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آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 4509/435 واقع در قطعه ۳ بخش ۲۵ 
فارس شهرستان مهر، چون عملیات تحدید حدود پالک 4509/435 به عنوان 
ششدانگ یک باب خانه تحت پالک مرقوم به مساحت 507 متر مربع  واقع 
عبدالحمید  آقای  ملکی  مهر  شهر  مهر  شهرستان  فارس   ۲۵ بخش   ۳ قطعه  در 
مهدی زاده فرزند قاسم، تحدید حدود به عمل نیامده و تحدید حدود پالک 
مرقوم برابر تبصره ماده 15 قانون ثبت مقدور نگردیده است، اینک در اجرای 
تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 این آیین نامه، تحدید حدود پالک فوق راس ساعت 
8 صبح روز یک شنبه مورخ  1397/10/16 در محل وقوع ملک شروع و 
عملیات تحدید حدود بعمل خواهد آمد لذا از کلیه صاحبان امالک مجاور بر 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت می گردد. که در وقت، مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد ،که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض 
حال دریافت نمائید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک 
ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر اینصورت 

سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 245/ م الف   
تاریخ انتشار:1397/09/19          28730/17666                               

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/23 مورخه   139760311035004899 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
محمدمهدی  فرزند  فرد  هنرپیشه  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
 0075411741 ملی  شماره  به  تهران  از  صادره   10082 شناسنامه  شماره  به 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 253/74 مترمربع که به برابر 
نامه شماره 97/386453 مورخه 1397/04/25 اداره اوقاف ناحیه 4 شیراز 
موازی 38/76 مترمربع مشاع از عرصه مذکور وقفی شیخ زین العابدین می 
باشد به شماره پالک 16/1655 مفروز و مجزی شده از پالک 16/754 واقع 
در شهرک جوادیه خیابان محمد رسول  اله یاسین 34 آخر کوچه درب قهوه 
ای خریداری از مالک رسمی آقای شکراله دهقان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.          18259/م الف   28709/17650 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/19    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/05
شاپور زارع شیبانی– رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/07/07 مورخه   139760311035004080 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسیه رضائی فرزند داداله به شماره شناسنامه 
باب  به ششدانگ یک  از شیراز کد ملی 2301246981 نسبت  129 صادره 
مجزی  و  مفروز   12/36342 پالک  به  مترمربع   360/191 مساحت  به  خانه 
شده از پالک 12 اصلی واقع در شیراز شهرک بزین خیابان علوی کوچه 6 
پالک 467 کدپستی 7189777166 خریداری از مالک رسمی آقای علی بابا 
رنجبر فرزند خان بابا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.       
  18250/م الف              28681/17628 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/19   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/04
شاپور زارع شیبانی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/24 مورخه   139760311035004940 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضایی فرزند امیرعلی به شماره شناسنامه 
یک  ششدانگ  به  نسبت   2370846038 ملی  کد  کازرون  از  صادره   2302
و  مفروز   8/39114 پالک  به  مترمربع   162/63 مساحت  به  ساختمان  باب 
مجزی شده از پالک 8/9 واقع در شیراز شهرک گویم ورودی زیمنس خیابان 
گلبرگ کوچه 2 بن بست آخر کدپستی 7188472351 خریداری از مالک 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  فالمرز  فرزند  غالمی  دانیال  آقای  رسمی 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         18260/م الف          28685/17640 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/19    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/05
شاپور زارع شیبانی– رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
اسناد رسمی  دفتر  در  استشهادیه که  برگ  تسلیم دو  با  نوروزی  خانم شمسی 
شماره 146 شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت 
مربوط به ششدانگ پالک 2067/1937 واقع در بخش 4 شیراز که ذیل ثبت 
525671 در صفحه 203 دفتر 1805 امالک به نام شمسی نوروزی ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 243053الف/91 صادر و به موجب سند شماره 5654 
و 5653 مورخ 1392/2/31 دفتر 291 شیراز و 15266 مورخ 1393/9/12 
دفتر 279 شیراز نزد بانک ملت در رهن است به علت جابجایی منزل مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده  است مراتب طبق 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره 
ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد. 18261/ م الف             28708/17648  
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/20 مورخه   139760311035004830 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم 
 3 ناحیه   - شیراز  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
به  پیکر فرزند محمود  تاج  متقاضی خانم نرگس  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شماره شناسنامه 24852 صادره از استهبان کد ملی 2529258570 نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 199/50 مترمربع به پالک 10/5127 
نور  پیام  گلستان  شیراز  در  واقع   10/1216 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
مالک رسمی  از  شهید روزیطلب کوچه 10 شهید رحمان محمدی خریداری 
خانم فاطمه موللی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
به  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.      
 18249/م الف          28682/17627 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/19    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/04
شاپور زارع شیبانی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/10 مورخه   139760311034004867 شماره  رأی  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه دو تصرفات 
کرامت  فرزند  مهارلوئی  محمدی  سجاد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
در  ملی 5149906905   کد  به  سروستان  از  23 صادره  شناسنامه  شماره  به 
 2081 پالک  از  قسمتی  مترمربع   200 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
پیراحمدیان  مالک رسمی زهرا  از  بخش 4 شیراز  خریداری  در  واقع  اصلی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.         18230/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/09/19        28640/17556

