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تغییر رنگ خفیف در پوست 
ناحیه لختــه خون اغلب یکی از 
گیری  نشانه های شکل  نخستین 
ترومبوز )یا لخته( در ســیاهرگ 
اســت. دلیل تغییر رنگ پوست 
مجموعه های  است:  ساده  بسیار 
متراکم از خون زیر سطح پوست 
با بزرگتر شــدن اندازه نمایان تر 

می شوند.
بیت«،  »اکتیــو  گــزارش  بــه 
لخته های خون ممکن است چندان 
عاملــی تهدید کننده بــرای زندگی 
انســان به نظر نرسند، اما لخته های 
خون که در ســیاهرگ های پا شکل 
می گیرند، اگر درمان نشوند یا به طور 
طبیعی از بین نروند، ممکن است از 
سیاهرگ های پا جدا شده و همراه با 
جریان خون به ریه ها وارد شوند که 
در این حالــت موجب آمبولی ریوی 

)PE( می شوند.
در بیشتر موارد، یک لخته خون 
پا به واسطه سفرهای طوالنی مدت و 
بی تحرکی بدن - به عنوان مثال، عدم 
تحرک در فضاهای تنگ مانند هواپیما 
یا اتوبوس که امکان کشــش پاها یا 
ایســتادن و قدم زدن چندان وجود 
ندارد - شــکل می گیرند. در ادامه با 
برخی نشانه ها که ممکن است از وجود 
یک لخته خون خطرناک در پا حکایت 

داشته باشند، بیشتر آشنا می شویم.
قرمزی

تغییر رنگ خفیف در پوست ناحیه 
لختــه خون اغلب یکی از نخســتین 
نشانه های شــکل گیری ترومبوز )یا 
لختــه( در ســیاهرگ اســت. دلیل 
تغییر رنگ پوست بسیار ساده است: 
مجموعه هــای متراکــم از خون زیر 
سطح پوســت با بزرگتر شدن اندازه 

نمایان تر می شوند.
اگر به طور مــداوم با وصله های 
قرمز رنگ پوست در پاهای خود مواجه 
می شوید، به ویژه پس از آسیب دیدگی 
یا عمل جراحی، باید این مسئله را با 
پزشک خود در میان بگذارید. مشخصه 
قرمزی پوست ناشی از لخته خون در 
پا این است که با گذشت زمان از بین 
نمــی رود یا بدون هیــچ دلیلی قابل 

مشاهده ای تشدید می شود.
تورم

تــورم دردناک ممکن اســت در 
محل لخته خون شکل بگیرد، به ویژه 
اگر لخته در ناحیه قدم، قوزک یا ساق 
پا شکل گرفته باشد. این نواحی دارای 
تراکم های بافتی و استخوانی افزایش 

یافته هســتند و شرایط برای بدن به 
منظور از بین بردن طبیعی لخته خون 

شکل گرفته را دشوارتر می کند.
یکی از نشانه های مشخصه تورم 
مرتبــط با لخته خون این اســت که 
به درمان های معمول مانند اســتفاده 
از کمپرس های گرم یا سرد واکنشی 
نشان نمی دهد. همچنین تورم ممکن 
اســت بدون دلیل مشخصی به ناگاه 
تشــدید شــود یا ممکن است بدون 
هیچ گونه آسیب خارجی به ناحیه تحت 

تاثیر قرار گرفته شکل گرفته باشد.
گرمای پوست

لخته شــدن خون اغلب موجب 
تغییر در دما می شــود. در لخته های 
خــون پا، دمای پوســت در ناحیه ای 
که لخته خون قرار دارد، ممکن است 
افزایش یابد و هنگام لمس کامال این 

تفاوت دما احساس شود.
با نشانه های  پوســت گرم اغلب 
دیگر از جمله خارش و حالتی ضرباندار 
همراه اســت. همانند دیگر نشانه ها، 
این شرایط نیز به درمان های خانگی 
واکنش چندانی نشان نمی دهد و در 
صورت عدم درمان با گذشــت زمان 

