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صفحه سخن بزرگان
موفقیت در واقع رفتن از یک شکست به شکست دیگر بدون 

از دست دادن اشتیاق است. 
وینستون چرچیل

آگهی ثبتی 
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان رامش فراز درتاریخ 1397/05/13 به شماره ثبت 49011 به شناسه ملی 14007759858 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
امورنقلیه واداره  رانندگی  شامل  شهری(:  ونقل)درون  فعالیت:1-امورحمل  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که   گردیده 

راه  وخطوط  ابنیه  سیم  بی  بجز  مخابراتی  ووسایل  تجهیزات  ها  ساختمان  خودرو  فنی  غیرازاموررایانه(خدمات  اداری)به  وسایل  تجهیزات  2-تعمیرونگهداری: 
آهن3-امورآشپزخانه ورستوران: شامل تهیه وتوزیع غذااداره رستوران وبوفه4-خدمات عمومی:شامل پیشخدمتی امورآبدارخانه تنظیفات خدمات پاسخگویی، 
نگهداری ازکودک و سالمند در منزل 5-امورتاسیساتی: شامل تعمیرونگهداری وبهره برداری ازتاسیسات برودتی وحرارتی6-پارکینگ داری وکارت پارک7-

تامین نیروی انسانی دررابطه با موضوع شرکت 8-خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کاالهای مجاز9-تهیه وتامین ماشین آالت سبک وسنگین دررابطه 
با موضوع شرکت10-زیرسازی بتن ریزی تک لبه محوطه سازی خطوط انتقال آب وفاضالب ، نفت و گاز بجز اکتشاف استخراج و بهره برداری، خاکریزی 
وخارجی  داخلی  دکوراسیون  کاری  آسفالت سفت  نقاشی  لوله کشی  آلماتوربندی  بندی  قالب  فوندانسیون  نقشه کشی جوشکاری  برداری  نقشه  وخاکبرداری 
ساختمان سندپالست عایق کاری 11-تهیه نهال تولید انواع نهال های کشاورزی وزینتی وگلخانه ای آبیاری طراحی گلخانه احداث گلخانه نگهداری گلخانه واردات 
وصادرات وسایل گلخانه ای رشته کشاورزی دربرگیرنده کلیه امورپیمانکاری مربوط به کشاورزی ازقبیل جنگل داری ودرخت کاری آبخیزداری وآبخوان داری 
مالچ پاشی وتثبیت شن روان انتقال آب آبیاری تحت فشار12- رشته ساختمان دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها وابنیه اعم ازچوبی 
آجری سنگی بتنی وفلزی 13-رشته آب دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به بندها سدها وساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی وتونل های آب 
مخازن آب وشبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری وانتقال فاضالب کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی سازه های دریایی وساحلی احداث 
حوضچه هاواستخرهای پرورش وتکثیر آبزیان وعملیات ساختمانی )سیویل(تصفیه خانه های آب وفاضالب 14-آبزی پروری دامپروری15- رشته راه وترابری 
دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت راه هانظیرراههای اصلی وفرعی بزرگراه ها آزادراه ها16-انجام کلیه فعالیت های عمرانی واحداثی 17 -نگهداری 
وخدمات فضای سبز:شامل خدمات باغبانی نگهداری فضای سبز 18- تایپ ، ماشین نویسی 19- طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری انواع 
آسانسور، باالبر و پله برقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های مربوطه ، نصب و فروش انواع درب های اتوماتیک و کننرل از راه دور، واردات و صادرات کلیه 
قطعات آسانسور ، باالبر و پله برقی ، اخذ نمایندگی از شرکت های ایرانی و خارجی تولیدکننده لوازم مربوطه 20- طراحی و ساخت انواع سیستم های هیدرولیکی 
و پنوماتیکی شامل سیلندرها، مجموعه تامین نیروی هیدرولیک و پنوماتیک، واردات و صادرات کلیه قطعات مربوطه، تعمیر و نگهداری یونیت های مذکور 
21- اجرای کلیه امورمرتبط با تاسسیات از قبیل: مکانیکال، متریکال، هیدرومکانیک، سیستم سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات ساختمان )آب،برق،گاز،فاضالب( 
، تصفیه خانه های آب و فاضالب، سیستم های خبر و هشدار دهنده بجز سیستمهای امنیتی حفاظتی مراقبتی و دوربین مدار بسته، طراحی و نصب و راه اندازی 
نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها،لوله کشی و برق کشی،انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی،سیستم تهویه هوا ، نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق 
و کالیبراسیون آنها نصب و اجرای پایپینگ وشستشوی شیمیایی و تجهیزات تامین و نگهداری برق و ابزار دقیق مجاز بارعایت قوانین ومقررات 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 - شهر شیراز-محله شهرک فرهنگیان-خیابان رشد جنوبی-کوچه 11رشد جنوبی)10توحیدی راد(-پالک 0-ساختمان الیزه-طبقه سوم-واحد 6 کدپستی 
7179891395 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 145/2115 مورخ 1397/04/14 نزد بانک پارسیان شعبه بلوارامیرکبیرشیراز با کد 21151 پرداخت 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای قاسم بوستانی فر به شماره ملی 2360259709و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای محمود قائدی فر به شماره ملی 2360270125و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سکینه کایدی 
بلیانی به شماره ملی 2370573252و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمود قائدی فر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اکبر قائدی به شماره ملی 2360259369 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شهاب الدین قشقایی به شماره ملی 
2380232865 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: 288489           28387
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

سالمت

آگهی ثبتی 
فارس  فردای  اطمینان  بیمه  نمایندگی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1332 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007754965
بطور فوق العاده مورخ 1397/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعظم  کاکلی،  عاتکه  ها  خانم  از  عبارتند  مدیره  هیات  اعضای 
مقدسی، مهسا کامروا،صالحه غضنفری)خارج از هیات مدیره( 
به  دهدار  الهام  خانم  و  گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
سمت بازرس اصلی و خانم سمیه چشمکان زاده به سمت بازرس 
انتخاب شدند و روزنامه  برای مدت یک سال مالی  البدل  علی 
کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.   

شناسه آگهی: 288499            28406
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت تاژنگ پی شیراز شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10530246255 ملی  شناسه  و   12238 ثبت 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای کیخسرو صیادی به شماره ملی 2430162458 و آقای شهباز 
به  خوشنود  مهتاب  خانم  و   2510416758 ملی  شماره  به  خوشنود 
شماره ملی 2510418327 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - 
آقای علیرضا فیروزی قرقانی به شماره ملی 2298921660 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای علیرضا پادگانه به شماره ملی 2298893764 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 

- روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.  
شناسه آگهی: 288491          28408 

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

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه اطمینان فردای فارس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1332 و شناسه ملی 14007754965 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1-خانم مهسا کامروا به سمت رئیس هیات مدیره 
هیات مدیره 3-خانم  نائب رئیس  به سمت  عاتکه کاکلی  2-خانم 
اعظم مقدسی به سمت عضو هیات مدیره 4-خانم صالحه غضنفری 
به سمت مدیر عامل )خارج از هیات مدیره( ب-کلیه اوراق و اسناد 
نایب  امضاء  به  قراردادها  و  تعهدآور  و  بانکی  و  بهادار  و  رسمی 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
هیئت  رئیس  نایب  باامضاء  عادی  و  اداری  های  نامه  کلیه  امضا  و 

مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شناسه آگهی: 288493        28410

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

آگهی ثبتی 
تغییرات شرکت دهکده سبز کورش کبیر شرکت سهامی  آگهی 
خاص به شماره ثبت 165 و شناسه ملی 10980091913 به استناد 
ذیل  تصمیمات   1397/07/23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 

