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نکته هایی که سحرخیزی شما را تضمین می کند!

ح مخصوص همــه افــراد نیســت .حتی
صبــ 
متخصصان نیز تائیــد میکنند که بین چکاوکهای
ســحر خیز و جغدهای شــبزندهدار نیز تفاوتهای
ژنتیک وجود دارد.
شــناخت بــدن کمک میکنــد تا فرد ســاعت
ســرزندگی ،ســاعات فارغ از اســترس ،ساعاتی که
میتواند  ۷مایل بدود را بازشناســد ،اما واقعیت این
است که بســیاری از ما مجبوریم که صبحها زود از
خواب برخیزیم و مشغول فعالیت شویم .پس چه باید
کرد؟
برای درک این موضوع ،ما به ســراغ متخصصان
متعددی رفتیــم ،از متخصصان خواب تا متخصصین
تغدیه و مشاوران حرفهای و از آنها درخواست نمودیم
تا ترفندهای خــود را با ما در میــان بگذارند که ما
نیز بتوانیم صبح را از طلوع خورشــید آغاز کنیم و در
عین حال کمتر اســترس داشــته و بیشــتر سرحال
باشــیم ،بنابراین حتی شــبزندهداران نیز میتوانند
انتظار تماشای طلوع آفتاب را داشته باشند.
شبزندهداری ،به هیچ وجه
دکتر ســلبی هریس ،متخصص خــواب در مرکز
پزشکی مونتفور میگوید ،اختالل خواب ،توجیه این
نکته است که گاهی پس از  ۸ساعت خواب احساس
میکنیم فقط  ۴ساعت خوابیدهایم .معمو ًال اگر ساعت
چرخهی خواب ما رد شود ۵ ،تا  ۷مرتبه بیدار شدن در
طول شب امری عادیست؛ و پس از این بیدار شدنها
دوباره به خواب میرویم و اغلب این بیدار شدنهای
کوتاه را به خاطر نمیآوریم .اما مادامی که سن باالتر
میرود ،یک یا دو مورد از این بیدار شدنهای شبانه
را به خاطر میآوریم ،اما تکرار و تعدد آنها منجر به
احساس کسالت در صبح میشود ،که دلیل آن خوابی
از هم گسیخته است.
به عــاوه ،متخصصان دانشــگاه جــان هاپکینز
دریافتنــد کــه تاثیر خواب منقطع بــر خلق و خو به

طور کلی بسیار ناخوشــایندتر از مشکالت مرتبط با
کم خوابی اســت .بنابراین  ۶ساعت خواب کامل فرد
را پرانرژیتر و ســرزندهتر از  ۸ساعت خواب منقطع
نگه میدارد.
از عمده دلیل اختالل خــواب میتوان به اختناق
در خواب ،حرف زدن در خواب ،بیخوابی ،نوشــیدن
بیش از حد الکل و حتی گاه تغییرات هورمونی اشاره
کرد .هریس میگوید ،چنانچه شبها بیش از یک یا
دوبار از خواب بیدار میشــوید این نکته را با پزشک
خــود در میان بگذاریــد تا دریابد که شــما نیز باید
تحت آزمایشات خاص مرتبط با بیخوابی قرار بگیرید
تا مقصر را پیدا کنید ،یا خیر.
خواب سالم
دکتر جیمز ویات ،مدیر مرکز پزشــکی دانشــگاه
شیکاگو معتقد اســت ،اگرچه کوبیدن روی دکمهی
ساعت زنگدار مانند این است که هر روز صبح کلید
بختآزمایی را فشــردهاید ،اما صدمات آن به مراتب
بیشتر از فواید آن اســت .هنگامی که فرد در حال
بیدار شدن اســت ،بدن هنوز در حالت سکون ،رکود
ذهنی و جسمی به سر میبرد که پس از  ۱۵دقیقه از
بین میرود .به خواب رفتن دوباره شــما را به خوابی
ســبک و از هم گسیخته فرو میبرد ،که البته خواب
سودمندی نیســت! و مجدداً پس از به صدا در آمدن
زنگ ساعت برای بار دوم بدن به حالت سکون پس
از بیــداری فرو میرود .تکرار زنگ ســاعت و خواب
دوباره منجر به احســاس گیجی بیشتری نسبت به
بیدار شدن در دفعهی اول میشود.
به عالوه ،لــورا وندرکم ،مولف کتاب من میدونم
او چه میکند و اغلب افــراد موفق پیش از صبحانه
چه میکنند ،میگوید ،خاموش کردن زنگ ســاعت
و خوابیدن دوبــاره مقداری از انرژی فرد را میرباید،
اما آگاه باشید که ذخیرهی انرژی روزانهی ما محدود
است .افراد موفق زنگ ساعت را خاموش نمیکنند تا