تشدید خواهد شد.
غش کردن

غش کردن و احســاس سرگیجه 
ممکن اســت در صورت ناتوانی بدن 
بــرای از بیــن بردن لختــه خون به 
طور طبیعی یا در صورت جدا شــدن 
و حرکــت لخته به ســمت ریه ها رخ 
دهند. ســرگیجه ممکن است بیشتر 
زمانی که از حالت خوابیده یا نشسته 
بر می خیزید، شکل بگیرد، و به دلیل 
ماهیــت غیراختصاصی این نشــانه، 
بسیاری از مردم آن را با امکان وجود 

لخته خون مرتبط نمی دانند.
از دست دادن هوشیاری نشانه ای 
جدی محسوب می شود که باید علت 

دقیق آن توسط پزشک مشخص شود. 
این حالت خطر ایجاد آسیب های جدی 
را به همراه دارد، زیرا ممکن است سر 
یا دیگر بخش های حساس بدن هنگام 

فرو افتادن به جایی برخورد کنند.
افزایش ضربان قلب

با بزرگ شدن اندازه لخته خون، 
بــدن تالش خود را برای از بین بردن 
آن بیشتر می کند و سخت تر کار کردن 
اندام های حیاتی مانند قلب به افزایش 
ضربان آن منجر می شود. اختالل در 
عملکرد قلب می تواند نشان دهنده این 
باشــد که لخته خون پا را ترک کرده 
و به دیگر بخش های بدن ســفر کرده 
باشد. اگر این گونه باشد، شما احتماال 
نشانه های دیگری از جمله درد تیز و 
شدید در قفسه سینه که هنگام تنفس 
عمیق تشدید می شــود را نیز تجربه 

خواهید کرد.
افزایــش ضربان قلــب می تواند 
موجب نشــانه های روانــی از جمله 
اضطراب و در موارد شــدید، حمالت 
هراس شــود. اگر بدون کنترل باقی 
بماند، آهنگ سریع و مداوم ضربان قلب 
می تواند به مشکالت پزشکی دیگر نیز 
منجر شود از این رو مراجعه به پزشک 

و بررسی دقیق شرایط اهمیت دارد.
خستگی

هر بیماری، مانند یک لخته خون، 
سیستم ایمنی بدن را مجبور به اضافه 
کاری می کند که می تواند شکل گیری 
احســاس خســتگی و ناتوانــی را به 
همراه داشــته باشد. همانند بسیاری 
دیگر از نشانه های ترومبوز سیاهرگی 
نشانه ای  می تواند  خســتگی  عمقی، 
غیراختصاصی محسوب شده و از این 
رو، تشــخیص ریشه شکل گیری آن 
دشوار باشــد. در نتیجه، اگر به طور 
می کنید،  خســتگی  احساس  مداوم 
توجه به نشانه های دیگر وجود لخته 

خون اهمیت دارد.
مشخصه خستگی مرتبط با لخته 
خون این اســت که بدون هیچ دلیل 
خاصی به ناگاه شکل می گیرد. به بیان 
دیگر، حتی اگر یک فعالیت جسمانی 
شــدید انجام نداده باشید، نیز ممکن 
است احســاس ناتوانی در شما شکل 
بگیــرد و حتی پس از خــواب کافی 

همچنان احساس خستگی کنید.
تب

یک لخته خون، به ویژه اگر جدا 
شــده و وارد جریان خون شده باشد، 
ممکن است موجب تب خفیف شود. 
افزون بر افزایش دمای بدن، نشانه های 
تب شامل تعریق یا لرز، سردرد مداوم، 
ضعف بدن، کم آبــی بدن، و کاهش 

اشتها می شوند.
در موارد شــدید، تــب می تواند 
موجب شکل گیری نشانه هایی از جمله 
تحریک پذیری و اختالالت خلق و خو، 
گیجی، تشنج یا حتی توهم شود. این 
نشانه ها اغلب زمانی رخ می دهند که 
دمای هسته بدن در دامنه بسیار باال، 
بین 39/4 و 41/1 درجه سلســیوس 

باشد.
حساسیت به لمس

گاهی پوست اطراف لخته خون، 
حتی اگر در اعماق پا باشد، ممکن است 
نســبت به لمس حساس شود، بدون 
این که نشانه ای از کبودی روی سطح 
پوست باشد. همچنین، سیاهرگ های 
زیر سطح پوست در ناحیه تحت تاثیر 
قرار گرفته ممکن است قابل مشاهده 
شوند، اگرچه این شرایط تا زمانی که 
لخته خــون به اندازه نســبتا بزرگی 