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/10/04
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی ثبتی
شماره  به  سهامی خاص  عامر شرکت  شیرین  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 892 و شناسه ملی 10530126395 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 
آقای علی برز کمالی دشت ارژنه به شماره ملی 2299576444 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رمضان خواجه به شماره ملی:2371869228 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
شناسه آگهی: 311023                     28735

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  ترابر  بیشابور  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه مجمع  به  شماره ثبت 17934 و شناسه ملی 10530301073 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/05 ومجوزشماره 41/62279-

97/9/11 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای فارس تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 

حسنعلی  آقای   ،2371755214 ملی  شماره  به  خداکرمی  مظفر  آقای   -
ملی  به شماره  ناصر خداکرمی  آقای  ملی 2370282339،  به شماره  خداکرمی 
خانم   ،2370328118 ملی  شماره  به  زاده  رحیم  سهیال  خانم   ،2371857343
ملی  شماره  به  نظریه  زهرا  خانم   ،2295316723 ملی  شماره  به  مصالیی  فاطمه 
2370459077، خانم مریم خداکرمی به شماره ملی 2300869772 که همگی 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی 
1396 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس به شماره ثبت 
ابوالفضل  بازرس اصلی و آقای  به سمت  1111 و شناسه ملی 10530133758 
برای مدت  البدل  بازرس علی  به سمت  به شماره ملی 2371866091  نکو خلق 
یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.   شناسه آگهی: 311025              28738
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
سهامی  مرشدی شرکت  زمان  پردازان  آینده  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 48243 و شناسه ملی 14007480679 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شهره  خانم  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -
مرشدی  محمدعلی  آقای  و   2297433433 ملی  شماره  به  بمبوئی 
ملی  شماره  به  مرشدی  زهرا  خانم  و   2300601656 ملی  شماره  به 
خانم حدیث   - گردیدند  انتخاب  سال   2 مدت  برای   2280816271
و  اصلی  بازرس  سمت  به   2280995336 ملی  شماره  به  پرست  حق 
خانم پریچهر حاجی پوربه شماره ملی 2370333286 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه طلوع 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
شناسه آگهی: 311026               28739

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آوا شبکه گستر شمس شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14006191363 ملی  شناسه  و   44979 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی نظر 
زاده ده بزرگی به شماره ملی 2295500109 و خانم آزاده رعنا زاده 
به شماره ملی 2296267270 و آقای محمد علی عجم پور به شماره 
ملی 2298453561 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - آقای سید 
بازرس  عنوان  به   2280538237 ملی  شماره  به  فاطمی  جعفر  محمد 
اصلی و آقای حسنعلی نجابت به شماره ملی 2280567547 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
شناسه آگهی: 311027            28740

