا در مدت زمان 
طوالنی تری، احساس گرسنگی نکنند. 
تحقیقات نشان داده است بچه هایی که 
برای صبحانه جو دوسر می خورند بهتر 
تمرکــز می کنند و در مدرســه هوش 
بیشتری نسبت به کودکانی که این میان 

وعده را نمی خورند، دارند.
 اگــر کودکانتان جو را به صورت 
سفت دوست ندارند، می توانید جو دو 
سر را با آسیاب، پودر کنید و داخل شیر 
بریزید و بر روی حرارت قرار دهید و 
هم بزنید تا خوب مخلوط شود و حالت 

کش دار پیدا کند و با گردوی خرد شده 
سرو کنید؛ این یک غذای  بسیار عالی 

برای کودک است.
۸. پنیر  :

 پنیر، کره و ماســت اجزای مهم 
رژیم کودکان اســت. پنیــر یک ماده 
غذایی مغذی اســت که کــودکان در 
حال رشــد می توانند به طور مرتب از 
آن بخورند. پنیر حاوی مقدار مناسبی 
کلسیم، پروتئین، ویتامین B۱۲ و فسفر 
اســت. پروتئین باعث ایجاد، حفظ و 
ترمیم بافت های بدن می شــود و نیاز 
غذایی کودک در حال رشــد را تامین 
می کند. البته ســعی کنید پنیر را با کمی 
مغز گردو یا ریختــن زیره روی آن به 

کودکان بدهید.  
۹. میوه جات مختلف  :

تخممیوه جــات مختلف در هر 
فصلی از بهترین انتخاب ها در ســبد 
غذایی روزانه کودکان اســت. به ویژه 
ســیب یک ماده غذایی بســیار عالی 
برای کودک اســت، ســیب یک میوه 
بسیار غنی است که باید آن را در رژیم 
غذایــی روزانه کودک خود قرار دهید. 
سیب منبع غنی از فیبر و فاقد چربی های 
مختلف، اسید های چرب اشباع شده یا 

کلسترول است.
یک سیب پوســت کنده خام با 
اندازه متوســط می تواند انرژی خوبی 
را در رژیم غذایی تأمین کند.   پوســت 
ســیب دارای خواص بســیار زیادی 
اســت؛ به شــرطی که لک زده و زبر 
نباشد. سیب ها را موقع خوردن خوب 
بشویید و با سیب میان وعده های سریع 
و مختلفی را برای بچه هایتان آماده کنید.

۱۰. ماهی  :
 ماهــی کم چرب و سرشــار از 
پروتئین، ویتامین های گروه B و مواد 
معدنی با ارزش هستند. بچه ها ماهی را 
به دلیل بافــت نرمی که دارد به راحتی 
هضم می کنند. ماهی به عنوان یک وعده 
غذایی کامل، حاوی اســید های چرب 
امگا ۳ اســت که رشــد مغز را تقویت 
می کند، بینایی را بهبود می بخشــد، از 
افســردگی جلوگیری کرده و قلب را 
ســالم نگه می دارد. کــودکان در حال 
رشــد باید حداقل هفته ای دو وعده، 
ماهی بخورند. ماهی هایی مانند ماهی 
سالمون، قزل آال و ماهی تن برای بچه ها 

بهترین گزینه هستند.
بســیاری از بچه ها از شکل ماهی 
خوششان نمی آید؛ پس ماهی ها را تکه 
کنید. پوســت آن ها را بکنید. حسابی 
بو گیری و بعــد خوب طبخ کنید و با 
سبزیجات زیبا تزیین کرده تا برایشان 

خوشایند به نظر برسد.

۱۱. لوبیا  : 
لوبیا بســیار مغذی و فوق العاده 
مفید برای کودکان بزرگســال است. 
گذشته از آنتی اکســیدان های فراوان، 
لوبیا حاوی مقادیر مناســبی پروتئین، 
کلسیم، فیبر، آهن و ویتامین B  است. 
لوبیا کم چرب است و کالری و سدیم 
کمی دارد. خوردن لوبیا به طور مرتب 
باعث می شــود کودکان انرژی زیادی 
داشته باشند. خلق و خوی شان را بهبود 
بخشیده و سامت قلب آن ها را حفظ 
کرده و به آن ها در حفظ وزن سالم بدن 