نرسیده باشد، رخ نمی دهد.
توجه داشته باشید که حساسیت 
به لمس ممکن است در هر دو پا شکل 
بگیرد، حتی اگر یکی از آنها تحت تاثیر 
لخته خون قرار گرفته باشد. این ممکن 

متخصص تغذیه گفت: برای جبران از دست دادن مایعات 
و مواد قندی در طول روز، روزه داران وعده افطار خود را 
با مایعات ولرم و نیمه گرم شروع کنند و از مصرف مایعات 

سرد و نوشابه ها خودداری کنند.
منصور رضایی متخصص تغذیه گفت: برای جبران از دســت 
دادن مایعات و مــواد قندی در طول روز، روزه داران وعده افطار 
خود را با مایعات ولرم و نیمه گرم شروع کنند و از مصرف مایعات 

سرد و نوشابه ها خودداری کنند.
وی در گفت وگو با شــبکه رادیویی سالمت با اشاره به رعایت 
اصــول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان گفت: همان طور که 
می دانید افراد در ایام مبارک رمضان متأسفانه، برای برطرف کردن 
افت قند و عطش با مصرف مایعات شیرین و سرد مثل نوشابه ها 

به استقبال افطار می روند که این کار، بسیار اشتباه است.
رضایی ادامه داد: توصیه ما این است که اگر افراد می خواهند 
مایعــات و مــواد قندی را که در طول روز از دســت داده اند، در 
وعــده افطار جبران کنند باید وعده افطار خود را با مایعات ولرم 
و نیمه گرم شــروع کنند و از مصرف مایعات سرد و نوشابه ها به 

شدت بپرهیزند.
این متخصص تغذیه با بیان این که مصرف مایعات ســرد در 
ایام ماه مبارک رمضان، اصالً توصیه نمی شود، بیان کرد: بهتر است 
برای افطار از مایعات ولرم مثل چای و عسل یا خرما استفاده کرد. 
این ترکیبات، برای جبران قند و امالح از دســت رفته بدن افراد 

سال هاست که استفاده از ظروف یک بار مصرف 
حتی در سفره های ما جای خود را باز کرده اند بدون 

آن که از مضرات آن آگاه باشیم. 
کارمندان و افردای که حداقل یک وعده غذایی خود را 
در ظروف یکبار مصرف در ادارات و سازمان ها می خورند، از 
جمله کسانی هستند که هر روز در معرض خطرات ابتال به 

بیماری های سرایت کننده از طریق این ظروف قرار دارند.
شــاید استفاده از این ظروف کم هزینه باشد و در وقت 
صرفه جویی شــود، امــا باید گفت بهــای آن به قیمت از 

دست دادن جان آدمی است.
اگر قرار اســت از این ظروف استفاده کنیم باید غذا، در 
شرایط مطلوب یعنی زیر دمای 14درجه یا باالی 60 درجه 
نگه داشته شود و نیز بهتر است این موادغذایی را روی شعله 

مالیم گاز قرار دهیم تا از آلودگی ثانوی جلوگیری شود. 
مواد اولیه 

پالستیک ها، پلیمرهایی هستند که از سنتز مواد اولیه ای 
به نام مونومر تهیه می شوند.

مونومرها موادی سمی هستند که برای سالمت انسان 
مضرند، در حالی که پلیمر ها خنثی بوده و مشکلی ندارند . 
اما اشکال کار این جاست که معموال در فرایند تهیه پلیمرها 
مقداری مونومر باقی می مانــد که اگر این فرایند اصولی و 

مطابق استانداردهای الزم صورت گرفته باشد، مشکلی برای 
سالمت افراد به وجود نمی آورد.

