علمی
شنبه  25مهر 1394

پرندگان مهره داران خونگرمی هســتند که
بال ،پر و یک منقار دارند ،دندان ندارند ،اسکلتی
دارند که در آن اســتخوان هــای زیادی با هم
ترکیب شــده و نیز استخوان های زیادی در آن
غایب هستند ،و یک کارایی بی نهایت زیادشان،
سیستم تنفسشــان اســت .پرندگانی که پرواز
می کنند اســتخوان های قوی ،پوک و ماهیچه
های پرواز قدرتمند دارند.
بیشتر پرندگان می توانند پرواز کنند .پرندگان
یک قلب بســیار قوی و یــک راه مؤثر تنفس
دارنــد ،اینها برای این کــه پرندگان پرواز کنند
الزم هستند .همچنین پرندگان موقعی که پرواز
می کننــد انرژی فوق العاده زیــادی را مصرف
می کننــد و بنابراین نیاز دارند تا مقدار بســیار
زیادی غذا بخورند تا قدرت پرواز داشته باشند.
نــه همه جانورانی که پــرواز می کنند پرنده
هستند و نه همه پرندگان می توانند پرواز کنند.
توان پرواز کردن در طول تاریخ بارها و به طور
جداگانــه در میان موجــودات مختلف زمین به
وجود آمده اســت .خفاش ها (پســتاندارانی که
پرواز می کنند) ،پتروسوروس (خزندگانی که از
زمان دایناسورها پرواز می کنند) و حشراتی که
پرواز می کنند پرنده نیستند.
انواع حرکت :پرواز ،دویدن و شنا
شــیوه نقل و انتقال پرنده هــا کام ً
ال با هم
متفاوت است .بیشتر آنها می توانند پرواز کنند،
بعضی می توانند خیلی خوب بدوند و بعضی شنا
می کنند و برخی ترکیب آنها را انجام می دهند.
بعضی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند .شترمرغ
سریع ترین پرنده دونده است اما نمی تواند پرواز
کند .شتر مرغ همچنین سریع ترین دونده دوپا
در میان همه جانوران روی زمین است .شترمرغ
بزرگ ترین پرنده هم هست.
بیشــتر پرنــدگان مــی توانند پــرواز کنند.
در پرنــدگان بــال های پرواز شــکل گرفته تا
امــکان باال رفتــن را در آنها به وجــود آورد و
بــه آنها اجازه دهد تا پــرواز کنند .این جانوران
ســبک وزن به خاطر پرواز کردن با شرایط آب
و هوایی شــان تطبیق پیدا کرده اند .پرواز آنها
را به شــکارچیان قابلی تبدیل کــرده و به آنها
اجازه می دهد از دست شکارچیان گرسنه (مثل

گربه ها) فرار کنند .همچنین پرواز آنها را از آب و
هوای نامالیم دور می کند (به وسیله مهاجرت).
شاهین تیزپر یکی از سریع ترین پرندگان است
که با سرعت  90مایل در ساعت شیرجه می زند
(بعضی ها می گویند که آنها می توانند با سرعت
بیش از  200مایل در ساعت شیرجه بزنند).
انواع پر در پرندگان
پرها بــرای این اهداف مورد اســتفاده قرار
می گیرند:
 پرواز :پرهای پرواز در بال ها و دم پرندگانرشد می کند.
 عایــق حرارتــی :پرهای نــرم زیرین کهنزدیک پوســت رشــد می کنند پرندگان را از
خیلی سرد و یا خیلی گرم شدن حفظ می کنند.
 جفت گیری :این امر به شدت از گونه ایبه گونه دیگر متفاوت است.
پرندگان مذکر اغلب رنگشــان روشن تر از
پرندگان مؤنث است .این امر پرندگان مؤنث را
به سوی پرندگان مذکر به منظور جفت گیری
جذب می کند .پرندگان مؤنث بیشــتر به رنگی
نیاز دارند که به آنها کمک کند تا خودشــان را
هنگامی کــه از جوجه هایش مراقبت می کنند
مخفی کنند (اگرچه پرنــدگان مذکر هم اغلب
از جوجــه ها مراقبت می کند ،حتی بدون جفت
مؤنــث) .طاووس مذکر رنگ خیلی درخشــانی
دارد .طاووس مؤنث رنگش قهوه ای مات است.
تغذیه پرندگان:
پرندگان امروزی هیچ دندانی ندارند (پرندگان
باستانی دندان داشتند) .پرندگان زبان دارند ،اما
برخالف زبان ما زبان پرنده در داخلش استخوان
دارد.
بعضی از شــکارچیان شــگفت انگیز مانند
عقاب هــا ،دید تیــزی دارند که پنج تا شــش
برابر تیزتر از دید چشــم انســان است .آنها می
توانند طعمه کوچکــی را از یک مایلی عالمت
گذاری کنند .پرندگان بیشــتر وقتشان را صرف
جست وجوی غذا می کنند.
بیشــتر پرندگان حشره خوار هســتند (آنها
حشــره می خورند) .بعضی از پرنــدگان ،مثل
جغدها و عقاب ها گوشــتخوار هستند و برخی
دیگــر مثل مرغ مگــس خوار ،باقرقــره و غاز