دوباره بخوابند ،بلکه آن را سیخونک کوچکی قلمداد
میکنند که آنها را از رختخواب بلند میکند.
در عوض ،زمان بیــداری خود را صادقانه انتخاب
کنید ،حتی اگر دیرتر از آنچه ترجیح میدهید باشــد،
ســپس از تمام روز تا زمان خواب دوباره ،از لحظات
خود لذت ببرید.
فعالیتی لذتبخش پس از بیداری
تلهای که اکثر افراد در آن گیر میافتند این است
که فعالیتهای صبح را بر حسب “بایدها” ،همچون
دویدن ،انتخاب میکنند ،حال آنکه باید فعالیتهای
خوشایندتری را برگزینند .این امر نه تنها اهدافی که
در روز در پیش دارید را نابود میکند ،بلکه سحرخیزی
که به خودی خود سخت است را عذابآور میکند.
وندرکــم میگوید ،انســان قادر بــه تحمل رنج
طوالنی مدت نیســت ،پس اگــر قصد ورزش دارید،
ورزشــی را بیابید که آنقدر به آن عالقهمند باشید که
حتی به خاطر آن ســاعت کوک کنید .حتی شغلی را
برگزینید که انگیزهی کافی برای بیدار شدن به قصد
آن را داشته باشــید .بهتر است به خاطر خودمان به
فعالیتهایی کــه از آن لذت میبریم بپردازیم ،نه به
کارهایی که مجبور به انجام آن هستیم.
اهمیت به وعدهی صبحانه
وجه مشترک آبمیوهی سبز ،نان شیرینی گرد و
پنیر خامهای و قهوه چیســت؟ آنها صبحانه نیستند.
گرچــه این خوراکیها راه خود را به ســوی میزهای
صبحانه باز کردهاند اما دو تا از آنها نوشیدنی هستند،
مــورد دیگر نیز بمب کالری و در کل هیچیک از آنها
انرژیزا نیست.
دکتــر کارولیــن کافمن ،متخصــص تغذیه در
نیویورک ســیتی میگویــد ،در ایدهآلترین حالت،
صبحانه شــامل پروتئین کمچرب ،کربوهیدراتهای
سرشار از فیبر مانند غالت کامل ،میوهها یا سبزیجات
و چربیهای سالم اســت .پیروی از این رژیم اغلب