برای همین در استفاده از پالستیک ها به عنوان ظروف 
غذا باید بسیار محتاط بود و در ضمن به هر نوع پالستیکی 

نباید مجوز بسته بندی مواد غذایی داده شود.
استانداردی که اجباری نیست

بر اســاس گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان البرز، واحدهای تولیدی می توانند 
بدون مجــوز، به تولید ظروف یکبار مصرف اقدام کنند. در 
این زمینه باید تقاضای اجباری شدن استاندارد ظروف یکبار 
مصرف به مؤسســه ارائه شود تا در این مورد تصمیم گیری 
شــود، اما متأسفانه تاکنون هیچ تقاضایی نشده است . پلی 
اســتایرن در لیوان های آب، کارد، چنگال، قاشق و ظروف 
غذایی مورد اســتفاده قــرار می گیرند.مثال در چلوکبابی ها 
ظروفی که به صورت فوم هستند، نوعی پلی استایرن بوده 

که در ساخت آنها از گاز هگزان استفاده می شود. 
این گاز در دمای 160درجه آزاد می شــود در حالی که 
دمای غذای داخل ظروف ۲00 درجه اســت. بنابراین گاز 
همراه با غذا به بدن انسان انتقال می یابد که عوارضی مانند 

سردرد را به همراه دارد.

توجه: در فصل تابســتان خیلی ها از بطری های یکبار 
مصــرف آب برای تهیه آب خنک از طریق یخ بســتن آب 
استفاده می کنند که ثابت شده است وقتی یخ درون ظروف 
یکبار مصرف آب می شود، از جداره بطری مواد سرطانزا به 

درون آب آزاد خواهد شد.
رتبه دهم ایران در استفاده از سم!

ایران در استفاده از ظروف یک بار مصرف رتبه دهم را در 
دنیا دارد و طبیعی است که وقتی کاالیی این چنین جای خود 
را در سبد خانوار باز می کند، با چند اطالعیه بهداشتی مصرف 
آن محدود نمی شود. بنابراین استفاده صحیح از این پدیده 

حداقل کاری است که می توان نسبت به آن امید داشت. 
اما عالوه بر انواع پالستیک هایی که به عنوان ظروف یک 
بار مصرف در سرو چای یا غذا مورد استفاده قرار می گیرند، 
دسته ای دیگر از این مواد به عنوان ظروف آشپزخانه، ظروف 
نگهداری غذا در یخچال، ظروف بسته بندی مواد غذایی به 
خصوص لبنیات مانند ماست و پنیر و همچنین بطری های 
آب معدنی اســتفاده می شوند که استفاده از این ظروف نیز 

مستلزم رعایت نکات ایمنی خاصی است.
عوارض وحشتناک 

ظروف یک  بار مصرف پالســتیکی، پس از آزبســت و 
اشعه  ایکس، یکی از عوامل جدی بروز انواع سرطان و سایر 

بیماری ها محسوب می شوند که به  شدت سالمت انسان را 
تهدید می کنند. 

ظاهراً ســرطان زا بودن سرو مواد غذایی در این ظروف 
حتی در ادارات نیز به فراموشی سپرده می شود در حالی که 

مصوبه دولتی در این زمینه وجود دارد. 
* مشــکالت گوارشی و حتی بروز برخی بدخیمی ها از 

عوارض استفاده از این ظروف هستند.
* این مواد خاصیت آلرژی زایی دارند.

* این ظروف دســتگاه گوارش را مســتعد عفونت ها 
می کنند.

* این مواد به علــت آزاد کردن مواد آلی و صنعتی به 
داخل آب یا غذا، انســان را در معرض انواع ســرطان قرار 

می دهند.
* اســتفاده دراز مدت از این ظروف باعث مشــکالت 

گوارشی، خستگی و ناراحتی اعصاب می شود.
* ظروف شیشه ای، استیل و چینی برای سرو غذا بهترند.

* مناســب ترین ظروف برای نگهداری موادغذایی در 
مکان هایــی که امکان شست وشــوی صحیح و ضدعفونی 
مناســب وجود دارد، ظروف شیشه ای )پیرکس(، استیل و 

چینی سالم بدون ترک خوردگی و لب پریدگی است.

مایعات »ولرم« نشانه های وجود لخته خون در پاظروف یک بار مصرف و سم هایی که با آن می خوریم !
افت قند را جبران می کند

روزه دار، بسیار مفیدند.
وی در ادامه افزود: افرادی که به مدت 17 تا 18 ساعت روزه 
می گیرند بعد از وعده سحری دچار گرسنگی می شوند، افت قند 
پیدا می کنند و همین افت قند و حالت عطش فراوان تمایل آنها 
را به مصرف غذاها به ویژه غذاهای چرب و شیرین بیشتر می کند.