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت ســهامی خاص تدبیر تجارت افراد پادرا در تاریخ
 94/7/20به شماره ثبت  42687به شناسه ملی  14005288917ثبت
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
-1موضوع شرکت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
خرید و فروش کلیه کاالهای مجــاز بازرگانی بازاریابی غیرهرمی و
غیرشــبکهای حقالعمل کاری اخذ و اعطای نمایندگی شــرکتهای
معتبــر داخلی و خارجی ترخیــص کاال از گمرکات کشــور طراحی
نظــارت اجرا و محاســبه کلیــه پروژههای عمرانی و ســاختمانی
طراحی خاکبرداری و خاکریزی نقشــهبرداری و نقشهکشی اجرای
نمای ســاختمان انبوهسازی محوطهســازی تولید و اجرای قطعات
پیشساخته دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان تولید کلیه قطعات
پیشســاخته بتنی و غیر بتنی و ساختمانی پیمانکاری خرید و فروش
کلیه مصالح ســاختمانی کلیه پروژههای راهســازی و جادهسازی
پلسازی جادهکشی و معماری مشارکت در انبوهسازی و ابنیهسازی
مشارکت در ساخت انواع ســاختمان اعم از فلزی و بتنی و غیر بتنی
و مشــاوره در رابطه با موضوع فعالیت اجرای کلیه امور مربوط به
تأسیسات (آب ،برق و گاز) شرکت در مناقصات و مزایدات تأمین
نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت تأمین ماشینآالت سبک
و سنگین در رابطه با موضوع شــرکت با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور
-2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکز اصلی شرکت :شیراز خیابان نارون کوچه  24ساختمان سرو
 20واحد  1کدپستی 7144757668
 -4ســرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم  10000ریالی
که تعداد  100ســهم با نام عادی میباشد که مبلغ  350000ریال توسط
مؤسسین طی گواهی بانکی شماره  647/85مورخ  94/7/4نزد بانک
ایران زمین شعبه فلسطین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه
در تعهد صاحبان سهام میباشد.
-5اولین مدیران شــرکت :حامد پهلوســای به سمت رئیس هیات
مدیره محمد پهلوسای به ســمت نایب رئیس هیات مدیره حامد
پهلوسای به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت 2
سال انتخاب گردیدند.
-6دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی
و قراردادها و ســایر اوراق عادی و نامههــای اداری به امضا نیما
طاهرزاده و حامد پهلوسای همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
-7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
-8بازرس اصلــی و علیالبدل :نیمــا طاهرزاده به شــماره ملی
 2298710481به عنوان بازرس اصلی و ســاناز اســداللهی به عنوان
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
-9روزنامه عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
 /16862م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
اکبر بهمرد دارای شناســنامه شــماره  5متولد  1352به شــرح
دادخواست به کالسه  9409988836100595از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعیده
بهمرد به شــماره شناســنامه  6700015049در تاریخ  93/12/26در
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از یک همسر دائمی ،یک فرزند دختر ،پدر و مادر
به نامهای:
 -1محمدحســین مهدینژاد به شماره شناســنامه 2550024974
صادره از حوزه  3نیریز همسر متوفیه
 -2فاطمه زهرا مهدینژاد به شماره شناسنامه  6700090148صادره
از حوزه  3نیریز فرزند متوفیه
 -3زهراء زارعی به شماره شناســنامه  6صادره از حوزه  3نیریز
مادر متوفیه
 -4اکبر بهمرد به شــماره شناسنامه  5صادره از حوزه  3نیریز پدر
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /16990م الف
شعبه یک مجتمع شوراهای حل اختالف آباده طشک
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سال بیستم

