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مهمهستندسکوتکنیم.
مارتین لوترکینگ

ورزش کردن در زمان افسردگی سخت است؛ زیرا بیشتر افراد افسرده 
احساس خستگی می کنند و انگیزه ای برای ورزش ندارند اما می توان با 
ورزش های خاص انگیزه را افزایش داد. عالوه بر آن، ورزش به درمان 

افسردگی هم کمک می کند.
بررسی ها نشان داده است که ۲ تا ۶ بار ورزش در هفته، تأثیر زیادی در 
درمان افراد مبتال به افسردگی دارد. بااین حال افراد افسرده، انگیزه کافی 
برای ورزش کردن ندارند. محققان روش های زیر را پیشنهاد می دهند تا 

انگیزه ورزش کردن در این افراد افزایش یابد.
ساده شروع کنید

پیش  در  را  ساده ای  ورزشی  برنامه  است  بهتر  دارید  کمی  انرژی  اگر 
بگیرید. برای مثال تنها ۲۰ دقیقه ورزش هوازی انجام دهید.

در خانه ورزش کنید
اگر برای شما سخت است که لباس بپوشید و از خانه خارج شوید، بهتر 

است در خانه ورزش کنید. از اپلیکیشن های ورزشی کمک بگیرید.
با دوستانتان ورزش کنید

خوشحال تر  را  شما  و  می دهد  انگیزه  شما  به  دوستان  با  کردن  ورزش 
می کند.

برنامه ریزی کنید
اگر افسردگی باعث خستگی شما شده است، برنامه ریزی و خود را آماده 

تمرین کنید.
ورزش های جدید را انتخاب کنید

زمانی که انگیزه زیادی ندارید انجام ورزش هایی که برای تان جذابیت 
ندارد، سخت است. ورزش های جدید را انتخاب کنید. ورزش نباید شبیه 

تنبیه باشد.
با یک متخصص ورزش کنید

همراه یک مربی و متخصص، ورزش کنید. بیشتر باشگاه ها مربی ورزش 
در اختیار شما قرار می دهند.

چند پیشنهاد:
یوگا

بررسی های انجام شده در سال 2007 نشان داده است که انجام ورزش 
یوگا عصبانیت، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد؛ بنابراین یوگا 

برای بیماران مبتال به افسردگی تجویز می شود.
دویدن

دویدن برای سالمت بسیار مفید است. این ورزش کالری سوزی باالیی 
دارد و احتمال بیماری های قلبی را کاهش می دهد. تنها 5 دقیقه دویدن 
در روز، طول عمر را افزایش می دهد. دویدن بر روحیه نیز تأثیر مثبت 
دارد. دویدن تغییراتی در انتقال دهنده های عصبی همچون سروتونین ایجاد 
تأثیر  نظر می رسد دویدن  به  احساس خوب می شود.  باعث  می کند که 

زیادی بر آرامش ذهن دارد.
پیاده روی در جنگل و طبیعت

سعی کنید در جنگل و طبیعت پیاده روی کنید. طبیعت تأثیر زیادی بر 
اضطراب  باعث کاهش  طبیعت،  در  زمان  دارد. گذراندن  ذهن  آرامش 
می شود و ترشح هورمون آرامش بخش را در بدن افزایش می دهد. ضمنًا 
این کار حافظه را نیز بهبود می بخشد. یکی از ویژگی های خوب یوگا، 
این است که این ورزش بر پایه حرکات کششی و قدرتی است و بر 

تنفس تمرکز دارد؛ بنابراین باعث آرامش فرد می شود.

ورزشی  فعالیت  انجام  می گوید:  ورزشی  پزشکی  متخصص  یک 
منظم با شدت متوسط عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری 
خون را کاهش می دهد و دیگر نیاز به استفاده از داروهای پایین 

آورنده فشارخون نیست.
دکتر باقری مقدم در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نتایج تحقیقات 
متعدد نشان می دهد که رابطه معکوسی بین سطح آمادگی جسمانی 
و فشارخون وجود دارد و انجام تمرینات ورزشی مناسب می تواند 

باعث کاهش فشارخون شود.
وی گفت: ورزش شدت عوامل خطرزای قلبی- عروقی و مصرف 
داروی ضد پرفشاری خون را کاهش می دهد و از ریسک مرگ 