رضایی در ادامه تاکید کرد: مصرف این غذاها در وعده افطار 
آن هم برای معده ای که مدت ها خالی بوده اســت، ناگوار است و 

مشکالت گوارشی را دوچندان می کند.
وی تصریح کــرد: به هرحال، با توجه به این که بعد از وعده 
افطار، وعده شام هم داریم توصیه ما این است که تا حد امکان در 
وعده افطار از غذاهای سبک استفاده و از مصرف غذاهای سنگین 
جداً خودداری شود، زیرا افطاری سنگین معموالً مانع مصرف شام 

و حتی سحری می شود.
این متخصص تغذیه در پایان اظهار داشت: بهترین حالت برای 
مصرف افطاری همان افطاری سبک همراه با یک چای شیرین و 
ترکیب چای با عســل است؛ افطاری سبک و خوب نیازهای فرد 
را در وعده افطار تأمین می کند و دوساعت بعد نیز می تواند زمان 

مناسبی برای صرف شام باشد.

اســت به دلیل استفاده بیشتر از پای 
قوی تر به طور ناخودآگاه باشد، که به 
نوبه خود فشــار عضالنی و مفصلی را 
تحریک می کند که درد و حساسیت 

به لمس را در پی دارد.
بدون نشانه

تقریبا نیمی از افــرادی که یک 
لخته خون در پا )یا ترومبوز سیاهرگی 
عمقی( را تجربه می کنند، نشانه های 
انــدک یا هیــچ نشــانه ای دارند. در 
شرایطی که یک لخته خون بدون نشانه 
معموال حکایت از این دارد که ترومبوز 
هنوز به مرحله ای جدی نرسیده است، 
اما همواره نیز این گونه نیست. حتی 
لخته های خــون بزرگ که نیاز فوری 
به توجه پزشکی دارند می توانند گاهی 
اوقات بدون هیچ نشانه ای باشند و در 

جریان خون حرکت کنند.
اگر در معــرض خطر قرار دارید، 
ایــن یکــی از دالیل اهمیــت انجام 
فعالیت هایی است که از شکل گیری 
لخته های خون پیشــگیری می کنند. 
استفاده از پوشــاک راحت، پرهیز از 
ایســتادن و نشستن برای مدت زمان 
بیش از یک ســاعت، کاهش مصرف 
نمــک و فعال باقی مانــدن از لحاظ 
جسمانی از جمله اقداماتی هستند که 

می توانید مد نظر قرار دهید.
سیاهرگ های متورم

گاهــی اوقات، یــک لخته خون 
سرســخت خود را از طریق تورم در 
یا اطراف  ســیاهرگ های ســطحی، 
قسمتی از پا که توسعه می یابد، نشان 
خواهد داد. اگر پدیده ای مشابه را در 
دیگر قسمت های بدن تجربه نمی کنید، 
باید توجه ویژه ای به این نشانه داشته 

باشید.
در بیشــتر موارد، سیاهرگ های 
متورم عوارض یا مشکالتی را موجب 
نخواهند شد. با این وجود، در مواردی 
که لختــه خون فشــار قابل توجهی 
روی رگ هــای خونی اطــراف وارد 
می کند، امــکان پارگی داخلی وجود 
دارد و قرمزی یا کبودی تشدید شده 

را موجب شود.

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود راه پویان توکان
 در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۷ به شماره ثبت ۵۱۰۰۷۵ 