کمک می کند.
انــواع گونه هــای مختلف لوبیا 
برای کودکان توصیه می شود. همچنین 
مصرف مواد غذایی مشــابه آن،   سویا، 
نخــود فرنگــی، عدس و ماشــبرای 

کودکان مناسب هستند.  
دقت کنید نیاز روزانه کودکان به 
میوه های تازه، غات، سبزیجات تازه، 
تخم مرغ، گوشت، ماهی، مرغ و لبنیات 

ضروری است.
به دلیل ســبک زندگی و مشغله 
زیاد، والدین زمان کافی و مناسبی برای 
فراهم کردن غذای کودکشــان ندارند. 
آن ها به دلیل کمبود وقت و راحتی هر 
چه بیشــتر، اغلب به غذا های سریع و 

غذا های آماده روی می آورند.
کــودکان نیــز از غــذای بیرون 
اســتقبال می کنند؛ اما این مواد غذایی 
غالباً دارای چربی، نمک و قند هستند و 
در نتیجه به چاقی کودکان و پوسیدگی 
دندان هایشان منجر می شود. غذا های 
بیرون به دلیل این که ناســالم و بسیار 
چرب هســتند، شــکم کودک را سیر 
می کنند، اما دیگر کودک ظرفیت و توان 
خوردن میان وعده ها و غذا های ســالم 

را ندارد.
غذا های زیادی وجــود دارد که 
خوردن آن ها باعث می شود که کودکان 
زودتر احساس ســیری کنند و غذای 
اصلی را نخورند. برخی از این نمونه ها، 
شــامل: غذا های پر کالری، چیپس و 
پفک، غذا های سرخ شده، مانند فست 
فود ها و همبرگر های صنعتی، سوسیس 

و تنقات است.
۱۲. بــه کودکان نوشــابه 

ندهید:
این مواد، هوش ذهنی آن ها را کم 
کرده و موجب بداخاقی، بیش فعالی 
و رفتار های ناهنجار در آن ها می شوند.  
شکات، انواع بیسکویت ها، کیک های 
کوچــک و نوشــیدنی های شــیرین 
همچون آبمیوه ها و نوشابه های گازدار 
از جمله مواد غذایی مضر برای سامتی 

کودکان است.

کودکان نسبت به افراد بزرگسال به مراقبت های غذایی بیشتری احتیاج دارند.

از تخم مرغ و پنیر تا جو و بروکلی؛

مواد غذایی که کودکان حتما باید مصرف کنند 

کــودکان در چنــد ســال اول زندگــی خــود تغییــرات زیــادی را پشــت ســر می گذارنــد. بنابرایــن، بایــد کــودکان را 
در ســال های اول رشــد و نموشــان بــه خوبــی تغذیــه کنیــم. تأمیــن مــواد غذایــی مناســب بــرای فرزنــدان، یــک 
ســرمایه گــذاری طوالنــی مــدت اســت کــه حتــی در اواخــر بزرگســالی به رشــد ذهنــی و جســمی او کمــک می کند.
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آگهی تصمیمات شرکت درسا مهر کیش ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 8857 و شناسه ملی 10980193360

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401،03،02 ،اختیارات مندرج در بند 
13 ماده 40 اساسنامه بشرح ذیل : اعم از اختیار هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه 
دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام 
اختیارات مراجعه به امر دادرســی وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، 
فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، وکالت در مصالحه و سازش ، وکالت در ادعای 
جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعیین جاعل 
،وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ،تعیین وکیل دادگستری و وکالت 
در توکیل ولو کرارا مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوای خسارت ، وکالت در 
جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع 
از دعوای ورود ثالث ،وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ، وکالت در ادعای 
اعسار ، وکالت در قبول یا رد سوگند ، صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی 
و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ) به مدیر عامل 

آقای محمدرضا جباری ( تفویض گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تاسیس شرکت سی راز خودرو کیش 
 )سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 14684 و شناسه ملی 14011863180
 با عنایت  استعالم اخذ شده از مدیریت محترم بازرگانی سازمان براساس بند 6 ماده 
7 ضوابط ثبت شرکت ها به شماره 380115253 / 1401 مورخ 1401/09/16 و 
استعالم مدیریت حمل و نقل عمومی کیش به شماره 1401/380115138 مورخ 
1401/09/14 خالصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 1401/10/24 
تحت شماره 14684 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در 