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص سایمان شیمی نیکان درتاریخ 1397/09/05 به شماره ثبت 49494 به شناسه ملی 14007964749 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: امور تولیدی شامل: انواع پرایمر، چسب های عایق، چسب های ضدخوردگی، چسب های ایزوالسیون، چسب های اتصال لوله به نوارهای عایق، 
انواع نوارهای عایق ضدخوردگی سرد و گرم و چند الیه لوله های آب، نفت، گاز و پتروشیمی، انواع نوارهای پالستیکی چند الیه ی لمینت شده، انواع نوارهای 
ایزوالسیون لوله های فلزی انتقال سیاالت، انواع نوارهای ایزوالسیون پلی اتیلنی و انواع نوار از پلی اتیلن- امور تجارت و بازرگانی شامل خرید و فروش کاالهای 
مجاز،ترخیص کاال ازگمرکات کشور،صادرات و واردات کلیه تجهیزات صنایع نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، بازاریابی، بازارسنجی و 
بازارمداری)به استثنای بازاریابی های شبکه ای و هرمی و اینترنتی( کلیه کاالهای مجاز ، تهیه، ساخت و واردات کلیه دستگاه های مورد نیاز تولید کارخانجات 
مختلف و ماشین آالت سبک وسنگین، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت، شرکت درمناقصه ها و مزایده ها ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی- طراحی، خرید تجهیزات، نصب و انجام تست های راه اندازی تجهیزات و دستگاه های کلیه پروژه های پاالیشگاهی، نفت، گاز و کارخانجات، انجام 
پروژه های تعمیرات و نگهداری روتین و اساسی صنایع نفتی. فعالیت در زمینه انجام خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی واحدهای صنعتی و فرآیندی. طراحی، 
مشاوره، مونتاژ و نصب، نظارت، اجرا، تعمیرات و نگهداری پروژه های تاسیساتی کلیه مراکزمسکونی، اداری، صنعتی، نیروگاهی، پاالیشگاهی، طراحی، محاسبه، 
انتقال  و  مطالعه، مشاوره  معماری,  مهندسی سازه های عمرانی و آبی و  اتوماسیون صنعتی, طراحی  و  پروژه های صنعتی  اجرای  پشتیبانی، مشاوره و  نظارت، 
تکنولوژی و مهارت، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه، سیستم های 
سرمایشی و گرمایشی، تصفیه خانه پساب صنعتی و خانگی،کلیه خدمات تست و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری کلیه تجهیزات صنعتی و پاالیشگاهی از قبیل 
شیر، مبدل های حرارتی، مخازن، برج ها، پمپ، کمپرسور، توربین،کالیبره کردن مخازن زمینی و زیرزمینی، امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 
ساختمانی و صنعتی، تاسیسات نفتی و پاالیشگاهی، احداث و اجرای خطوط لوله های نفتی و گازی و پتروشیمی، طراحی ساخت وتهیه وتامین قطعات وتجهیزات 
صنایع نفتی، تحقیقات مهندسی در زمینه اندازه گیری صنایع نفت و گاز و عمران ،آب و انرژی،کالیبراسیون مخازن زیرزمینی و کالیبراسیون مخازن روزمینی, 
تمیز کردن مخازن و انجام تست نشت مخازن همگی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 

فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی ، دهستان قره باغ، روستا شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرک صنعتی شیرازفاز1، خیابان پژوهش 
جنوبی، خیابان 255 ، پالک 0، قطعه 5بلوک D5 ، طبقه همکف کدپستی 7158183583 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4619/380 مورخ 1397/09/01 
به سمت  به شماره ملی 2280116057و  با کد 4619 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسن شاهی  انصار شعبه شهدای رباط  بانک  نزد 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن هجر به شماره ملی 2297718853و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 

سال خانم فاطمه حسن شاهی به شماره ملی 6489905124و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هر یک از مدیران 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم ارجمند قهستانی به شماره ملی 1289155925 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی 
حسن شاهی به شماره ملی 6489945207 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی: 311024               28741