به شناسه ملی 4۰۰۶۷۹۹۹۹۶ ۱ 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت های خدماتی شــامل مشاوره، 
طراحی و احداث شــبکه روشــنایی، نگهداری و تعمیر کلیه تأسیسات برقی و 
مکانیکی، طراحی و ســاخت کلیه تابلوهای بــرق و اجرای خطوط انتقال اعم 
از زمینی و هوایی، طراحی و اجرای مبلمان شــهری، رنگ آمیزی، ریسه کشی 
و آذین بندی، مشــاوره طراحی و احداث شــبکه آبرســانی تحت فشار، اجرای 
شــبکه و تصفیه خانه آب و فاضالب و اجرای سیستم های انتقال آب، انجام و 
اجرای عملیات ساختمانی، عمرانی، ابنیه و راه سازی، خرید و فروش، واردات و 
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت 
بانکی، ایجاد شــعب در سراســر کشــور، شرکت در نمایشــگاه های داخلی و 
بین المللی، )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های 
الزم( مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شــهرری- 
سه راه ورامین- کوچه شهید هاشم کلهر- خیابان شهید علی اکبر صادقی- پالک 
20- طبقه همکف کدپستی 1864699648 سرمایه شرکت: 2/000/000 ریال 
می باشد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: عباس عزیزخانی به شماره ملی 
0491725442 دارنده 1/000/000 ریال سهم الشــرکه المیرا ضمیر روشن به 
شماره ملی 0493461132 دارنده 1/000/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: 
عباس عزیزخانی به شــماره ملی 0491725442 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و المیرا ضمیر روشــن به شــماره ملی 0493461132 به سمت 
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته براوات و قراردادها و 
عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۵۳۱۱۵(

اخطار عدم امکان افراز
آقایان و خانم ها اردشــیر و بهــرام و عبدالرضا و بهزاد و بهروز و محمدعلی و 

پروین دخت و مهرانگیز و نسرین و سیمین و ژاله شهرت همگی اصالح
حسب درخواســت وارده 96/6651- 96/3/9 مبنی بر افراز سهام مشاع شما 
عرصه و اعیان ششــدانگ پالک 2792/460 بخش 2 اهواز براســاس قانون 
افراز امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 پس از انجام تشریفات قانونی و تائید 
مالکیت متقاضی نســبت به سایر شــرکا و با توجه به پاسخ شهرداری منطقه 
یک اهواز به شــماره 96002762- 96/3/17 که اعالم داشته که مورد تقاضا 
موضوع نقشــه ترسیمی ارســالی زیر حد نصاب می باشد و مغایر ضوابط افراز 
اســت تصمیم رئیس ثبت به شــرح )با توجه به ماده 5 آئین نامه افراز پالک 
فوق الذکر از ناحیه این اداره مقدور نمی باشــد و قرار رد دادخواست افراز مذبور 
صادر می گردد( لذا چنانچه نســبت به تصمیم مذبور اعتراض داشــته باشــید 
می توانیــد بنا بــر ماده 2 قانون مزبور ظــرف 10 روز از تاریخ ابالغ به دادگاه 

شهرستان مراجعه نمائید.

5/1147 م الف
نصرت اله-کفیل ثبت اسناد و امالک 
ناحیه ۲- اهواز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت نیایش بندر )سهامی خاص( به 
شماره ۲۰۵ ۱ و شناسه ملی ۱4۰۰۰۰۱۷۲۲۸

رئیس هیئت مدیره شرکت نیایش بندر
دکتر سیداحمد حسینی پور زرندی

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نیایش بندر )سهامی خاص( در ساعت 10صبح 
روز جمعه 96/4/23 در دفتر شــرکت واقع در بیمارســتان امام رضا)ع( بندرعباس 
برگزار می گردد از کلیه پزشکان محترم سهامدار دعوت می شود تا شخصا در جلسه 
مجمع حضور بهم رسانند آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور ندارند می توانند 

کتبا به صورت وکالت رسمی به یکی از پزشکان نمایندگی دهند.
دستور جلسه:

1- گــزارش هیئت مدیره 2- گزارش بازرس 3- قرائت صورت  حســابهای مالی 
عملکرد ســال 95 و اتخاذ تصمیــم در این مورد 4- انتخاب بازرســان اصلی و 

