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معتقد باشی که بد هستی.
اپیکتوس

روغن نارگیل نوعی چربی است که به دلیل داشتن خواص تقویت کننده 
سالمتی موردبررسی قرارگرفته است. از کاهش سطح کلسترول LDL تا 
بهبود عملکرد مغز در بیماران آلزایمر، روغن نارگیل با بسیاری از مزایای 

سالمتی همراه است.
برای  فوایدی  می تواند  که  داده اند  نشان  متعددی  مطالعات  حقیقت،  در 

سالمتی پوست نیز داشته باشد. 
در این مقاله شواهد موجود برای اینکه بدانید روغن نارگیل برای پوست 

مفید است یا خیر، موردبررسی قرار می گیرد.
روغن نارگیل یک روغن بسیار اشباع است که به طور سنتی با استخراج 
دمای  در  می شود.  ساخته  خشک  نارگیل  مغز  یا  خام  نارگیل  از  روغن 
یا حتی ذوب شود.  نرم  می تواند  هنگام گرم شدن  اما  است،  اتاق جامد 
این اغلب در پخت وپز استفاده می شود و یا مستقیمًا روی پوست و مو 

اعمال می شود.
روغن نارگیل سرشار از اسیدهای چرب با زنجیره متوسط است که نوعی 
چربی اشباع شده است. در حقیقت، این اسیدهای چرب با زنجیره متوسط 

حدود 65٪ از ترکیب کل آن را تشکیل می دهند. 
اسیدهای چرب موجود در روغن نارگیل شامل:

اسید لوریک: ٪49
اسید میوریستیک: ٪18

اسید کاپریلیک: ٪8
اسید پالمیتیک: ٪8
اسید کاپریک: ٪7
اسید اولئیک: ٪6

اسید لینولئیک: ٪2
اسید استئاریک: ٪2

اگرچه روغن نارگیل حدود 90٪ چربی اشباع شده است، اما حاوی مقادیر 
غذاخوری  قاشق  نیز هست. یک  نشده  اشباع  و  منو  از چربی های  کمی 

حاوی حدود 12 گرم چربی اشباع و 1 گرم چربی اشباع نشده است.

دارای خواص ضد  نارگیل  روغن  در  متوسط  زنجیره  با  اسیدهای چرب 
میکروبی است که می تواند کمک به محافظت در برابر میکروارگانیسم های 

مضر کند.
این امر به ویژه برای سالمتی پوست اهمیت دارد، زیرا بسیاری از انواع 
عفونت های پوستی ازجمله آکنه، سلولیت، فولیکولیت و پای ورزشکار به 

دلیل باکتری یا قارچ ایجاد می شوند.
استفاده از روغن نارگیل مستقیم بر روی پوست ممکن است مانع از رشد 
این میکروارگانیسم ها شود. این به دلیل دارا بودن اسید لوریک است که 
تقریبًا 50٪ اسیدهای چرب موجود در روغن نارگیل را تشکیل می دهد و 

می تواند با میکروارگانیسم های مضر مبارزه کند. 
التهاب مزمن یک عامل اصلی بسیاری از انواع مختلف اختالالت پوستی 
ازجمله پسوریازیس، درماتیت تماسی و اگزما است. روغن نارگیل دارای 
التهابی است. در یک مطالعه، محققان روغن نارگیل باکره  خواص ضد 
را بر روی گوش های ملتهب شده موش قراردادند. روغن نارگیل نه تنها 

دارای خاصیت ضد التهابی بود بلکه باعث تسکین درد نیز می شود.
عالوه بر این، روغن نارگیل با بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی، التهاب را 

کاهش می دهد.
مسدود  را  پوست  منافذ  نارگیل  روغن  می کنند  فکر  برخی  درحالی که 
می کند، تحقیقات قابل توجهی نشان می دهد که این امر درواقع می تواند به 

درمان آکنه کمک کند.
آکنه یک بیماری التهابی است و بسیاری از داروهایی که برای درمان 
می کنند.  کار  التهاب  کاهش  و  دادن  قرار  باهدف  می شوند  استفاده  آن 
ازآنجاکه روغن نارگیل و اجزای آن ممکن است به کاهش التهاب در 