اتخاذ شد: 
هیئت  رئیس  سمت  2431590496به  معتضدیان  محمد  آقای   -
رئیس  نایب  سمت  2296357938به  عباسی  لیلی  وخانم  مدیره 
هیئت مدیره و آقای فرج اله معتضدیان 6489616416 به سمت 
انتخاب  باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل 
بانکی و تعهدآور  شدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و 
محمد  آقای  امضاء  به  اداری  و  عادی  های  نامه  و  قراردادها  و 

معتضدیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی: 288494        28411

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

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بیشابور ترابر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 17934 و شناسه ملی 10530301073 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/25 ومجوزشماره 
54001/41-97/8/7 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای مظفر خداکرمی2371755214 
ناصر  آقای  و  خداکرمی2370282339  حسنعلی  آقای  و 
خداکرمی2371857343 و خانم مریم خدکرمی 2300869772و خانم 
سهیال رحیم زاده 2370328118و خانم فاطمه مصالئی 2295316723و 
خانم زهراء نظریه2370459077 برای مدت 2 سال انتخاب و با امضاء ذیل 
صورتجلسه قبولی خود را اعالم می دارند. الف 2- با رعایت ماده 147 
الیحه اصالحی قانون تجارت آقای ابوالفضل نکو خلق2371866091 به 
سمت بازرس اصلی و آقای جعفر رحیمی5479529765 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیراالنتشار 

طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی: 288495        28412

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

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

برابر رای 139760311003002047 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
الخاص  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
ششدانگ  در  نورآباد  از  صادره   87 شناسنامه  بشماره  الیاس  فرزند  امیری 
مالکیت موقوفه  از ششدانگ عرصه در  دانگ مشاع  باب خانه که 1/5  یك 
بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 542/64  مترمربع پالك 156 فرعی 
از 53  اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 53  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس 
خریداری از مالك رسمی آقایان خداداد و الخاص و بهمن و سرمست امیری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
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 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.  7/4102         602/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/8
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

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

برابر رای 139760311003001458 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
میثم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه 
کاکاوند فرزند داود بشماره شناسنامه 78 صادره از زنگنه در ششدانگ یك 
باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری 
می باشد به مساحت 272/29  مترمربع پالك 1702 فرعی از 59  اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالك 58 و 59  اصلی قطعه 9 بخش 7 فارس خریداری از 
مالك رسمی آقای میرزا مرادی ورثه رضا محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص   كه 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
در صورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.    7/4103            603/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/8
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760311003001066 رای  برابر 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسنی  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی 
فرزاد زارعی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 16683 صادره از ممسنی در 
ششدانگ یك باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت 
مترمربع پالك 565 فرعی  به مساحت 263/50   باشد  بوشهری می  موقوفه 
 7 بخش   9 قطعه  اصلی    44 پالك  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی    44 از 
است. گردیده  محرز  چوبینه  حسین  آقای  رسمی  مالك  از  خریداری  فارس 

فاصله 15 روز آگهی می  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.     7/4104        601/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/23      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/8
سید مصطفی حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهی ثبتی 
پنجاه و دو  پنج هزار و صد و  تاسیساتی  تغییرات شرکت خدماتی  آگهی 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 1274 و شناسه ملی 10860262027 به استناد 
 1397/07/19 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
کار  تعاون  اداره   1397/07/22 مورخ   97/130245 شماره  نامه  باستناد 

ورفاه اجتماعی شهرستان کازرون صمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اژدری  عباس  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -1
به شماره ملی  به شماره ملی 2370373261 و محمود مظفریان  کازرونی 
و   2370277734 ملی  شماره  به  سپاسی  غالمحسین  و   2370372605
محمدصادق اسودی و فرزاد رحیمی کازرونی به عنوان اعضای اصلی هیات 
البدل  علی  اعضای  عنوان  به  مروج  مجتبی  و  آقایی  عبدالوهاب  و  مدیره 
هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 2- مرتضی رئیسی به شماره 
ملی 2371814628 و مهدی نبوی به شماره ملی 2370986115 به ترتیب 
بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.   