شماره 5596

همه چیز درباره پرندگان

کانادایی گیاهخوارند .بقیه پرندگان مانند ســار،
هم گیاهخــوار و هم گوشــتخوارند .بعضی از
پرندگان (مانند توکان) میوه خوارند.
بیشــتر پرندگان دید تیزشــان را برای پیدا
کردن غذا مورد اســتفاده قرارمی دهند .آنها از
منقار و فکشــان برای گرفتن ساس ها ،کرم ها،
پستانداران کوچک ،ماهی ،میوه ،دانه ها و شهد
اســتفاده می کننــد .برخی در کنتــرل طبیعی
حشــرات و در پراکندگی تخــم گیاهان نقش
خیلی مهمی بازی مــی کنند ،مثال مرغ مگس
خوار شهد خوار ،گرده افشان های مهم بعضی از
گیاهان گلدار هستند.
النه ها و تخم های پرندگان:
پرندگان جوجه هایشــان را در تخم هایی با
پوســته های محکم به دنیا مــی آورند که بعد
از مــدت زمانی جوجه ها از تخــم در می آیند.
بعضی از پرندگان ماننــد مرغ ها ،هر روز تخم

می گذارند .برخی از پرندگان هم ممکن اســت
سال ها بین هر تخم گذاری فاصله بیندازند.
شترمرغ در میان پرندگان بزرگ ترین تخم ها
را می گذارد که بیش از  11در  18ســانتی متر
محیط و وزنی  1400گرمی دارند.
پرندگان النه هایشــان را برای تولید مثل در
درختان ،روی صخره ها یا روی زمین می سازند.
بیشتر پرندگان دست کم به وسیله یکی از والدین
مورد مراقبت قرار می گیرند تا وقتی که بتوانند
پرواز کنند و غذایشــان را به دست آورند .دوره
نهفتگی تخم های پرنده از گونه ای به گونه ای
دیگر متفاوت است .همچنین بعضی از تفاوت ها
به دما بســتگی دارد .بعضــی از پرندگان مانند
فاخته تخم هایشــان را در النه پرندگان دیگر
می گذارند .پرنده بزرگسال هم بی اطالع از این
که این تخم فاخته است ،از آن مراقبت می کند.
بعضی از فاخته ها حتی تخم های دیگرشــان را