بدن کمک کند، ممکن است به درمان آکنه نیز کمک کند.
عالوه بر این، خاصیت ضد باکتریایی اسیدهای چرب با زنجیره متوسط 
در روغن نارگیل نیز می تواند به کاهش آکنه کمک کند. همراه با اسید 
لوریک، اسید کاپریک خاصیت ضد التهابی و ضد باکتریایی دارد. برای 
به دست آوردن بهترین نتیجه، روغن نارگیل باید در مناطقی که آکنه 

یافت می شود، مستقیمًا روی پوست بمالید.
عالوه بر تأثیر روغن نارگیل بر آکنه و التهاب پوست، استفاده از روغن 
نارگیل بر روی پوست شما نیز می تواند به مرطوب نگه داشتن آن کمک 
قابل توجهی  به طور  نارگیل  روغن  که  داد  نشان  مطالعه  یک  در  کند. 
است  شده  داده  نشان  همچنین  می بخشد.  بهبود  را  پوست  هیدراتاسیون 
که به درمان اگزما، یک بیماری پوستی که با ورم پوستی و خارش دار 

کمک می کند. 
یک مطالعه با مقایسه تأثیر روغن زیتون و روغن نارگیل در 52 بزرگسال 
مبتال به اگزما نشان داد که استفاده از روغن نارگیل عالوه بر کمک به 
دیگر  مطالعه  یک  می کند.  کمک  نیز  خشکی  کاهش  به  اگزما  درمان 
نتایج مشابهی را نشان داد، که روغن نارگیل منجر به کاهش 68 درصدی 
شدت اگزما شده. مرطوب نگه داشتن پوست می تواند به حفظ عملکرد آن 
به عنوان مانعی برای از بین بردن باکتری ها، تقویت بهبود زخم ها و حفظ 

سالمت کلی پوست کمک کند.
به  می تواند  همچنین  نارگیل  روغن  که  داده اند  نشان  متعددی  مطالعات 

بهبود زخم کمک کند.
یک مطالعه روی حیوانات بررسی کرد که روغن نارگیل بر روی پوست 
بر بهبود زخم در موش اثر می گذارد. مشخص شد که درمان زخم ها با 
روغن نارگیل باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و افزایش سطح کالژن 

می شود، پروتئین مهمی است که در بهبود زخم ها کمک می کند. 
یک مطالعه دیگر نشان داد که روغن نارگیل همراه با آنتی بیوتیک وارد 
شده به پوست در بهبود زخم های سوختگی مؤثر است. عالوه بر بهبود 
زخم، خواص ضد میکروبی آن نیز ممکن است از عفونت جلوگیری کند، 

یکی از مهمترین عوامل خطر که می تواند روند بهبودی را پیچیده کند.

فواید روغن نارگیل برای پوست

آگهى

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 

13 آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره 139860311039000123 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت اسناد و امالک مهر تصرفات مالکانه و بالمعارض  خانم 
قزبس فرهادی فرزند صفر  به شماره شناسنامه 259 صادره از الرستان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 121731 مترمربع 
فارس   25 3بخش  قطعه  در  واقع  اصلی   604 از  فرعی   1 پالک  تحت 
شهرستان مهر روستای سرگاه خریداری از مالک رسمی محمد دودمان 
به  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  لذا  محرز گردیده است. 
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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره 
ثبت تحویل نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
  276/ م الف          32158/191636       
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/07           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/23
 خلیل شاکری- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مهر

آگهی ثبتی
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شیراز  کاران  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10530167793 ملی  شناسه  و   4230 ثبت 
اعضاء  سمت   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   20/08/1398 مورخ  مدیره 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم رئیسی اردکانی کدملی 
اردکانی  به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مصیب رئیسی   2549743326
کدملی 2549245423 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم 
سکینه ملک نسب اردکانی کدملی 2549256591 به سمت عضو هیات مدیره 
بانکی و تعهدآور و قراردادها به  . 2- کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و 
امضاء آقایان ابراهیم رئیسی اردکانی و مصیب رئیسی اردکانی مجتمعًاهمراه 
از  یکی  یا  و  مدیرعامل  امضاء  به  اداری  و  عادی  های  نامه  و  شرکت  مهر  با 
اعضاء هیات مدیره منفردًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.   شناسه آگهی: 