آســانتر از آنچه به نظر میرسد است و فقط در چند
گام کوچک میتوان تمام مواد مغذی مورد نیاز خود
را تامین کنید .فقط کافیست مقداری سبزیجات خرد
شده ،شــیر کمچرب و پنیر رنده شده میل کنید .آیا
فکر میکنید باز هم باید خانه را بدون صبحانه ترک
کنید؟ نوشیدن آب سبزیجات را فراموش کنید و یک
اسموتی لذیذ و سالم با کرهی بادام زمینی تهیه کنید.
روز کاری فارغ از استرس
جیســون ســلیک ،مولف کتــاب امروز فــردا را
سر و سامان دهید ،میگوید پرداختن به کارهای ساده
از قبیل چک کردن ایمیلها ،مرور تیتر روزنامهها در
ابتدای روز وسوســهکننده به نظر میرسد ،اما انجام
کارهای دشوارتر عاقالنهتر است .پرداختن به کارهای
مهمتر در ابتدای روز نه تنها شــانس موفقیت کامل
در انجام آنها را بیشتر میکند ،بلکه شما را از بمباران
کارهای دشوار در طول روز در امان نگه میدارد.
گرچه ممکن اســت تحقق این امر چندان آسان
نباشــد ،اما از آنجایی که اکثر ما توان ذهنی بیشتری
در ابتــدای روز داریم ،چنانچه در صــدد انجام امور
دشــوارتر در کنار امور سادهتر هســتید ،ابتدا به امور
مشکل بپردازید ،زیرا از سر راه برداشتن موانع دشوار
از استرس شــما میکاهد .سلیک پیشنهاد میکند تا
تحقق سه مورد از اهداف مهم خود را مد نظر بگیرید
و صبح به آنها بپردازید.
به تعویق انداختن شبکههای اجتماعی
ابتدا بدون هیچ منظور خاصی به سراغ اینستاگرام
میروید .اما بعد متوجه میشــوید  ۴۵دقیقه است که
درگیر اینســتاگرام هســتید و عکسهای تعطیالت
بهترین دوست خواهر همکارتان در مکزیک را تماشا
میکنید .همهی ما در تلهی خرگوشــی شــبکههای
اجتماعی گیر افتادهایم ،امــا چنانچه از نظر زمان در
مضیقه هستید یا خواهان بهرهوری ازسودمندی صبح
هستید ،سحر خیزی را مغتنم شمارید.
وقتگذرانی در شــبکههای اجتماعی مزایایی نیز
دارد ،گاهی انگیزهای برای ورزش میشــود یا اجازه
میدهد تا با خانواده و دوستانی که در مسافت دوری
از مــا زندگی میکنند در ارتباط باشــیم ،اما نکتهی
کلیدی میانهروی و زمانبندی اســت .ساعاتی برای
منــع ورود بــه شــبکههای اجتماعی معیــن کنید،
گاهی بعدازظهرها را به ورود به شــبکههای مجازی
اختصــاص دهیــد و صبحها به انجام امــور مهمتر
بپردازید.
تهیهی لیســتی از کارهــای روز بعد در
ساعت ناهار
هنوز روز به اتمام نرســیده و شما از ما میخواهید
راجع به فردا فکر کنیم؟ واقعیت این است که هر چه
به انتهای روز نزدیک میشــوید ،احتمال و انگیزهی
اینکه حقیقت ًا دربــارهی کارهای فردا فکر کنید کمتر
میشود.
هر چه زودتر برنامهریزی کنید ،بهتر است .سلیک
معتقد است ساعات حول و حوش ناهار بهترین زمان
اســت ،همین امر موجب میشود تا روز بعد را با نظم
و ترتیب بیشــتری آغاز کنید و از احســاس پریشانی
و بیبرنامگی روز خالصشــوید .او میگوید ،از این
همه شــفافیت در تصمیمگیری و بهرهوری موثر از
زمان متعجب خواهید شــد .بدیــن ترتیب صبحها با
هــراس از خواب بیدار نمیشــوید ،زیرا چیزی برای
هراس وجود ندارد.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001019196مورخ  94/7/8هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جبار کشــتکار فرزند
زینالعابدین به شــماره شناســنامه  662صادره از شــیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  68/67مترمربع پالک 19165
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1651اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی امیرحسین علیآبادی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/8 :
/25969م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001034867مورخ  94/10/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیــه  1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی علیاکبر امجدی
فرزند رمضان به شماره شناســنامه  584صادره از فیروزآباد در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  205/80مترمربع پالک 19164
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3270فرعی از
 1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی عزیزاله
فضلی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/8 :
/25970م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه ســید رامین رضوی ترمه فرزند سید عبدالرسول به
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی در پرونده کالسه  941281از طرف
این دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه 11
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ
انتشار این آگهی به موجب ماده  174آیین دادرسی در امور کیفری
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/26074م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه الهام باقرزاده فرزند داوود به اتهام توهین و تهدید
از طریق ارسال پیامک از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد
و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب به نامبرده
ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  34دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب
مواد قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/26073م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی

آگهی حصر وراثت
محمدرضا شــادمانی فرزند ناصر دارای شناسنامه شماره  11005فسا به شرح دادخواســت به کالسه  94/954ح ش مرکزی از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه النا شادمانی به شناسنامه شماره  2560819155فسا در
تاریخ  94/7/4در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحومه منحصرند به:
 -1محمدرضا شادمانی فرزند اصغر دارای شناسنامه شماره  11005فسا (پدر متوفیه)
 -2طاهره رضائی به شناسنامه شماره  2560033186فسا (مادر متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /905م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