ثبتی و دادگستری

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص آسمان ســاخت مهرگان جوان در
تاریخ  93/9/5به شماره ثبت  40884به شناسه ملی 14004573930
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
-1موضوع شرکت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
طراحی نظارت اجرا و محاسبه کلیه پروژههای عمرانی و ساختمانی
طراحی خاکبرداری و خاکریزی نقشــهبرداری و نقشهکشی اجرای
نمای ساختمان انبوهسازی محوطهســازی تولید و اجرای قطعات
پیشساخته دکوراســیون داخلی و خارجی ســاختمان تولید کلیه
قطعات پیشســاخته بتنی و غیر بتنی و ساختمانی پیمانکاری خرید
و فــروش کلیه مصالح ســاختمانی کلیه پروژههای راهســازی و
جادهسازی پلسازی جادهکشی و معماری مشارکت در انبوهسازی
و ابنیهسازی مشارکت در ســاخت انواع ساختمان اعم از فلزی و
بتنی و غیر بتنی و مشاوره در رابطه با موضوع فعالیت اجرای کلیه
امور مربوط به تأسیسات (آب ،برق و گاز) شرکت در مناقصات و
مزایدات تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت تأمین
ماشینآالت سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور
-2مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-3مرکز اصلی شــرکت :شــیراز بلوار نواب صفوی خیابان لقمان
کوچه  7سمت راست درب اول کد پستی 7875187617
-4سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم  10000ریالی
که تعداد  100ســهم با نام میباشــد که مبلغ  350000ریال توسط
مؤسسین طی گواهی بانکی شــماره  452-4-2نزد بانک پارسیان
شعبه مالصدرا شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در
تعهد صاحبان سهام میباشد.
-5اولین مدیران شرکت :حمیدرضا ساکن البیات به سمت نایب
رئیس هیات مدیره و زهرا رباطی شلمزاری به سمت مدیرعامل
و رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
-6دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور
شــرکت و ســایر نامههای عادی و اداری با امضای زهرا رباطی
شلمزاری و حمیدرضا ســاکن البیات همراه با مهر شرکت معتبر
است.
-7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
-8بازرس اصلی و علیالبدل :علی رنجبری به عنوان بازرس اصلی
و نسیم سلیمانیپور به عنوان بازرس علیالبدل هر دو برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند.
-9روزنامه عصر مردم جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
 /16860م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
محمد نوذری
آگهی احضار متهم
بدینوسیله به امیر موسوی فع ً
ال مجهولالمکان که به اتهام سرقت
مسلحانه در پرونده کالسه  931337شــعبه  102دادگاه کیفری
 2فســا تحت پیگرد بوده و وقت رسیدگی برای مورخ 94/9/23
ساعت  9صبح تعیین شده ابالغ میگردد در وقت مقرر در جلسه
دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام
خواهد شد.
 /16989م الف
شعبه  102دادگاه کیفری  2فسا
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه زهرا محمودی به اتهام ضرب و جرح عمدی موضوع
شکایت زهرا روستا در پرونده کالسه  940420ب  21از طرف این
دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور کیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا در تاریخ یک ماه از درج
آگهی در روزنامه در شعبه  21بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد
پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد
 217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16988م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

