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سالمت
شنبه  4اردیبهشت 1395

از خوردن هندوانه های باز اجتناب کنید

شاید شــما نیز شــنیده باشید که
برخی از هندوانهها در برخی شهرهای
جهان از جمله شهرهای قسمت شرق
چیــن باز و ترکبرداشــته هســتند و
فروشــندگان ،باز بودن آن را نشان از
رســیدگی هندوانهها قلمداد میکنند؛
در حالی که مزرعهداران به هندوانه ها
دوزهای چشــمگیری از مواد شیمیایی
رشد دهنده در هوای شرجی و مرطوب
تزریــق و روانه بازار می کنند .برخــی از پرورشدهندگان هندوانه و مزرعــهداران با تزریق مواد
شــیمیایی قصد بزرگتر و ســنگینتر جلوه دادن هندوانهها را دارند تا از این طریق بتوانند بیشتر
ســود کنند و هندوانهها را گرانتر بفروشــند؛ در حالی که نمیدانند با این کار چه آسیبی به سالمت
افراد وارد میکنند.
در واقع آنها از مادهای به نام فورکلرفنورون ،نوعی ســیتوکین استفاده میکنند که سرعت رشد
میوههــا و اندازه آنها را دو چندان میکند و حالت طبیعی و ســالم آنها را از بین میبرد .این کار
ناپسند و در بسیاری از شهرهای کوچک جهان به خصوص در کشور چین شایع است و باید هرچه
زودتر این قبیل اقدامات خطرناک و صادرات این میوهها به نقاط دیگر متوقف شود.
در این شــرایط ،گاهی میوه آنچنان بزرگ میشــود که میترکد .عالوه بر هندوانه ،میوههای
دیگری همچون کیوی و خربزه نیز دستخوش چنین تغییرات مضری میشوند که اقدامی غیرقانونی
تلقی میشود .این اقدام سبب افزایش سطح مسمومیت میوهها ،کاهش کیفیت و سالم بودن میوهها
میشود و موجب برخی تغییرات هورمونی در بدن انسان میشود.

دمنوشی که در چند دقیقه
التهاب پاها را درمان میکند

بســیاری از افراد به علــت ابتال به
برخــی از بیماریها دچار التهاب و تورم
در مفاصل و ماهیچههای خود میشوند
و با وجــود تالشهای فراوان و مصرف
داروهــای متعــدد نیــز نمیتوانند این
التهــاب را فروکش کنند .عالوه بر این،
مصرف دارو عوارض جانبی خود را دارد
و همچنین هزینهبر اســت؛ پس در این
شــرایط انتخاب راهی مناسب ،طبیعی،
خانگی و در عین حال کمهزینه بهترین
انتخاب است.
تورم و التهاب در ناحیه پاها میتواند علل متفاوتی داشــته باشــد کــه از جمله آن میتواند به
بارداری ،مشکل در سیستم گردش خون ،عوارض جانبی برخی داروها ،مصرف غذاهای فرآوریشده
و مصرف مواد پرنمک اشاره کرد .گاهی اوقات تورم پاها با درد و کوفتگی عضالت همراه میشود
که بسیار طاقتفرسا است.
خوشــبختانه میتوان با کمک دمنوشــی طبیعی و گیاهی تورم پاها و بســیاری از بیماریها را
درمــان کرد؛ برای تهیــه این دمنوش تنها به جعفــری نیاز دارید .جعفری در درمان بســیاری از
بیماریها همچون آســم ،حساســیت ،دردهای دوران اختالالت هورمونی ،فشار خون باال ،تنگی
نفس ،مشکالت مفصلی و استخوانی ،عفونت مجرای ادراری و مشکالت گوارشی معجزه میکند.
به کمک چای جعفری میتوانید از ابتال به بسیاری از بیماریها پیشگیری کنید و التهاب ناحیه
پای خود را برطرف کنید .برای این کار ،در ابتدا ریشهها و برگهای یک دسته جعفری را بشویید و
خرد و خشک کنید 5 ،قاشق غذاخوری از آن را به همراه  200میلیلیتر آب را در قابلمهای به مدت
 5دقیقه بجوشانید و آن را بردارید و  20دقیقه کنار بگذارید تا خنک شود ،سپس آن را در مخلوطکن
بریزید .روزی  3مرتبه از این دمنوش را میل کنید .میتوانید به آن زنجبیل ،لیمو یا عسل نیز اضافه
کنید .بهتر است که آن را گرم میل کنید.