زودرس جلوگیری می کند.
آمادگی  می دهد  نشان  تحقیقات  کرد:  خاطرنشان  مقدم  باقری 
جسمانی حد مطلوب با پایین بودن فشارخون ماکزیمم در حالت 
مصرف  از  پرهیز  و  وزن  شدن  کم  و  دارد  ارتباط  استراحت 
دخانیات به کاهش بیشتر فشارخون کمک می کند. همچنین کم 
و  است  میسر  متوسط  شدت  با  ورزش  انجام  با  فشارخون  شدن 
انجام فعالیت فیزیکی سبک مانند راه رفتن یا باغبانی کردن که 

مجموعًا به سبک زندگی کم تحرک مرتبط است، در کاهش آن 
نقش زیادی ندارد.  

نشان  بررسی ها  نتایج  داد:  ادامه  ورزشی  پزشکی  متخصص  این 
تأثیر  متوسط  تمرین  شدت  با  ورزشی  نسخه  تجویز  که  می دهد 
زیادی در پایین آوردن فشارخون در مقایسه با ورزش با میزان 
شدت زیاد دارد. کاهش فشارخون ناشی از ورزش کردن معمواًل 
در طی ۴ تا ۵ هفته حاصل می شود و تا زمانی که برنامه ورزشی 
مشخص  به طور  که  افرادی  می شود.  حفظ  باشد،  داشته  ادامه 
از  قبل  نباید  هستند  باال  فشارخون  دارای  استراحت  حالت  در 

دارودرمانی اقدام به انجام ورزش کنند.
وی در پایان افزود: فشارخون حداقل باال ممکن است با تمرینات 
قدرتی یا هر نوع ورزش دیگری که دارای جزء ایزومتریک قوی 
بی هوازی  فعالیت  گردد.  تشدید  برف(  کردن  پارو  )مثل  است 
شدید نیز محرک یک واکنش افزایش فشارخون است. تمرینات 
با وزنه عمومًا به عنوان شکل اولیه ورزش درمانی فشارخون توصیه 
وزنه  مقدار  و  باال  تکرار  دفعات  درصورتی که  مگر  نمی شود، 
کم باشد. البته اثبات نشده که تمرین با وزنه فشارخون در حال 
استراحت را به صورت مداوم کاهش می دهد، بلکه تمرین با وزنه 
کردن  حبس  از  تا  باشد  همراه  خاص  احتیاطات  رعایت  با  باید 

نفس در حین باال بردن وزنه جلوگیری به عمل آورد.

ورزشمنظمباشدتمتوسطسببکاهشفشارخونمیشودورزشافسردگیراضربهفنیمیکند

گوناگون

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيين
تکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هيأت   1397/07/28 مورخه   139760311035004452 شماره  رأي  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 3 تصرفات 
شماره  به  خداویس  فرزند  کرمي  عبداهلل  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 206 صادره از کازرون کد ملي 2371885711 نسبت به ششدانگ 
به پالک 11/7403 مفروز  مترمربع  به مساحت 85/65   باب ساختمان  یک 
خيابان  قصرقمشه  شهرک  شيراز  در  واقع   11/278 پالک  از  شده  مجزي  و 
  7198954755 و   7198954756 کدپستي  چپ  سمت   15/5 کوچه  نشاط 
به  لذا  از مالک رسمي آقاي مهراب چراغي محرز گردیده است.  خریداري 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.     16493/م الف   28435/17367 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/27    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/13
شاپورزارعشيبانی–رييسادارهثبتاسنادوامالکناحيهسهشيراز

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيين
تکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

هيأت   1397/07/10 مورخه   139760311034003375 شماره  رأي  برابر 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي احمد اکبري فرزند محمدکریم به شماره شناسنامه 49 
صادره از شيراز به شماره ملي 5489783427 در ششدانگ اعياني یک باب 
خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمين موقوفه به مساحت 213/5 مترمربع 
قسمتي از پالک 2070 اصلي واقع در بخش 4 شيراز که برابر یک فقره اجاره 
نامه عادي با حق احداث اعياني به متقاضي واگذار گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولين آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد.         16484/م الف        28363/17349 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/08/27          

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/09/13
جهانبخشاسفنديارینيا–رييسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوشيراز

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رأي شماره 139760311035004000 مورخه 1397/07/03 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهرزاد شيردلي فرزند پيرعلي به شماره شناسنامه 531 صادره از مرودشت کد ملي 
2430871637 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/89  مترمربع به پالک 8/38994  مفروز و مجزي شده از پالک 8 باقي مانده واقع در شيراز گویم خيابان 
والیت کوچه 10 خریداري از مالک رسمي آقاي قربانعلي رضائي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.     16496/م الف       28445/17369 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/27    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/13                شاپورزارعشيبانی–رييسادارهثبتاسنادوامالکناحيهسهشيراز

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

برابر رأي شماره 139760311035003680 مورخه 1397/06/18 هيأت اول/دوم 
فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم مرضيه صفرپور فرزند حسن به شماره شناسنامه 61 صادره از شيراز کد 
ملي 2298832072 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 280 مترمربع 
به پالک 8/38995  مفروز و مجزي شده از پالک 8/10  باقي مانده واقع در شيراز 
مالک  از  پر عدالت کدپستي 7194165798 خریداري  گویم شهرک زیمنس سو 
رسمي آقاي علي حسن زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد.     16500/م الف       28450/17373 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/13

شاپورزارعشيبانی–رييسادارهثبتاسنادوامالکناحيهسهشيراز

آگهیثبتی
آگهي تغييرات شرکت مانا صنعت فارس شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي  به  ملي 10530261040  13768 و شناسه 

عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصميمات ذیل اتخاذ شد : 
به  به شماره ملي 2538953863  بازرسان: آقاي محمد رضا تدین  انتخاب   -
سمت بازرس اصلي و آقاي سيد فرج اله مسعودي به شماره ملي 2538951070 

به سمت بازرس علي البدل براي مدت یکسال مالي انتخاب گردیدند.
شناسه آگهي: 293669               28466

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریشيراز

آگهیثبتی
خاص  سهامي  شرکت  فارس  صنعت  مانا  شرکت  تغييرات  آگهي 
استناد  به   10530261040 ملي  شناسه  و   13768 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/10تصميمات 

ذیل اتخاذ شد: 
مبلغ  به  ریال   1050000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   -
5500000000 ریال منقسم به 100 سهم 55000000 ریالي با نام 
 از محل آورده نقدي و باال بردن مبلغ اسمي سهام طي گواهي شماره 
نو  مشير  شعبه  صادرات  بانک   1397/8/9 مورخ   527 ش/   /80
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید: سرمایه 
ميليون  پانصد  و  ميليارد  پنج   ( ریال  مبلغ 5500000000  شرکت 

ریال( منقسم به 100 سهم 55000000 ریالي با نام عادي 
شناسه آگهي: 293670             28465

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریشيراز

آگهیثبتی
آگهي تغييرات شرکت پيشرو کاران برتر چوگان شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 1987 و شناسه ملي 14004267322 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/15تصميمات ذیل اتخاذ شد: 

- به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: داربست و اسکافل بندي – رنگ آميزي – خاک برداري 
– تامين تعمير و بازسازي انواع ماشين آالت )سنگين و سبک (– تامين و 
شارژ و تست بدنه کپسول هاي آتشنشاني -کار در ارتفاع - سوله سازي 
– تعمير و بازسازي خودروهاي آتش نشاني – نصب و راه اندازي سيستم 
 HSE ارائه خدمات بازیافت –  اعالن و اطفاء حریق - دفع پسماند قابل 
شامل: ایمني، بهداشت، محيط زیست و پدافند غير عامل( با رعایت قوانين 
از اخذ مجوزهاي الزم  لزوم پس  و مقررات جاري کشور و در صورت 
تبصره   11 و  ماده   64 بر  مشتمل  شرکت  جدید  اساسنامه   - موضوع  به 

تصویب گردید.         شناسه آگهي: 293668             28464 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریکازرون

آگهیثبتی
درتاریخ  آباده  بهار  و  مهر  تفریحي  رفاهي  مجتمع  تعاوني  شرکت  تاسيس 
و  ثبت  ملي 14007795789  شناسه  به  ثبت 1340  شماره  1397/05/30به 
امضا ذیل دفاترتکميل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهي ميگردد. 
و  راهي  بين  تفریحي  و  رفاهي  مجتمع  قالب  در  خدمات  ارائه   : موضوع 
اعضا  تخصص  و  مهارت  کار،  نيروي  و  سرمایه  از  استفاده  با  گردشگري 
بارعایت قوانين جاري کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از 
مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان فارس 
- شهرستان آباده - بخش مرکزي - دهستان سورمق - آبادي شرکت حمل 
ونقل نيمافجر-محله شرکت حمل ونقل نيمافجر-خيابان چهل زرعي بيدبيده-

خيابان چهل زرعي سورمق-پالک 0-طبقه همکف- کدپستي 7398113787 
به 21 سهم  باشد. منقسم  سرمایه شخصيت حقوقي : 10,500,000 ریال مي 
بانام 500000 ریالي که مبلغ 3500000 ریال آن توسط موسسين طي گواهي 
بانکي مورخ 97/5/10 نزد بانک توسعه تعاون شعبه آباده پرداخت گردیده 
است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مدیران : خانم زهرا 
روشن به شماره ملي 2410092462 و به سمت عضو هيئت مدیره - عضو 
علي البدل به مدت 3 سال آقاي علي اصغر فتحي به شماره ملي 2411348150 
مدیره  هيات  منشي  و  مدیره  هيئت  عضو  سمت  به  و  مدیرعامل  سمت  به  و 
به  و   4431673202 ملي  شماره  به  اشرفيان  مژگان  خانم  سال   3 مدت  به 
سمت عضو هيئت مدیره - عضو علي البدل به مدت 3 سال آقاي محمدرضا 
به  مدیره  هيئت  رئيس  به سمت  و  ملي 4432255218  شماره  به  ذوالفقاري 
مدت 3 سال آقاي مصيب صادقيان به شماره ملي 4433543195 و به سمت 
نایب رئيس هيئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و 
اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هيئت مدیره با امضاء آقاي علي اصغر 
فتحي)مدیر عامل ( وآقاي محمدرضا ذوالفقاري )سمت: رئيس هيات مدیره 
هيات  رئيس  ذوالفقاري)سمت:  محمدرضا  (ومهرشرکت معتبرودرغياب آقاي 
نائب رئيس هيات مدیره( حق امضاء  مدیره(آقاي مصيب صادقيان ) سمت: 
با امضاء آقاي علي اصغر فتحي )مدیرعامل(و  خواهد داشت و اوراق عادي 
مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختيارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
شرکت : خانم سميرا فتحي به شماره ملي 2411560184 بعنوان بازرس اصلي 
و خانم سيده آسيه آزادي به شماره ملي 0079289010 بعنوان بازرس علي 
البدل براي مدت یکسال مالي انتخاب شدند. ثبت موضوع فعاليت مذکور،به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. رونوشت به: اداره تعاون کار و 
امور اجتماعي شهرستان آباده بازگشت به شماره 97/88977 مورخ 97/5/24 

شناسه آگهي: 293671               28459
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریآباده

آگهیثبتی
آگهي تغييرات موسسه اتحادیه صنف نانوایان شهرستان کازرون موسسه غير 
تجاري به شماره ثبت 230 و شناسه ملي 14005829923 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/09/21تصميمات ذیل اتخاذ شد:
 1- آقاي ابراهيم یاحقي به کد ملي 2371965065 )رئيس اتحادیه( 2- آقاي 
عبدالمحمد روحاني به کد ملي 2370212343 )نایب رئيس اول( 3 - آقاي 
حسين شاگلي پور به کد ملي 2370232668 )نایب رئيس دوم( 4 - آقاي 
آقاي   –  5 اتحادیه(  دبير   (  2371758221 ملي  کد  به  عباسپور  غالمحسين 
علي شریعت زاده به کد ملي 2371267902 )خزانه دار اتحادیه( 6- آقاي 
عبدالنبي خرم به کد ملي 2372178199 )بازرس اصلي اتحادیه( 7- آقاي 
هادي محمودي پور به کد ملي 2370499818 )بازرس علي البدل( که بعنوان 
اوراق  کليه  همچنين  شدند.  انتخاب  سال   4 مدت  براي  مدیره  هيئت  اعضاء 
بهادار و تعهدآور بانکي از قبيل چک و سفته بروات قراردادها عقود اسالمي با 
امضاء ثابت خزانه دار و رئيس و در غياب رئيس نایب رئيس اول همراه با مهر 
امور مالي اتحادیه معتبر مي باشد.    شناسه آگهي: 293667                28463