32281       694247
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  شیراز  کاران  فوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 4230 و شناسه ملی 10530167793 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1398 تصمیمات 
ابراهیم  آقای   : از  عبارتند  مدیره  هیات  اعضا   -1  : شد  اتخاذ  ذیل 
رئیسی  مصیب  آقای  و   2549743326 کدملی  اردکانی  رئیسی 
اردکانی  نسب  ملک  سکینه  خانم  و  اردکانی کدملی 2549245423 
کدملی 2549256591 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای 
محمدرضا شاه کرمی کدملی 2298708428 به سمت بازرس اصلی و 
بازرس  به سمت  آقای جهانبخش جوان بخت کدملی 2291046209 
روزنامه   -3  . شدند  انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی 

کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی: 694248                32282

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

آگهی فقدان و تشکیل پرونده المثنی 
بخش  در  واقع  ثبتی 1652/18410  پالک  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   
چهار شیراز مفروز و مجزی شده از پالک 8604 غارسی و 3945 مالکی  
از 1652 اصلی واقع در بخش 4 شیراز به مساحت 200 متر مربع به مالکیت 
خانم فاطمه )75 صدم دانگ( و بهاره )75 صدم دانگ( و رضا ) 1.5-یک 
و  منفرد  علی  نجف  فرزندان  منفرد  همگی  شهرت  دانگ(  دهم  پنج  ممیز 
خانم کبری محمد زاده فرزند صدراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
قطعه زمین مذکور، قرار گرفته است و پرونده ثبتی پالک مذکور مفقود 
گردیده است و اقدامات انجام  شده تاکنون پیدا نشده است لذا برابر دستور 
شماره کد 33-01 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بند 333 مجموعه 
اسناد  دفاتر  به  بخشنامه  از  پس  آن  عملیات  سیستم  که  ثبتی  های  بخشنامه 
رسمی مبنی برانجام معامله نسبت به پالک مذکور و با توجه به دستور العمل  
حقوقی  اشخاص  یا  چنانچه شخص  میگردد.  آگهی  نوبت  یک  در  قانونی 
و یا حقیقی اعتراضی داشته و یا اینکه در پرونده مربوطه حق و حقوقی 
برای خود قائلند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یکماه کتبا مراتب 
اعتراض خود را با ارائه مدارک مستد به این اداره تسلیم نماید . بدیهی است 
اعتراض  یا در صورت  ارائه نگردد و  اعتراض  چنانچه ظرف مهلت مقرر 
مدارک و مستندات ارائه نگردد اداره ثبت به استناد نام مالک عملیات ثبتی 

را ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 98/09/23
11516 / م الف              32277/191679         

 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز، از طرف امیر هوشنگ دهقان، 
ناحیه 1

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رأی شماره 139860311036002011 – 1398/07/16 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تصرفات   4 ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
سید  فرزند  اصل   هاشمی  حسین  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
یک  ششدانگ  دراعیانی  شیراز  از  صادره   3483 شناسنامه  شماره  به  رضا 
به مساحت 23/26 مترمربع پالک 21 فرعی از 1014 اصلی  باب راهرو 
مفروز و مجزی شده از پالک 1014 اصلی که برابر با اجاره نامه اوقافی 
با حق احداث اعیان  به اجاره متقاضی برگزار شده جهت الحاق به پالک 
انتقال نمی باشد واقع در بخش 3  1014/11 به طوری که به تنهایی قابل 
شیراز ، 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 
اخذ  از  تسلیم وپس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی 
ر  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  ا 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد 

شد      11513/م الف            32257/191667
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/09/23           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/08 
شاپور زارع شیبانی –  رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860311036002410 – 1398/08/29 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تصرفات   4 ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
شماره  به  هوشنگ   فرزند  شیروان   زیبا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  دراعیانی  اهواز  از  صادره   1158 شناسنامه 
مساحت 223 مترمربع پالک 17024 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی 
برابر  شده از پالک 9 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که در 
برگزار شده،  متقاضی  اجاره  به  اعیان  با حق احداث  اوقافی  نامه  اجاره  با 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز 
به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اخذ  از  تسلیم وپس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی 
ر  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  ا 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد 