سال بیست و یکم

شماره 5667

گستاخی کودکان را چگونه مهار کنیم؟

10

امــروزه گســتاخی در کودکان آن هــم با والدین خود موضوعی اســت جدی که متاســفانه در میان
خانوادههای ما خیلی به آن توجه نمیشود.
در سنین پایین گستاخی در کودکان معموال به شکل بهانه گیریهای مکرر همراه با داد و فریاد بر سر
پدر و به خصوص مادر خود را نشــان میدهد در برخی اوقات این نوع رفتارها تشــدید میشود و به وضوح
شــکل دعوا و پر خاشــگری را به خود میگیرد ،اما با باالرفتن ســن اطفال به خصوص در سنین مدرسه،
پرخاشگریها و گستاخی کودکان اشکال واضح تری را به خود میگیرد .به کار بردن الفاظ رکیک رایج در
سطح جامعه ،لگد زدن و داد و فریاد ،پر خاشگریهای بی ادبانه ،نمونههای رایجی از این دست رفتارهای
ناهنجار میباشد.
هما خرمی مشــاوره خانواده در ارتباط با گســتاخی کودکان نسل جدید گفت :اولین موضوع که والدین
باید بدان توجه داشته باشند شناسایی هر چه زودتر این گونه رفتارها است .والدین نباید از کوچکترین رفتار
زشت و ناپسند کودک خود بگذرند.
لزومی ندارد پاســخ هر گونه رفتار زشت کودک را با تنبیه داد .همین که کودک برخورد قاطع والدین را
در مواجهه با رفتار زشتش ببینید کافی است برخی از والدینها به راحتی از کنار گستاخیهای کودک خود
رد میشوند و به نوعی با آن کنار میآیند که کار اشتباهی است.
وی افزود :نباید درخواســتهای غیر منطقی کودک را قبول کرد به عنوان مثال در خیابان با دیدن یک
اســباب بازی همان لحظه انتظــار دارد که والدین برایش خریداری کننــد بهترین و اصولی ترین واکنش
ت مطلق و بی چون و چرا با این موضوع است.
والدین ،مقاوم 
همیشــه باید به یاد داشته باشید که برخورد شــما باید به دور از هر گونه خشونت باشد .به عنوان مثال
خیلی ساده و راحت به کودک خود بگویید که این درخواست تو به دلیل این که در حال حاضر غیر منطقی
است عملی نمیشود و هر زمان که خودم صالح دانستم برایت عملی خواهم کرد.
رفتار صحیح با کودکان گستاخ
نحوهی پاسخگویی شما در زمان بحث بین کودکانتان بسیار مهم است .به خودتان متذکر شوید که این
رفتار بخشــی از فرایند رشد است .بسیاری از برنامههای تلویزیونی امروزه گستاخی و پرخاشگری کودکان
به والدین را به تصویر میکشــند و اغلب بی ادبی و طعنه زنی را در معرض دید کودکان میگذارند شــاید
این نمونه کارها صرفا برای خنده و کمدی خوب باشــد ،ولــی در صورت امکان این قبیل برنامهها را باید
به تدریج از دید فرزندنتان حذف کنید.