ماسک میوهای که در  5روز
موهایتان را بلند و پرپشت میکند

موز عالوه بر طعم بسیار لذیذ و خواص
فراوانی که دارد از جمله میوههای پرطرفدار
میان افراد اســت و سرشار از مواد مغذی و
ویتامینهای مورد نیاز بدن انسان همچون
 A، Bو  Cاســت .گفته میشود که یکی
از علل ریزش مو کمبود برخی مواد در بدن
اســت که آن مواد به راحتــی در موز پیدا
میشود .شاید کمتر از خواص معجزهآسای
موز در تقویت و بلندی موها شنیده باشید.
در این باره باید به شما بگوییم مصرف موز
از ریزش مو جلوگیری میکند و رشد موها
را دوچندان میکند ،به طوری که در صورت اســتفاده منظم و اصولی از موز در مدتی کوتاه موهایتان به
طور معجزهآســایی بلند ،پرپشت و زیبا میشود .برای تهیه ماسک مو موز کافی است یک موز را له کنید
و آن را بــر روی موهایتان بمالید و به مدت  20دقیقه آن را به همان شــکل رها کنید .پس از  20دقیقه
موهایتان را بشــویید و خشک کنید .ســعی کنید از شامپوهای گیاهی و بیخطر استفاده کنید .روزی یک
مرتبه به مدت  5روز این کار را ادامه دهید و بعد از این بازه زمانی  5روزه از اثرات خارقالعاده موز بر روی
موهایتان لذت ببرید و این ماسک خانگی و طبیعی را به دیگران نیز پیشنهاد دهید.
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خورشید می تواند تحریک کننده عطسه
باشد
 !ACHOOاین فقط صدایی نیســت که شما
در حین عطســه کردن می شــنوید ،بلکه این واژه
مخفف عبارت «ســندرم عطســه نه چنــدان نادر»
می باشد .این عبارت توصیف کننده ی پدیده عطسه
در زمانی است که شما به نور خورشید نگاه می کنید.
تخمین زده شده است که حدود  10تا  35درصد
افراد دچار  ACHOOمی شوند .هنوز دلیل روشنی
برای توجیه این پدیده وجود ندارد ،اما برخی پزشکان
آن را ناشی از ناهنجاری سیستم عصبی پاراسمپاتیک
در هنگام نگاه کردن به خورشید می دانند .برخی آن
را امری عادی و صفتی به جا مانده از فرایند تکامل و
برخی آن را ناشی از هیجانات بیش از حد می دانند.
ســرعت یک عطســه می تواند شما را
متعجب کند
عطســه می تواند ســرعتی معادل  360کیلومتر
در ساعت داشــته باشــد .اما امروزه این عدد کمی
اغراق آمیز به نظر می رســد و گروهی از دانشمندان
سنگاپوری سرعت عطسه را  16کیلومتر در ساعت و
گروهــی دیگر در ایاالت متحده آن را تا  56کیلومتر
در ساعت برآورد کرده اند.
یــک دلیل برای ایــن تفاوت اعــداد وجود دارد:
افرادی بــا چارچوب بدنی بزرگ تر (درشــت اندام)
عطسه های قوی تری دارند.
بنابراین طبیعی اســت که نتیجه ی تحقیقات در
سنگاپور که افراد الغر اندام و ریزنقشی دارد ،با نتایج
تحقیقات امریکا متفاوت باشد.
نمی توان در خواب عطسه کرد
آنچه همیشــه بــرای مردم و حتی دانشــمندان
شــگفت انگیز بوده این اســت که چرا نمی توان در
خواب عطســه کرد .قبل از خواب الیه های مخاطی
بینی متورم می شــوند و حساســیت نسبت به ذرات
گردوغبار و غیره افزایش می یابد .اما در هنگام خواب
اگر احســاس عطش و میل دائمی به نوشــیدن
مایعات امانتان را بریده اســت ،بــه طوری که دیگر
توانی برای غلبه بر این حالت خویش ندارید ،حواستان
باشد که حتم ًا پای مشکلی در میان است .این حالت
شــما نمی تواند ناشی از یک تشــنگی ساده باشد و
ممکن اســت زنگ خطری برای بــروز یک بیماری
جدی محسوب شود.
 .1شاید شما داروهایی مصرف می کنید
که خشــک شــدن دهان یکی از عوارض
آنهاست:
بعضی اوقات احساس عطش و تشنگی ،ربطی به
خشک شــدن آب بدن ندارد بلکه نشان دهنده یک
تشنگی معمولی است که از خشکی زبان ناشی شده
است .در بیشتر موارد ،این تشنگی ریشه روانی ندارد
و از مصرف یک ســری از داروها نشــأت می گیرد،
مثل آتروپین ها ،داروهای ضد فشــارخون ،داروهای
اعصاب و داروهای ضد افسردگی .در حقیقت کاهش
ترشــح غدد بزاقی از عوارض مصــرف این داروها
به شــمار مــی رود .اما برای غلبه بــر این حالت چه
کاری از شما ساخته اســت؟ دقت کنید که اگر دیگر
نمی توانید خشــکی ناحیه دهان را تحمل کنید ،حتم ًا
با پزشک خود مشــورت و فواید و عوارض داروهای
تجویز شده را سبک سنگین کنید .در نهایت اگر چاره
ای جز مصرف داروها نداشــتید ،پزشــک ترفندهایی
برای غلبه بر خشکی دهانتان پیشنهاد خواهد داد.
 .2شاید به دیابت مبتال شده اید:
پزشکان معتقدند« :زمانی که قند خون باال می رود،
آب موجود در خارج از رگ های خونی ،به داخل آن ها
هدایت می شــود تا به این شــکل قنــد خون پایین
بیاید ».بنابراین کلیه ها باید برای دفع و پاکسازی این
آب بی رویه وارد میدان شوند و در نتیجه میل دائمی
به ادرار کردن برای فرد پیش می آید و نهایت این که
فرد مدام تشنه خواهد بود.
تشــنگی مفرط در بچه ها و جوانان ،زنگ خطری
برای ابتال به دیابت نوع یک اســت .البته این مورد،
تنها نشــانه دیابت نیســت و بــرای تجویز داروهای
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نکاتی درباره عطسه که نمی دانستید
عمیــق تمام ماهیچه ها به جــز ماهیچه های تحت
کنترل چشم عمال فلج می شوند.
ماهیچه های بســط دهنده ی عطسه نیز جزو آن
ماهیچه های از کار افتاده هستند .حتی زمانی که در
خواب عمیق نیســتیم نیز سلول های عصبی مسئول
ایجاد عطسه هم سرکوب می شــوند .بنابراین بعید
است در خواب غیر عمیق نیز عطسه رخ دهد.
حتی اگــر بخواهید هم نمــی توانید در
هنگام عطسه چشمتان را باز نگه دارید
عصب های بینی به عصب های چشم متصل اند.