در النه می کشند تا مطمئن شوند که تخمشان
غذای کافی به دست می آورد.
مهاجرت پرندگان
گونه های پرندگان برای تکثیر و به دســت
آوردن غذا در تابستان به سمت آب و هوا های
خنک تر مهاجرت می کنند و سپس در زمستان
به آب و هواهای گــرم تر برمی گردند .به طور
دقیق مشــخص نیســت که پرنــدگان هنگام
مهاجرت چگونه هدایت می شوند ،اما بسیاری از
افراد برای پرده برداشتن از این راز که پرندگان
چگونه می فهمند که به کجــا باید پرواز کنند،
مطالعه می کنند.
طبقه بندی پرندگان
پرندگان به طبقه زیست شناسی اوس تعلق
دارنــد و در همه جای زمیــن زندگی می کنند.
پرندگان جزو آمنیوت ها هستند.
ایــن گروه از جانــوران همه چیــز خوارانی
هســتند که تخم می گذارند و از تخم هایشان
با دراز کشیدن بر رویشان محافظت می کنند و
گروهی که شامل جانورانی در بین پستانداران،
پرنــدگان ،دایناســورها و خزندگان هســتند را
شامل می شــوند .حدود  9000گونه مختلف از
پرندگان وجود دارد که به  146خانواده تقســیم
شده اند.
تکامل پرندگان
پرندگان شــاید از دایناســورهای گوشتخوار
(تروپودها) در طول دوره مزوزوئیک( ،در حدود
 150میلیــون ســال پیش) تکامــل پیدا کرده
باشند .پرندگان اولیه در دهانشان دندان و روی
بال هایشان چنگال هایی داشتند.
آواز پرندگان
پرنــدگان آواز زیبایــی دارنــد و آوازهــای
گوناگونی هم می خوانند .بســیاری از پرندگان
آواز خوان هر سال کمیاب تر می شوند.
پرندگان آوازخوان یــک اندام صوتی به نام
سیرنیکس دارند که در گلویشــان قرار گرفته.
سیرینکس عضالنی دو نیمه دارد که هر لرزش
آن آوازهایــی تولید می کند ،چنــان که پرنده
می تواند در یک آن دو نت را بخواند.
برای خواندن ،یک پرنده هوا را از شش هایش
از میان سیرینکس می دمد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالســه  931101به موجب حکم صادره از شــعبه دوم
دادگاه حقوقی فســا محکوم علیه نصیر زارعی فرزند محمدعلی
محکوم به پرداخت تعداد  313قطعه ســکه بهــار آزادی از قبل
ماترک مرحــوم صادق زارعی در حق محکوم له ســمیرا نعمتی
فرزند علی گردیده است با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه
ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده
اســت بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء محکوم به و
هزینه اجرایــی ملک  3156/1728متعلق به مرحوم صادق زارعی
و توسط کارشــناس رسمی قوه قضاییه به شــرح زیر توصیف
و ارزیابی شــده و مقرر اســت از ســاعت  9الی  12ظهر مورخ
 94/8/23در محل اجرای احکام حقوقی فســا از طریق مزایده به
فروش برسد مزایده از قیمت  519100000ریال با نظریه کارشناسی
شروع میشــود و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده
فیالمجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ
و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی
و صدور حکــم تملیک مورد مزایده بنام خریــدار منتقل خواهد
شــد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را
پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع
دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت وصول اعتراض
از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه
انجــام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد
مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت
در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با اطالع این
اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشــناس بدین شــرح
است:
ششدانگ ملک به شماره پالک  3156/1728به مساحت عرصه
 48مترمربــع و ســاختمان احداثی در عرصه با مســاحت 133
مترمربع واقع در فســا فاز  2قدیم خیابان شهید قدوسی کوچه
شهید ســتوده پالک  3356کد پستی  7461754865که به مبلغ
 519100000ریال کارشناسی گردیده است.
 /567م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی حصر وراثت
فاطمه صبور کته گنبدی دارای شناسنامه شماره  8متولد 1357
به شــرح دادخواست به کالســه  94/177حقوقی از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان محمدهادی صبور کته گنبدی به شماره شناسنامه 1
در تاریــخ  93/4/27در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر
 -2محمدناز صبوری کته گنبدی به شماره شناسنامه  354صادره
از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3محمد صبوری به شــماره شناســنامه  19صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -4محمدصادق صبوری به شماره شناسنامه  428صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -5محمدباقر صبور به شماره شناســنامه  502صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6علی صبور به شماره شناسنامه  19صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -7خدیجه صبوری کته گنبدی به شماره شناسنامه  105صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -8مژده صبوری کته گنبدی به شــماره شناسنامه  15صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -9گلاندام صبوری کته گنبدی به شماره شناسنامه  7صادره از
حوزه سروستان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
رســمی یک نوبت آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد
شد.
 /78م الف
شورای حل اختالف شعبه اول سروستان
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آیا پرندگان زانو دارند؟
بلــه ،پرندگان زانوهایی دارنــد (زانوها اغلب
زیر پرهایشان هســتند و به سادگی قابل دیدن
نیستند) .زانوهای پرندگان مثل زانوهای ما خم
می شوند .بخشــی از پاهای پرنده که در موقع
راه رفتن به عقب خم می شود ،قوزک پا است.
ضربان قلب و تنفس در پرندگان
پرندگان برای پــرواز کردن ،به مقدار زیادی
اکســیژن نیاز دارند که آن را از راه تنفس از هوا
و با استفاده از شش به دست می آورند .پرندگان
همچنین به سیستم گردش خون قوی نیاز دارند
که شــامل یک قلب قوی اســت تا اکسیژن را
در بدنشــان گردش دهد .قلب یک پرنده خیلی
سریع تر از قلب ما می زند .قلب مرغ مگس خوار
حدود  1000بار در هر دقیقه می زند .قلب انسان
حدود  60تا  90بار در هر دقیقه می زند.
پرندگان با اســتفاده از سیســتم بی همتایی
که هوا را در مســیری یکطرفه از میان سیستم
تنفســی رد می کند ،تنفس می کنند .سیســتم
تنفســی پرندگان خیلی کارا است و از سیستم
تنفســی ما کاراتر است .پرندگان دو شش نسبت ًا
کوچــک دارند (جایی که تبادل گاز در آن انجام
می شــود) ،اما شش ها به وســیله کیسه های
هوای ریه مانند (جایی که هیچ تبادل گازی رخ
نمی دهد) تقویت شده اند .این کیسه های هوا
به طور دایم شــش ها را باد کرده نگه می دارند
(حتــی موقعی که پرنده هوا را بیرون می دهد).
در حالی که شــش های ما به طور متناوب پر و
خالی می شوند .سیستم تنفسی پرنده  20درصد
حجم پرنده را گرفته (سیســتم تنفســی ما تنها
پنج درصد حجم ما را گرفته).
در سیستم تنفســی پرنده ،هوا ابتدا از میان
کیســه های هوا جریان می یابــد (که حتی در
داخل استخوان های خالیشــان واقع شده) که
هوای اکســیژن دار تازه را مســتقیم به داخل
شــش های تیــوب مانند جاری مــی کند .هم
موقعــی که پرنده می دمد و هم هنگامی که باز
می دمد .این سیستم ،کارایی پرنده را در تنفس
افزایــش می دهد و به او اکســیژن کافی برای
پرواز می دهد.