نمایش رفتارهای نابههنجار و تأثیر آن در روابط زوجین

خانواده به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مهم در جامعه محســوب میشــود که رشد روانشناختی،
تعامالت هیجانی و اعتمادبهنفس هر فرد در آن شکل میگیرد.
خانواده در صورتی از بنای مســتحکم و روابطی سالم برخوردار میشود که هر یک از زوجین ،نسبت به
وظایف و نقشهای خود در زندگی ،شــناخت کافی داشته باشند و روابط زن و شوهر همواره باید با احترام
و حمایت دو طرفه همراه باشــد ،اما گاهی دیده میشــود که بروز یک اختالف هر چند کوچک بین زوجها
منجر به بروز خشــونت علیه یکدیگر میشــود که زنان از جمله قربانیان اصلی خشونت در خانواده هستند.
وقتی در چارچوب یک ارتباط نزدیک میان دو فرد ،رفتار مرد یا زن خشونتآمیز و سلطهگرایانه باشد نتیجه
آن خشونت علیه زنان میتواند جسمانی ،جنسی ،روانی یا عاطفی باشد.
علل خشونت علیه زنان
از جمله عواملی که منجر به بروز رفتارهای نابههنجار در خانوادهها و به ویژه علیه زنان میشود میتوان
به تبلیغ رفتارهای خشونتآمیز در شبکههای اجتماعی و فیلمهایی که محتوای آنها خشونت و آزار جنسی
علیه زنان است اشاره کرد .خشونت علیه زنان تنها به کتککاری و تنبیههای جسمی بسنده نمیشود بلکه
توهین ،شــک ،بدبینی همان خشــونتی است که بر زنان اعمال میشــود .اغلب زنان در زندگی خود چهار
شکل خشونت فیزیکی ،روانی ،اقتصادی و جنسی را تجربه میکنند .کتککاری مفصل ،لگد و مشت زدن،
دادزدن ،کشیدن و هل دادن ،محکم کوبیدن در ،به هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل همه
از انواع خشــونتی اســت که بدون توجه به تحصیالت ،موقعیت خانوادگی و نژاد به زنان اعمال میشــود.
بر اســاس آمارهای موجود مردانی که از کودکی در خانواده شــاهد کتککاری پدر و مادر و خشونت علیه
جنس مؤنث در خانواده بودند ،در بزرگسالی بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران خود میشوند.
دنیای مدرن و خشونتهای آن
در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی نیز خشونت علیه زنان نه تنها کمتر نشده بلکه تجارت و بهرهبرداری
از زنــان ،فروش دختران جوان و نوجوانان از ســوی پدران فقیر به مراکز فســاد و رونــق بازار فیلمهای
غیراخالقی همه از عوامل خشــونت مدرن هستند .مبارزه در برابر خشــونت علیه زنان نیازمند برنامههای
گسترده و آگاهیرسانی از سوی صدا و سیما به عنوان رسانه ملی است .اینکه آگاهسازی در قالب کارگاهها
به عموم افرد اطالعرسانی شود و مردم به این شیوه از کیفرهای جزایی خشونت علیه زنان آگاه شوند.
شــهیندخت موالرودی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اینباره میگوید :زنان بیشترین
نقــش را در تربیت فرزندان دارند بنابراین این زنان هســتند که باید با تربیــت صحیح مردان در کاهش
خشــونت در جامعه تأثیرگذار باشند .پرداختن به کاهش خشــونت علیه زنان بحث مهمی است که باید در
اولویــت کاری قرار بگیرد و با تدوین الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت ،پیشنویس آن با عنوان
جرمانگاری و مصادیق خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی تهیه و در قانون گنجانده شود.

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی صنعت برق ارمغان صدرا در
تاریخ  94/10/14به شــماره ثبت  43266به شناسه ملی  14005513280ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع شــرکت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی طراحی و
نظارت و اجرا کلیه پروژههای برق و سیستمهای کنترل برق و ابزار دقیق پی
ال سی به استثنا سیستمهای حفاظتی و امنیتی و مراقبتی و دوربین مداربسته
اجرای تأسیســات برق مکانیک و الکتریکی تأسیســات و تجهیزات وســایل
مخابراتی به استثنا بیسیم و به استثنا سیستمهای حفاظتی و امنیتی و مراقبتی
و دوربین مداربسته سیمکشــی کابلکشی اتوماسیون و کنترل صنعتی اجرای
شبکه و پستهای فشــار ضعیف متوسط و قوی تعمیرات و تجهیزات برق به
اســتثنا سیســتمهای حفاظتی و امنیتی و مراقبتی و دوربین مداربسته اجرای
روشــنایی معابر و خیابانها اجرای تابلوهای روان اجــرای تابلوهای راهانداز و
مدار فرمان و قــدرت راهاندازی خطوط تولید ممیــزی انرژی و مدیریت
مصرف برق اتوماســیون صنعتی طراحی و تولید و اجرا و نصب تمامی مراحل
آسانســورهای اماکن مســکونی تجاری اداری و صنعتی طراحی و اجرای پله
برقی و انواع باالبرهای صنعتی و نفربر تهیه تولید و فروش قطعات آسانسور
پله برقی و باالبرهای صنعتی ســاخت و اجرای نوارهای نقاله تولید و فروش
انواع کابین آسانســور اجرای دکلهای ثابت و متحرک کلیه امور مربوط به
تأسیســات آب برق گاز بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکهای و غیراینترنتی اخذ
و اعطای نمایندگی شــرکتهای معتبر داخلی و خارجی اجرای کلیه پروژههای
صنعتی شــرکت در مناقصــات و مزایدات تأمین نیروی انســانی در رابطه
با موضوع شــرکت تأمین ماشینآالت سبک و ســنگین در رابطه با موضوع
شــرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :شیراز شــهرک گلستان خیابان جهاد نبش کوچه  1طبقه
دوم درب هال کدپستی 7189853343
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال میباشد.
اولین مدیران شــرکت :مجتبی عبودی به ســمت مدیرعامل و رئیس هیأت
مدیره دارنده  500000ریال سهمالشرکه و ابوالقاسم قابل به سمت نایب رئیس
هیأت مدیره دارنده  500000ریال سهمالشــرکه همگی برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار و تعهدآور و بانکی
شرکت قراردادها و ســایر اوراق عادی و نامههای اداری با امضا مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
 /25973م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  940802شعبه  15دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز فاطمه
شرافتی فرزند ماشاءاله به موجب شکایت زهره کشتکار به اتهام جعل تحت
تعقیــب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه
احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /26075م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