بنابراین در هنگام عطســه خواه ناخواه چشم هایمان
نیز برای لحظه ای بسته می شوند.
عطســه منجر به تشــدید ضربان قلب
نمی شود
عطسه ضربان قلب را کند می کند .به اولین کاری
که هنگام احساس عطسه انجام می دهید فکر کنید:
در ایــن هنگام یک نفس عمیق می کشــید و آن را
نگه می دارید که این تنفس عمیق باعث سفت شدن
ماهیچه های قفسه ی سینه و افزایش فشار بر ریه ها
شــده و در آخر منجر به افزایش خون رسانی به قلب

عطش دائمی و ریشه های آن

مربوط به این بیماری ،شرط کافی محسوب نمی شود.
اگر روزی روزگاری چنین حالتی برای شــما پیش
آمد ،دستپاچه نشوید ،خونســرد باشید ،اگر دیدید که
این عالئم قصد برطرف شدن ندارند ،حتم ًا با پزشک
خود مشورت کنید.
 .3شــاید به مشــکالت عصبــی دچار
شده اید:
گاهی اوقات احســاس تشــنگی ،علتی ریشه ای
دارد و از مشــکالت عصبی ناشــی می شود .به این
ترتیب که مغز ســیگنالی مبنی بر وقوع تشــنگی را
ارســال می کند ،در حالی که بدن اص ً
ال نیازی به آب
ندارد .این بی نظمی ممکن است که به نارسایی غده
هیپوفیز مربوط باشــد .این غده مغزی ،وظیفه کنترل
ادرار را بر عهده دارد .در نارســایی این غده ،هورمون
های مفید ترشح نمی شــوند و کلیه ها نیز به خوبی
عمل نمی کنند.
 .4شاید مبتال به نوعی بیماری موسوم به
 Potomanieشده اید:

این بیماری ریشــه ای کامــ ً
ا روانی دارد .در این
بیماری میل شدید به نوشیدن آب ،همیشه و در همه
حال گریبان گیر فرد مبتالســت .ایــن بیماری غالب ًا
به ســراغ افرادی می رود که ســعی می کنند به زور
هم که شــده آب بنوشــند تا بلکه مث ً
ال چند گرمی از
وزنشــان کم شــود! این بیماری مغز را به مرحله ای
می کشــاند که مدام برای رفع یک تشــنگی کاذب،
سیگنال می فرستد.
در هر صورت حجم باالی آب بلعیده شــده ( 5تا
 10لیتر در روز) باید از بدن دفع شود ،در نتیجه فرد به
طــور مداوم نیاز به دفع ادرار دارد .در نتیجه ،دو حالت
پیش می آید :از یک ســو فرد دوباره احساس تشنگی
می کند ،دوباره تا می تواند مایعات می نوشد و دوباره
و دوباره این دور باطل تکرار می شود ،از سوی دیگر،
ا ِدم یا ورم هایی در ســطح بدن ایجاد می شود (چون
ســدیم دیگر به اندازه کافی در بــدن وجود ندارد و
جریان آب نیز به خوبی در بدن انجام نمی گیرد).
برای درمــان این بیماری ،پیــش از هر چیز باید

می گردد .تنفس عمیق حتی می تواند در یک لحظه
ســبب توقف قلب شود ،اما در اکثر افراد فقط ضربان
آن را آهسته تر می نماید.
باید هنگام عطسه جلوی دهان را گرفت
در هنگام عطســه نه تنها حجم زیــادی از هوا،
بلکه حجم زیــادی از آلودگی ها از جمله باکتری ها
از بینی و دهان خارج می شــوند .برای جلوگیری از
آلوده کردن دیگران بهتر اســت موقع عطسه با یک
دستمال یا آستین لباس تان ،جلوی بینی و دهان تان
را بگیرید.
بدانید که این بیماری ،ریشه ای روانی دارد .از این رو
گاهی اوقات بســتری شدن در بیمارستان امری الزم
در بهبود بیماری خواهد بود.
 .5شــاید واقعاً آب کافی به بدن شــما
نمی رسد و اصطالحاً بدن هیدراته نمی شود:
پزشــکان معتقدند که اغلب اوقات ،حالت تشنگی
طبیعی است و اصطالح ًا ریشه فیزیولوژیکی دارد :در
این مورد ،تشــنگی از هیدراته نشدن بدن و یا تعریق
زیاد ناشی می شود .هیدراته نشدن زمانی رخ می دهد
که بدن آب زیادی را از راه ادرار و پوســت (تعریق) از
دست داده و این آب نیز از طریق مایعات و مواد غذایی
مصرفی ،جایگزین نشده اســت .برای رفع و غلبه بر
این حالت ،آب و مایعات بنوشید ولی زیاده روی نکنید.
ایده آل آن اســت که روزی  1.5تا  2لیتر آب بنوشید.
این مقدار آب ،از یک ســو آب مورد نیاز بدن شــما
را تأمین می کند و از ســوی دیگر ،اختاللی در روند
جریان آب در بدن نیز ایجاد نمی کند.
 .6شــاید در مصرف نمــک زیاده روی
می کنید:
زیاده روی در مصرف نمک ،نوعی هیدراته نشدن،
آن هم از نوع روانی را بــرای بدن به همراه دارد ،به
این دلیل که کلیه ها باید نمک و آب اضافی را به طور
همزمان از بدن دفع کنند .دقت کنید که هر چه بیشتر
نمک مصرف کنید ،آب بیشتری از دست خواهید داد و
در نتیجه ،بدنتان با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد
و اصطالح ًا هنگ می کند! از ســوی دیگر ،این حجم
زیاد سدیم ،در آب موجود در خارج از سلول ها تجمع
مــی کند و تعادل محیط خارجی ســلول ها را از بین
می برد .برای غلبه بر این وضعیت ،آب داخل ســلول
به خارج ترشــح می شود و در نتیجه سلول ها خشک
و خالی از آب می شــوند و در نهایت احساس تشنگی
بــر فرد غلبه می کند .برای بهبود این وضعیت ،از آب
و مایعات استفاده کنید اما مراقب میزان نمک موجود
در غذای مصرفی خود باشید و بدانید که فرآورده های
صنعتی چون انواع پنیرها و یا فســت فودهایی چون
پیتزاها ،دارای نمک و سدیم نامرئی باالیی هستند!