روزنامه رسمی و کثیراالنتشار آگهی می شود .
1-موضوع شــرکت : واردات ، صادرات و خرید و فروش انواع خودرو بنزینی 
و گازوییل و برقی )هیبریدی ( سبک و سنگین اعم از کامیون ، کامیونت ، تریلی ، 
خودروسواری وموتور سیکلت های شارژی و  ...... از انواع برند خارجی و داخلی 
وارایه خدمات پس از فروش در راســتای تهیه و توزیع و فروش لوازم یدکی و 
قطعات خودرو های مذکور به همراه خدمات تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی 
خودرو و همچنین ثبت ســفارش و ترخیص خودروهای مذکور ولوازم یدکی 
وقطعات متعلقه از گمرک کیش و سایر گمرکات کشور ، افتتاح حساب ترزی و 
ریالی بمنزله اخذ تسهیالت بانکی اعم از ریالی و ارزی در قالب وام و یا ال سی از 
موسسات مالی واعتباری دولتی و غیردولتی و خصوصی و سایر بانک های معتبر 
دخلی و خارجی و کلیه امور در ارتباط با موضوع شرکت موارد فوق پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح و قوانین و مقررات جاری کشــور و ســازمان 

منطقه آزاد کیش .
2- مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، فاز 2 صنعتی ، خیابان سرمایه 3، قطعه 

53EX، طبقه همکف ، واحد یک ، کدپستی 7941658327 
3- میزان سرمایه شرکت : ســرمایه شرکت 20،000،000،000 ریال منقسم به 
20،000 ســهم بــا نام عادی 1،000،000 ریالی که مبلــغ 7،000،000،000 ریال 
به موجب گواهی شــماره 1058/130/ 70مــورخ  1401/09/09 بانک تجارت 
شعبه پردیس یک 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 محســن آدینه با کد ملــی 2295583144 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیــات مدیره ، وآقای مجیــد زمانی با کد ملی 
4650646170 به ســمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مریم ســادات کشفی 
با کد ملی 2291809814 به ســمت نایب رئیــس هیات مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب شدند .
6- دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری 
با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد .

7- اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه 
8- اولین بازرســان : آقای محسن پورپاشا به شماره ملی 2200776012 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای احسان شیروانی شیری به شماره ملی 5489905451 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
9- روزنامه کثیراالنتشــار اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید .
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش  
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 8444 و شناسه ملی 10980023493
 به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1401,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1-آقای سعید راسخیان  با کد ملی 0933016212  ) خارج از اعضاء هیئت مدیره ( 
به سمت مدیرعامل ، آقای محمدرضا رئیسی با کد ملی 0938387871 به نمایندگی 
از شــرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به سمت رئیس 
هیات مدیره  ، آقای علی اصیلی با کد ملی 1262245672 به نمایندگی از شرکت 
بازرگانی پدیده پارسیان توس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای نوید کریمی 
قدوسی با کد ملی 2298894698 به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده 

شاندیز به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 
 2- کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت اعم از قراردادها ، چک ، سفته و 
سایر اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب 
مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات 

عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
3- موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس با شناسه ملی 
10380099628 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
ارقام نگر آریا با شناسه ملی 10100617632 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب شدند .
4- صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، حقوق صاحبان سهام و 
جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 به تصویب رسید .
5- روزنامه کثیراالنتشار قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