آگهی فروش مال منقول (نوبت دوم)
به موجب پرونده اجرایی  930637الف ج ح محکوم علیه رضا ارسنجانیزاده
محکــوم به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل و مبلغ شــش میلیون و
پانصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ هفتصد و پنجاه
هزار ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم له غالمحسین زارع و مبلغ بیست
و پنج میلیون ریال از بابت هزینه نیم عشر گردیده است با عنایت به اینکه
محکوم علیه در قبال بدهی خود تعداد یازده رأس گاو معرفی نموده است
لذا محکوم له تقاضای مزایده اموال متعلق به محکوم علیه را نموده اســت
علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری یازده رأس
گاو  -1گاو شــماره  930با توجه به عدم آبســتنی ،وضعیت بدنی  2/5و 30
لیتر شیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به ارزش
شــصت و دو میلیون ریال  -2گاو شــماره  870با توجه به عدم آبســتنی،
وضعیت بدنی  2و  25لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر
بر آینده تولیدمثل به ارزش شــصت میلیون ریال  -3گاو شــماره  898با
توجه به عدم آبستنی و عدم نشــان دادن عالیم فحلی ،وضعیت بدنی  3و
 4لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل
به ارزش پنجاه میلیون ریال  -4گاو شــماره  698با توجه به عدم آبستنی،
وضعیت بدنی  2/5و  4لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر
بــر آینده تولیدمثل به ارزش پنجاه و دو میلیون ریال  -5گاو شــماره 906
با توجه به عدم آبســتنی ،وضعیت بدنی  1/5و  27لیتر تولید شــیر روزانه
وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به ارزش شــصت میلیون
ریال  -6گاو شماره  923با توجه به آبستنی  2/5ماهه ،وضعیت بدنی  2و 4
لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به
ارزش پنجاه و چهار میلیون ریال  -7گاو شــماره  892با توجه به آبستنی 2
ماهه ،وضعیت بدنی  3و  6لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و
تأثیر بر آینده تولیدمثل به ارزش پنجاه و پنج میلیون ریال  -8گاو شــماره
 944با توجه به عدم آبستنی ،وضعیت بدنی  1/5و  30لیتر تولید شیر روزانه
وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به ارزش شــصت میلیون
ریال  -9گاو شــماره  920با توجه به آبستنی  2ماهه ،وضعیت بدنی  1/5و 30
لیتر تولید شــیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به
ارزش هفتاد میلیون ریال  -10گاو شــماره  935با توجه به آبستنی  3ماهه،
وضعیت بدنی  1/5و  21لیتر تولید شیر روزانه وضعیت ظاهری بدن و تأثیر
بر آینده تولیدمثل به ارزش هفتاد میلیون ریال  -11گاو شماره  921با توجه
به آبستنی  2ماهه ،وضعیت بدنی  1/5و  26لیتر تولید شیر روزانه وضعیت
ظاهری بدن و تأثیر بر آینده تولیدمثل به ارزش هفتاد میلیون ریال که جمع ًا
معادل ششصد و شصت و سه میلیون ریال قیمتگذاری شده است لذا در
اجرای مقررات مــواد  114و  117و  118و  119و  138و  139قانون اجرای احکام
حقوقی اموال مذکور در روز شــنبه مورخ  94/11/10از ساعت  9الی  10صبح
در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس از چاپ این آگهی برای نوبت
دوم در روزنامه رسمی جمهوری اســامی (عصر مردم) از طریق مزایده
به فروش میرســد متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت
مزایده اموال فوق را در ارســنجان گاوداری محکوم له رضا ارسنجانیزاده
مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شــده شروع و مال مذکور متعلق
به شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی
میبایســت ظرف مدت ده روز پرداخت گردد کــه در این صورت طبق
ماده  129قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده میبایســت ده درصد
بهاء را فیالمجلس بعنوان ســپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید در
صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کسر هزینه مزایده به نفع
دولت ضبط خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند ســایرین در
مزایده شرکت نماید.
 /2865م الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور