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آوا شبکه گستر شمس شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 44979 و شناسه ملی 14006191363 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تعیین گردید: آقای محمد  به قرار ذیل  - سمت اعضاء هیئت مدیره 
علی عجم پور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت  مدیره آقای مجتبی 
نظرزاده ده بزرگی به سمت رئیس هیئت مدیره خانم آزاده رعنا زاده به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و 
بانکی و تعهدآور قراردادها با امضا آقای محمد علی عجم پور همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد.  شناسه آگهی: 311028                28736

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آوا شبکه گستر شمس شرکت سهامی خاص 
استناد  به   14006191363 ملی  شناسه  و   44979 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 
- تعداد اعضای هیئت مدیره از 6 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده 31 
اساسنامه اصالح گردید.    شناسه آگهی: 311029              28737 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

زیاد  ایرانی  تزئینی است که در خانه های  از گیاه های  گیاه کاکتوس یکی 
است.  آمریکا  خشک  بیابان های  برای  گیاه  این  اصل  در  اما  می شود؛  پیدا 
تقریبًا تمامی کاکتوس ها دارای ساقه ای هستند که منبع ذخیره آب می باشند. 
امروز می خواهیم درباره فواید آب کاکتوس برای زنان با شما صحبت کنیم.

فوایدآبکاکتوسبرایخانمها
و  از خواص  یافت می شود  بیشتر خانه ها  در  می دانستید گیاه کاکتوس که 
برای  دارویی  گیاه  این  خواص  ازجمله  که  است  برخوردار  فراوانی  فواید 

کاهش کلسترول خون و رفع مشکالت پوستی بسیار مفید است.
گیاهکاکتوس

آریزونا  و  کالیفرنیا جنوبی  مکزیکو،  مناطق خشک  در  گیاه کاکتوس که 
نازک،  ساقه  یک  نوپال  دارد.  نام  ایندیکا  فیکوس  اوپونتیا  می کنند،  رشد 
مصرف  سبزی  یک  به عنوان  که  است  کاکتوس  گیاه  از  بیضی  و  صاف 
در  که  قرن هاست  تیغ دار  کاکتوس های  گیاهی  آبمیوه های  می شود. 

فرهنگ های التین و شمال آمریکا استفاده می شود.
ارزشتغذیهایآبکاکتوس

آب کاکتوس یک دوز مناسب برای تغذیه همه افراد را فراهم می کند. همراه با 
سطوح قابل مالحظه پتاسیم، کلسیم، منگنز، مس و آهن، همچنین ویتامین های 
آنتی اکسیدان ها،  از  غنی  منبع  یک  همچنین  فیتونوتیتیوها.  و  مختلف 

فالونوئیدها، اسیدهای چرب امگا 3، اسیدهای آمینه و بتا کاروتن است.
1.آبکاکتوسالتهابمفصلیراتسکینمیدهد

آب کاکتوس حاوی ویتامین A و B2 و C است که برای افرادی که مبتال 
آب  ضدالتهابی  خواص  است.  مفید  بسیار  هستند  روماتوئید  آرتریت  به 
است و همچنین  مفید  التهاب  با  مبارزه  و  بردن درد  بین  از  برای  کاکتوس 

سفتی و درد ناشی از آرتریت را کاهش می دهد.
2.آبکاکتوسبرایداشتنرودهسالم

باکتری های خوب در روده کمک می کند و یک عامل  به رشد  این آب 
کولیت  و  دیورتیکولیت  درمان  در  می تواند  که  است  طبیعی  سم زدایی 
استفاده شود. خواص ملین آور این آب آن را می توان به عنوان یک درمان 

کاهش  در  آب  این  ضدالتهابی  ماهیت  کرد.  استفاده  یبوست  برای  طبیعی 
التهاب در مثانه و به ویژه در سنگ های صفراوی و عفونت های مثانه ادراری، 

کمک می کند.
3.آبکاکتوسبرایتقویتسیستمایمنیبدن

مصرف منظم آب کاکتوس به حذف ویروس های مرگبار در بدن کمک 
می کند و سیستم ایمنی را تقویت می کند. سطح باالی فیتوکمیکال شیمیایی 
بدن  ایمنی  پاسخ  افزایش  و  تومورها  کردن  خنثی  موجب  کاکتوس  در 
محافظت  زودرس  پیری  برابر  در  همچنین  آنتی اکسیدان هایش  می شود. 