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
در پرونده کالســه  931225به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی فسا
محکوم علیه درسا عباسی فرزند محمدرضا و جمیله خاتون معصومی فرزند علیاصغر
محکوماند به پرداخت  1392سکه کامل بهار آزادی و  1365شاخه گل مریم و مبلغ 4000000
ریال بابت حقالوکاله وکیل و  170000ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له مریم
سادات هاشمینسب فرزند نصراله با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ شده
و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدامی ننموده است بنا به درخواست محکوم
له به منظور اســتیفاء محکوم به و هزینه اجرایی ششدانگ ملک پالک 3155/13879
بخش ده فارس اصلی به مبلغ  714876000ریال و سهمالشرکه اوراق مشارکت مشاعی
پروژههای سرمایهگذاری شرکت تعاونی تولیدی توزیعی عطر گل یاس به شمارههای
 404524و  404523و  404522کــه به مبلغ  766666663ریال و ســود حاصله تا تاریخ
 94/3/24بــه مبلغ  57806443ریال که در پایان طرح مشــارکت یعنی تاریخ 95/4/19
ارزش سهمالشــرکه به مبلغ  224000000ریال پس از کســر مالیات ارزیابی شده است
متعلق به مرحوم محمدرضا عباسی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی
قوه قضاییه به شرح زیر توصیف و ارزیابی شــده است و مقرر است از ساعت  9الی
 12ظهر مورخ  94/8/11در محل اجرای احکام حقوقی فســا از طریق مزایده به فروش
برســد مزایده از قیمت  714876000ریال برای آپارتمان و  224000000ریال برای سهام با
نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت وجه نقد
یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام
مراحــل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در
صورتی که در مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس
از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت
وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام
مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد
شد ضمن ًا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با
اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
ششدانگ ملک پالک  3155/13879اصلی ده فارس به مبلغ  714876000ریال با متراژ
 87/18مترمربع به آدرس فســا بلوار شهید بهشتی کوچه  35شهیدان جمالزاده پالک
 225و سهمالشرکه اوراق مشارکت مشــاعی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی عطر گل
یاس  404524و  404523و  404522به ارزش  224000000ریال میباشد.
 /554م الف
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فسا
علیرضا زنگنه اینالو
آگهی حصر وراثت
سعید صالحی چاه انجیری دارای شناسنامه شماره  8متولد  1364به شرح دادخواست
به کالســه  94/107ح ش ک از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان صدراله صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه 195
در تاریخ  92/3/8در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علیاکبر صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه  2شیراز فرزند
متوفی
 -3علیرضا صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -4ســجاد صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -5فاطمه صالحی چاه انجیری به شــماره شناســنامه  2280230836صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6شــهال صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  10صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -7ترالن صالحی چاه انجیری به شــماره شناسنامه  1صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -8پروین صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  4صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -9نسرین صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  122صادره از حوزه  6شیراز فرزند
متوفی
 -10زهرا صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  211صادره از حوزه سروستان فرزند
متوفی
 -11ایران اکبری پشت پری به شــماره شناسنامه  1صادره از سروستان همسر متوفی
و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه عصر مردم یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر
خواهد شد.
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