شناسه آگهی: 288492            28409
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بیشابور ترابر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 17934 و شناسه ملی 10530301073 به استناد صورتجلسه 
 97/8/7-54001/41 ومجوزشماره   1397/06/25 مورخ  مدیره  هیئت 
استان فارس تصمیمات ذیل  نقل جاده ای  اداره کل راهداری و حمل و 
اتخاذ شد: -آقای حسنعلی خداکرمی به سمت رئیس هیات مدیره وآقای 
ناصر خداکرمی به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای مظفر خداکرمی 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وخانم مریم خداکرمی به سمت 
مدیره  هیات  به سمت عضو  زاده  رحیم  سهیال  وخانم  مدیره  هیات  عضو 
وخانم فاطمه مصالئی به سمت عضو هیات مدیره وخانم زهراء نظریه به 
اسناد رسمی و  انتخاب شدند. - کلیه اوراق و  سمت عضو هیات مدیره 
بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 

اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
شناسه آگهی: 288500       28407

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

آگهی ثبتی 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آنیل ایرمان جنوب درتاریخ 1397/04/19 
ذیل  امضا  و  ثبت   14007706624 ملی  شناسه  به   48872 ثبت  شماره  به 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل 

میگردد. 
موضوع فعالیت: تعمیرونگهداری: تجهیزات وسایل اداری)به غیرازاموررایانه( 
سیم  بی  بجز  مخابراتی  ووسایل  تجهیزات  ها  ساختمان  خودرو  فنی  خدمات 
ابنیه وخطوط راه آهن، امورآشپزخانه ورستوران:شامل تهیه وتوزیع غذا اداره 
تنظیفات  امورآبدارخانه  پیشخدمتی  شامل  عمومی:  وبوفه، خدمات  رستوران 
خدمات پاسخگویی ، نگهداری ازکودک و سالمند در منزل، امورتاسیساتی: 
شامل تعمیرونگهداری وبهره برداری ازتاسیسات برودتی وحرارتی، پارکینگ 
داری وکارت پارک، تامین نیروی انسانی دررابطه با موضوع شرکت ،خرید 
وفروش وصادرات وواردات کلیه کاالهای مجاز، کلیه فعالیت های عمرانی 
نگهداری  باغبانی  خدمات  شامل  سبز:  فضای  وخدمات  نگهداری  واحداثی، 
منزله  به  موضوع  ثبت  کشور.  جاری  ومقررات  قوانین  بارعایت  سبز  فضای 
صدورپروانه فعالیت شرکت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 

الزم از مراجع ذیربط 
 - فارس  استان  اصلی:  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  فعالیت:  مدت 
بزین-خیابان کاظمی- شیراز-محله  شهر   - مرکزی  بخش   - شیراز  شهرستان 

کوچه 9-پالک 0- طبقه همکف- کدپستی 7189714374 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
دارنده   2281596656 ملی  شماره  به  یکتاپرست  فاطمه  خانم  شرکا  از  یک 
50000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدهادی جعفری صادقی به شماره ملی 
2360177052 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
فاطمه یکتاپرست به شماره ملی 2281596656و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سیدهادی 
جعفری صادقی به شماره ملی 2360177052و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء سیدهادی جعفری صادقی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 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: 288503            28389
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

اوقات  برخی  و  مداوم  دردهای  که  می شود  باعث  روزانه  کارهای  انجام 
مزمن در بدن ایجاد شود. انجام برخی ورزش ها می تواند به برطرف کردن 

این دردها کمک کند.
به نقل از Cheat sheet، برای برطرف کردن دردهای روزانه بدن انجام 

ورزش و در نظر گرفتن برخی از نکات دیگر می تواند مفید باشد:
بیشتر پیاده روی کنید 

پیاده روی یکی از بهترین ورزش ها است. پیاده روی به بدن فشار زیادی 
افزایش  استرس،  همچون کاهش  دیگری  فواید  پیاده روی  نمی کند.  وارد 
فشارخون و کاهش وزن را به همراه دارد. سعی کنید در روز ۳۰ دقیقه 