می کند.
4.آبکاکتوسپادزهرطبیعیبرایبیماریهایپوستی

آب کاکتوس برای افرادی که مبتال به بثورات پوستی هستند، تجویز می شود 
همچنین به درمان چروک و زخم کمک می کنند.

5.آبکاکتوسبرایزنانمفیداست
قاعدگی رهایی می بخشد، در طول  از سموم  را  بدن  آب کاکتوس فوری 
دوره قاعدگی زنان درد شکمی را تجربه می کنند. آب کاکتوس همچنین 

در کنترل تهوع مفید است.
از  آن  سطح  است.  بنفش  ـ  قرمز  رنگ  به  و  بوده  شکل  بیضی  میوه،  این 
زمان  در  آن  ضخیم  و  زبر  پوست  اگر  که  شده  پوشیده  ریزی  خارهای 
ایجاد  معده  و  مری  گلو،  در  را  ناراحتی هایی  می تواند  نشود،  مصرف جدا 
کند. گوشت این میوه، شیرین مزه و آبدار و دانه های ترد سیاه رنگی در بافت 
لبنان ازجمله کشورهایی است که این میوه را  آن پراکنده است. سوریه و 

پرورش داده و مراکش بزرگترین کشور صادرکننده آن است.
فوایدآبکاکتوسبرایبدن

بیابانی  و  کویری  نواحی  پستانداران  غذاهای  غنی ترین  از  یکی  میوه  این 

محسوب می شود و امروزه گیاه زینتی آن در خانه ها پرورش می یابد، اما این 
سؤال مطرح است مگر میوه کاکتوس چه فوایدی دارد که در کشورهای 
آمریکای مرکزی، هند، آفریقا و استرالیا طرفداران زیادی را به خود جلب 

کرده است؟
خواصدرمانیمیوهکاکتوس

میوه کاکتوس به دلیل آنکه در منطقه ای بیابانی و خشک پرورش می یابد، 
سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی است. خوب است بدانید آنتی اکسیدان ها 
است.  محیطی  و طاقت فرسای  با شرایط سخت  مقابله  برابر  در  گیاه  سالح 
وجود این ترکیبات در میوه کاکتوس اثر سم زدایی قوی و ضدالتهاب داشته 
و از آسیب سلولی -که باعث سرطان و پیری می شود- جلوگیری و از سوی 

دیگر با تقویت سیستم دفاعی، بدن را در برابر عفونت ها مقاوم تر می کند.
یکی از کاربردهای رایج میوه کاکتوس مصرف آن در رژیم غذایی است 
که به دلیل غنی بودن از مواد فیبری باعث مهار گرسنگی می شود. این میوه 
مزاج  لینت  باعث  و  داشته  رونده  خاصیت  و  بوده  گوارش  دستگاه  مقوی 
می شود. مهمترین فایده آن در معالجه کبد است و مصرف آن برای بیماران 
کبدی با نظر پزشک مربوط مفید است. همچنین باعث سالمت قلب شده و 
در کاهش کلسترول بد خون نقش بسزایی دارد. برخی منابع ادعا می کنند 
برای  انسولین می شود و  باعث کاهش جذب  از غذا  بعد  این میوه  مصرف 
مبتالیان به دیابت نوع 2 مفید است. از عفونت های کلیوی جلوگیری کرده 
به طور  به گردش خون  با کمک  و  می کند  درمان  را  هپاتیت  و  باال  تب  و 

چشمگیری در التیام زخم ها مؤثر است.
 E این را هم بدانید از میوه کاکتوس روغنی تهیه می شود که غنی از ویتامین
بوده و میزان آنتی اکسیدان آن سه برابر سایر روغن ها و برای مبارزه با پیری 

پوست بسیار نافع است.

سخن بزرگان

همیشهمراقباشتباِهدومباش،اشتباهاولحقتوست.

آنتون چخوف

سالمت

مهمترین فواید آب کاکتوس 