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

آگهی تصمیمات شرکت کیش سل پارس
 ) سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 6210 و شناسه ملی 10861560414
 با عنایت به تاییدیه مدیریت فن آوری اطالعات و ارتباطات کیش به شماره 
1401/38018393 و تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد به شماره 1401/264714 
مورخ 1401/10/11 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401،09،20 ، موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت : » انجام امور اپراتوری 
تلفن همراه و ثابت ، مشــترکین ، نیروی انسانی و انفورماتیکی شامل طراحی 
و تولید و ارائه و پشــتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از ســفارش مشتری و 
بســته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای رایانه ای 
خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی 
و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و 
همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای 
و امنیت شــبکه و شــبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی 
نظیــر اینترنت و خرید و فــروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای ، 
مخابراتی ، خرید راه اندازی ،کنترل، توسعه و نگهداری شبکه کامل سنجش از 
دور ماهوارهای ، اپراتوری ماهواره ای و ایستگاه های زمینی سنجش از دور ، 
تحلیل ، عمده فروشی و خرده فروشی داده ها ، محصوالت و خدمات ارزش 
افزوده سنجش از دور به داخل و خارج از کشور، هماهنگی و اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع داخلی و خارجی و ارائه خدمات مشاوره ، مربیگری ، شتابدهی 
و تامین فضای کار در حوزه اســتارتاپ های آموزشــی، فناوری اطالعات و 
ارتباطات، نرم افزارهای موبایلی ، هوش مصنوعی، شبکه ، هوشمندسازی و 
ســایر استارتاپ های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و دستگاه های جانبی 
رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت 
افــزاری رایانه و ارائه خدمات پشــتیبانی نرم افــزاری رایانه ای و آموزش و 
پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شــرکت و اخذ وام و تســهیالت و اعتبار 
از بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی 
و حقوقی و شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای 
نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات 
در زمینه موضوع فعالیت شــرکت ، سرمایه گذاری و ایجاد و تاسیس شرکت 
سرمایه گذاری و مشارکت در تاسیس شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و 
سرمایه گذاری از طریق مشارکت در کنسرسیوم ها و نشر دیجیتال که مصادیق 
فعالیت هــای آن عبارتنــد از : تصدی قراردادن اطالعات و محتوای دیداری ، 
شــنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار 
از وزارت فرهنگی و ارشاد اسالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه 
از طریــق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی قراردادن محتوی 
دیجیتال دیداری، شنیداری ، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در معرض دسترس 
عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه 
پیامک انبوه و شــبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ) پس از اخذ مجوزهای الزم (.
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

آگهی تصمیمات شرکت  گروه کارشناسان  ایران کیش  
)سهامی خاص (

ثبت شده به شماره 779 و شناسه ملی  10861524249
 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 1401,09,30  ، موارد ذیل به 
موضوع شرکت الحاق گردید :  مشاوره درحوزه سیستم مدیریت های فیزیکی 
کلیه موارد فوق با اخذ مجوزهای الزم در قالب قوانین و مقررات جاری کشور 
و ســازمان منطقه آزاد کیش« و در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه بنحو  فوق 

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

آگهی تاسیس شرکت زاگرس دژ جنوب کیش
 ) با مسئولیت محدود(

ثبت شده به شماره 14688 و شناسه ملی 14011882613
با عنایت به استعالم اخذ شده از مدیریت بازرگانی بر اساس بند 6 ماده 7 ضوابط 
ثبت شرکتها به شماره 1401/380114774 مورخ 1401،09،09 و خالصه اساسنامه 
و شرکت نامه شرکت فوق که در تاریخ 1401،11،01 تحت شماره 14688 در این 
اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار 

آگهی میشود.
1-  موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای ساختمانی ، عمرانی و بازرگانی شامل: 
ســاخت و ساز ، مشارکت و بازســازی واحدهای تجاری ، اداری ، مسکونی و 
سایر فعالیتهای مرتبط ، پیمانکاری و انبوه سازی و تاسیسات مربوط به ساختمان ، 
واردات و صادرات ، خرید و فروش ، حمل و تولید کلیه کاالها ، تجهیزات و مصالح 
ساختمانی ، تامین و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع شرکت ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، ترخیص کاالها ، تجهیزات و مصالح 
از گمرکات داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل 
و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه ها ، اخذ وام ، تسهیالت و ضمانتنامه های 
بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی ، سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 
با اخذ مجوزهای الزم در قالب قوانین و مقررات جاری کشــور و سازمان منطقه 

آزاد کیش .
2-  مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، جنب بازار پانیذ ، جنب مسجد امام رضا، 

طبقه اول ، واحد 11 - کد پستی 7941890144
3-  میزان سرمایه شرکت : مبلغ 500،000،000 ریال .

4-  مدت اعتبار شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود .
5-  مدیران شــرکت : خانم فرشــته صفری به کد ملــی 4969960062 به 
سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و آقای صادق صفری به شماره ملی 
496996331پبه ســمت رئیس و عضوء هیئت مدیره ، برای مدت نامحدود 

انتخاب شدند . 
6-  دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد 

مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
رحمانی - سرپرست اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
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