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود تعاونی اعتباری ثامن به نمایندگی محمود بختیاری
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره  179449مورخ 93/3/22
به مبلغ یکصد و هشتاد و شش میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
تا زمان اجرای حکم و همچنین خســارات دادرســی من جمله حق الوکاله و
هزینه دادرسی به طرفیت  -1ســیده فریبا پورحسینی فرزند غریب -2
زین العابدین حسینی فرزند مندعلی تسلیم شــوراهای حل اختالف شعبه
ششم فسا نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  94/998ح ش  6ثبت و
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ  95/3/8ساعت  9/45صبح تعیین شده
است اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و
دستور شورا و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خواندگان از
تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در شهرستان
فســا میدان غدیر مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت رسیدگی
حاضر گردند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/159م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
مصطفی باده یان
آگهی حصر وراثت
کریم نصیری دارای شناســنامه شــماره  983متولد  1327/10/1به شرح
دادخواست به کالسه  49از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان عبداله نصیری به شماره شناسنامه 17
در تاریــخ  95/1/3در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2خانمی دشتیان به شماره شناسنامه  686صادره از ممسنی مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /1133م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
نصراله ایزدیخواه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود تعاونی اعتباری ثامن به نمایندگی محمود
بختیاری دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه چک شماره 727092
مورخ  94/1/29به مبلغ هفتاد و ســه میلیــون و پانصد هزار ریال به
انضمام خســارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و همچنین خسارات
دادرســی من جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرســی به طرفیت
محسن زینلی فرزند قدرت اله تسلیم شــوراهای حل اختالف شعبه
ششم فسا نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  94/997ح ش 6
ثبت و وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ  95/3/8ساعت 9/30
صبح تعیین شــده است اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به
درخواست خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دبیرخانه شورا واقع در شهرســتان فسا میدان غدیر مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/157م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
مصطفی باده یان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه سامان اکبر قره قوینی فرزند عزت اله به اتهام سرقت
تلفن همراه مدل (ال جی) موضوع شــکایت ســید محسن لسانی در
پرونده کالســه  941196شعبه  18دادیاری 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 کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک ماه از
تاریخ انتشار آگهی در شــعبه  18دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/3011م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
محمدرضا منوچهری

آگهی تغییرات شرکت آب پخشان سهامی خاص به شماره ثبت  4219و شناسه
ملی 10530167681
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  94/12/1تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
سمت اعضای اصلی هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
حسن مژده به شماره ملی  2296463738به سمت عضو هیأت مدیره
و مدیرعامل
جعفر منظری به شماره ملی  2490274139به سمت رئیس هیأت مدیره
خلیل مژده به شــماره ملی  2296449158به سمت نایب رئیس هیأت
مدیره
ایران نیکپوریان به شماره ملی  2295820251عضو هیأت مدیره
افسانه مفتاحی به شماره ملی  2410217443عضو هیأت مدیره
دارندگان حق امضاء :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها و عقود اســامی با امضاء جعفر
منظری و خلیل مژده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت
مدیران انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /1128م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت آب پخشان سهامی خاص به شماره ثبت  4219و شناسه
ملی 10530167681
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 94/12/1
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضــای هیأت مدیره به  5نفر افزایــش یافت و ماده مربوطه
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /1126م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی حصر وراثت
گل بهار کریمی کوچی دارای شناســنامه شماره  402متولد 1335/6/10
به شرح دادخواست به کالسه  95/19از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد کریمی
کوچی به شــماره شناسنامه  294در تاریخ  94/12/3در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2علی اصغر کریمی کوچی صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3علیرضا کریمی کوچی صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4فاطمه کریمی کوچی صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5مریم کریمی کوچی صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -6معصومه کریمی کوچی صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان اعالم گردد.
 /1134م الف
عضو شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان
فضل اله شفیعی
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله به احمد صیدایی فرزند یوزباشــی فع ً
ال مجهولالمکان به
موجب دادنامه شماره  9509977520200054در پرونده کالسه بایگانی
 940638به اتهام ســرقت موجب تعزیر به سه سال حبس و  74ضربه
شالق و اســترداد اموال مسروقه موضوع شــکایت زهرا زرین کاله
فرزند کربالیی حسن موضوع کیفرخواست شماره 9410427520000705
مورخ  94/8/14صادر از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اقلید
محکوم شــده رأی صادره نســبت به متهم غیابی و ظرف  20روز از
تاریخ نشــر در آگهی قابل واخواهی در همین شــعبه دادگاه و پس از
مهلت واخواهی ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم
تجدیدنظر استان فارس می باشد .ضمن ًا هزینه آگهی به عهده دولت
می باشد.
 /38م الف
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو اقید
محمد ربانی