شد      11512/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/09/23           

 32235/191663 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/08 
شاپور زارع شیبانی –  رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
خانم مژگان خدادادی با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 370 شیراز تنظیم گردیده است مدعی که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط 
به یک سهم مشاع  از 24 سهم سهام شش دانگ پالک 2377/2 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیک 139520311001004846 
به نام مژگان خدادادی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 932411 ب/94 صادر شده به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120 اصالحی آئین 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 میباشد  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 ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.          تاریخ انتشار: 98/09/23                          11515 / م الف              32258/191668         
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز، از طرف امیر محمود احمدی، ناحیه 1

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
خانم ثریا آصف جاه  با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 216 شیراز تنظیم گردیده است مدعی که تعداد یک برگ سند مالکیت 
مربوط به شش دانگ پالک 164/18521 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیک 139720311001025591 به نام ثریا آصف 
جاه ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 103994 الف/97 صادر شده به علت جابه جائی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده 
است مراتب طبق ماده  120 اصالحی آئین 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 میباشد  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 ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.        تاریخ انتشار: 98/09/23                      11517 / م الف              32284/191690         
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز، از طرف امیر هوشنگ دهقان، ناحیه 1

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای  و   1397/12/27  –  139760311036003866 شماره  رأی  برابر 
اصالحی 139860311036001703 – 1398/06/26 هیأت اول موضوع 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مالکانه  تصرفات   4 ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
به شماره  فرزند محمد   فهندژ سعدی  الدین  نور  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 81 صادره از شیراز دراعیانی ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل 
از 926  فرعی  مترمربع پالک 582  مساحت 84/15  به  مغازه  باب  دو  بر 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 926 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که 
در برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار 
شده، 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 
اخذ  از  تسلیم وپس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  آگهی 
ر  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک 
مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  ا 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد 

شد      11511/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/09/23           

32264/191670 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/08 
شاپور زارع شیبانی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی ثبتی
ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14008823354  شناسه  به  ثبت 2448  شماره  درتاریخ 1398/09/17به  کازرون  فامور  یکتا گستر  سهامی خاص  تاسیس شرکت 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز - تولید ،توزیع 
مواد غذایی و آشامیدنی مجاز - لوازم آرایشی و بهداشتی مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان کازرون 
، بخش مرکزی ، شهر کازرون، محله مصلی ، خیابان ورزش ، کوچه شیرویس زاده ، پالک 15 ، طبقه همکف کدپستی 7319794613 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 2093 مورخ 1398/09/10نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد 7321 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن سی سختی به شماره ملی 2360035101و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم آمنه سی سختی به شماره ملی 2360373404و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی 2372586076و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ،قراردادها و عقود 
اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء محسن سی سختی به سمت مدیرعامل- عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا کمندی نژاد به شماره ملی 2301307301 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عادل بهروزی 
به شماره ملی 2360134191 به سمت بازرس اصلی 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: 694246     32280
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی مناقصه شهرداری اهل
 شهرداری در نظر دارد طبق صورتجلسه شماره 531 و 532 مورخه 1398/09/09 شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید:

1- میزان سپرده شرکت درمناقصه به میزان 5 در صد مبلغ پیشنهادی به صورت نقد واریز به حساب پست بانک به شماره55442714252753.02 یا ضمانت 
برنده  عهده  بر  آگهی  چاپ  هزینه  نامه معتبر بانکی 12 ماه اعتبار باشد.        2- شهرداری در رد یا قبول هر کی از پیشنهادات مختار می باشد.      3-  

مناقصه می باشد.
4- متقاضیان می توانند حداکثر یک هفته پس از تاریخ درج آگهی دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیر شهرداری مراجعه نمایند.

شماره تماس: 071-52773140
شناسه آگهی:695028               32286                11829/ م الف

برآورد اولیه کد مناقصه نوع مناقصه
9805 زیر سازی و آسفالت فرعی خیابان گلستان و پردیس 5.000.000.000 ریال
1.000.000.000 ریال ترمیم کانال گاز، آب و لکه گیری معابر سطح شهر 9806