پیاده روی کنید.
انجام ورزش های قدرتی 

اگر  حتی  دهید.  انجام  قدرتی  ورزش  دارید  که  دردی  میزان  به  توجه  با 

ورزش قدرتی سبک انجام دهید تأثیرگذار خواهد بود. هنگامی که عضالت 
پرورش یابند کمتر دچار دردهای روزانه و خستگی می شوند. سعی کنید 
حداقل دو تا سه بار در هفته ورزش قدرتی انجام دهید. حرکات قدرتی بهتر 

است بر روی پاها، سینه، شانه ها، کمر و دست ها انجام شوند.
انجام حرکات کششی 

ایفا  جسمانی  آمادگی  افزایش  در  به سزایی  نقش  کششی  حرکات  انجام 
انجام  می شود.  انعطاف پذیری  افزایش  باعث  کششی  حرکات  می کند. 

حرکات کششی دردهای مزمن در بدن را کاهش می دهد.
یوگا 

انجام یوگا بهترین راه برای کاهش دردهای مزمن است. یوگا عضالت را 
آرام می کند و بر آرامش ذهنی نیز تأثیر می گذارد. یوگا از بروز دردهای 

مزمن جلوگیری می کنند.
تمرینات مدیتیشن 

در  مدیتیشن  دقیقه  است. ۱۰  آرام کم کردن  برای  راه  بهترین  مدیتیشن 
کنید.  آرام  را  عضالت  دقیقه   ۱۰ این  در  باشد.  تأثیرگذار  می تواند  روز 
داشته  مناسب  و  سالم  تغذیه  است  بهتر  ورزشی  توصیه های  این  کنار  در 
باشید. میوه هایی که باعث کاهش درد می شوند، مثل پرتقال مصرف کنید. 

مصرف قهوه و ماهی نیز در کاهش درد مؤثر است.
سعی کنید سیگار نکشید و مشروبات الکلی مصرف نکنید. گاهی ماساژ 
انجام دهید. در کنار همه این ها با انجام دادن کارهایی که دوست دارید 

استرس زندگی خود را کاهش دهید.

کمردرد یکی از دردهای شایعی است که افراد تجربه می کنند. 
می توان با تغییر رژیم غذایی یا تغییر وضعیت خوابیدن کمردرد 
را کاهش داد اما ورزش هایی نیز برای کاهش کمردرد وجود 

دارند.
کاهش  برای  که  ورزش هایی  از  یکی   ،express از  نقل  به 
فشار  که  است  ورزشی  شنا  شناست.  است  مناسب  کمردرد 
کار  بدن  روی عضالت  بر  شنا  می کند.  وارد  بدن  به  کمتری 
می کند و به مفاصل فشاری وارد نمی کند؛ بنابراین این ورزش 
برای جلوگیری و کاهش کمردرد مناسب است. شنا به پرورش 
در کاهش کمردرد  مسئله  این  و  می کند  نیز کمک  عضالت 
بر  است  ممکن  حرفه ای  به صورت  شنا  البته  است.  تأثیرگذار 
بدن فشار وارد کند. بهتر است طوری تمرین کنید که آسیب 
نبینید. راه رفتن در آب نیز می تواند در کاهش فشار روی کمر 

اثر بگذارد.
بهتر است بر روی نحوه ایستادن خود نیز کار کنید. حرکات 

کششی برای کاهش سفتی عضالت انجام دهید.
می توانید در آب حرکت بلند کردن پاها را امتحان کنید. در 
آب زانوها را به سمت سینه بیاورید و سپس پاها را صاف کنید. 
بدین شکل پاها با بدن زاویه 90 درجه پیدا می کنند. این کار 
انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد. از کمپرس آب سرد و 

گرم برای کاهش درد استفاده کنید.

معمواًل افرادی که چاق هستند یا اضافه وزن دارند دچار کمردرد 
کاهش  باعث  می تواند  منظم  و  مناسب  غذایی  رژیم  می شوند. 

وزن و درنتیجه کم شدن فشار بر کمر شود.

کاهش کمردرد با ورزش در آبچه ورزش هایی دردهای روزانه را کاهش می دهد؟