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریکازرون

آگهیثبتی
سهامي  شرکت  جنوب  سازان  سرپوش  شرکت  تغييرات  آگهي 
به   10530274466 ملي  شناسه  و   15159 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد 

1397/07/28تصميمات ذیل اتخاذ شد:
- اعضاء هيئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

آقاي مجتبي فکوري به شماره ملي 3521190773 و آقاي مصطفي 
به  فکوري  اکبر  آقاي  و   3521291464 ملي  شماره  به  فکوري 
شماره ملي 3549816278 براي مدت 2 سال انتخاب گردیدند - 
آقاي علي فاطمي فر به سمت بازرس اصلي و آقاي اميررضا فاطمي 
انتخاب  براي مدت یک سال مالي  البدل  بازرس علي  به سمت  فر 
انتخاب  نشر آگهي هاي شرکت  گردیدند - روزنامه طلوع جهت 

شد.   شناسه آگهي: 293673           28462 
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریشيراز

آگهیثبتی
سهامي  شرکت  جنوب  سازان  سرپوش  شرکت  تغييرات  آگهي 
به   10530274466 ملي  شناسه  و   15159 ثبت  شماره  به  خاص 
1397/07/28تصميمات  مورخ  مدیره  هيئت  صورتجلسه  استناد 

ذیل اتخاذ شد: 
- سمت اعضاء هيئت مدیره به قرار ذیل تعيين گردید: 

مجتبي  آقاي  مدیره  هيات  رئيس  سمت  به  فکوري  اکبر  آقاي 
فکوري به سمت نایب رئيس هيات مدیره آقاي مصطفي فکوري 
و  اوراق  کليه   - مدیره  مدیره  هيات  مدیرعامل و عضو  به سمت 
اسناد رسمي و بهادار و بانکي و تعهدآور و قراردادها با امضاء خانم 
با  اداري  نامه هاي عادي و  با مهر شرکت و  زهراء سهولي همراه 
امضاء آقاي مصطفي فکوري همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 

شناسه آگهي: 293672            28461
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریشيراز

آگهیثبتی
و  التحریر  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  شرکت  تغييرات  آگهي 
ثبت  شماره  به  تجاري  غير  موسسه  کازرون  شهرستان  فروشان  کتاب 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005847006 ملي  شناسه  و   234
-950 1396/09/27ومجوزشماره  مورخ  ساليانه  عادي  عمومي 

97/7/5 و شماره 1076-97/7/29 اتاق اصناف کازرون تصميمات 
ذیل اتخاذ شد:

سمت  به   2371900117 ملي  کد  به  آمالي  محمدهاشم  آقاي   -  
)رئيس اتحادیه ( وآقاي کاظم اميرعضدي به کد ملي 2371964591 
ملي  کد  به  معيني  محمدمهدي  وآقاي   ) اول  رئيس  )نایب  سمت  به 
2371825092 به سمت )نایب رئيس دوم ( و آقاي محمد محمودیان 
به کد ملي 2371958700 به سمت ) دبير اتحادیه ( وآقاي اسماعيل 
 ) اتحادیه  دار  )خزانه  سمت  به   2372083252 ملي  کد  به  اوليائي 
)بازرس  به سمت  ملي 2371867357  به کد  قاسم پورحسين  وآقاي 
به  ملي 2370395486  به کد  عباسي  ( وآقاي مهدي  اتحادیه  اصلي 
البدل اتحادیه ( بعنوان اعضاء هيئت مدیره براي  سمت )بازرس علي 
مدت 4 سال انتخاب شدند. - همچنين کليه اوراق بهادار و تعهدآور 
بانکي از قبيل چک و سفته بروات قراردادها عقود اسالمي با امضاء 
ثابت خزانه دار و رئيس و در غياب رئيس نایب رئيس اول همراه با مهر 
امور مالي اتحادیه معتبر مي باشد . درضمن نامه هاي اداري و عادي با 
امضاء رئيس و در غياب رئيس نایب رئيس اول همراه با مهر اتحادیه 

معتبر مي باشد.     شناسه آگهي: 293666              28460
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانفارس

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریکازرون
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