علی البدل

فقدان اسناد فروش
اینجانب مریم بهلول فرزند حســین شماره  شناسنامه یا کدملی 2110000910 صادره از گرگان 
مالک خودرو سواری سایپا 131SE مدل 1395 به شماره  انتظامی 538 د97 ایران59 و شماره 
موتور 5498618 و شــماره شاسی NAS411100F1163898 به علت فقدان اسناد فروش و 
شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی فوق تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. 
لذا چنانچه هر کســی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر 
حقوقی شرکت پارس خودرو واقع در تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX-XU7 به شماره 
پالک 995 ق 64- ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 
1391 و شــماره موتور 124K0063795 و شــماره شاسی 
NAAM01CAXCR582697 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودروی سواری پژو 206 مدل 1382 به رنگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی 673 ب 82 - ایران 62 
به شــماره موتور 10FSF94193470 و شماره شاسی 
82603959 مربوط به آقای محســن شــب پا اوجا محله 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۹۶۳۹ و شناسه  ملی ۱۰۱۰۱۳4۰۱44 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناســه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
شــرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 
به 1395/9/30 به تصویب رســید. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان، جهت درج آگهی های شرکت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۵۳۱۰۰(

برگ ســبز اتومبیل ســواری پــژو 206 مدل 1389 
و   54 ایــران   54 319س  انتظامــی  شــماره  بــه 
شــماره موتــور 13589006879 و شــماره شاســی 
NAAP51FE5BJ364235 بنام اعظم اســمعیلی 

صدرآبادی مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ســکینه آذرشــاد دارای شناسنامه شماره 419 به شرح دادخواســت به کالسه 1/96/162 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوبی محوی به شناسنامه 491 در تاریخ 79/4/6 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حســین آذرشــاد فرزند 
غالمحســین به ش ش 1791 متولد 1339/11/12 فرزند مرحومه 2- هادی آذرشاد فرزند غالمحسین به ش ش 39918 
متولد 1351/1/1 فرزند مرحومه 3- ســکینه آذرشاد فرزند غالمحسین به ش ش 419 متولد 1341/4/15 فرزند مرحومه 
4- اشرف آذرشاد فرزند غالمحسین به ش ش 35711 متولد 1344/1/1 فرزند مرحومه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول 
نوبت دوم شماره ۹۵۰۲۱۶

به موجب اجرائیه شماره 950086 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
موچش آقای محمدعلی ســاعدپناه محکوم به پرداخت مبلغ 292/500/000 تومان 
اصل خواســته در حق آقای پرویز ســاعدپناه و پرداخت 5 درصد کل محکوم به، به 
عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به معرفی مال توسط محکوم له 
که شش دانگ از عرصه و اعیان پالک چهارصد و شصت و نه فرعی از شصت اصلی 
مرغداری به نظر کارشناســی قیمت گذاری شده است و جلسه مزایده نوبت دوم یوم 
روز پنجشــنبه 1396/4/22 ســاعت 9 الی 10 در واحد اجرای احکام حقوقی دادگاه 
موچش با حضور نماینده دادسرا)دادگاه( و دادورز شعبه و اینجانب قاضی اجرای احکام 

مدنی با قیمت شروع به پایه کارشناسی بشرح زیر به مزایده گذاشته شد.
مشخصات اموال مورد مزایده عبارت است از:

1- دو ســالن پرورش مرغ گوشــتی 2- انبار دان 3- موتورخانــه 4- انباری جنب 
موتورخانه 5- ساختمان نگهبانی و ســرایداری 6- محوطه سازی 7- انشعابات برق 
8- انشــعاب گاز 2 پونــدی 9- چاه آب 10- کلیه لــوازم و تجهیزات منقول داخل 
مرغداری که جمعا به قیمت 6/246/230/000 ریال قیمت گذاری شده است و ملک 
مورد مزایده به مبلغ 3/450/000/000 ریال در رهن بانک کشــاورزی شعبه موچش 
قــرار دارد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده با کســب مجوز از این اجرا از 
ملک مورد مزایده بازدید بعمل بیاورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند 
و برنده مزایده کســی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و 
فی المجلس مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید و 

حداکثر ظرف یک ماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.
علیرضا جعفری- قاضی اجرای احکام دادگاه عمومی موچش

             دادنامه   
پرونده کالسه 9409986110600806 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اهواز تصمیم نهایی شماره 9609976110600082
خواهان: آقای کریم ممبینی فرزند رحیم به نشانی اهواز فرهنگشهر خ اصلی مجتمع 

توحید واحد 16
خوانده: آقای قربانعلی فرزام به نشــانی اهواز بازارچه شــهرک حفاری و آقاجاری 

امالک فرزام
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت... 3- مطالبه خسارت 

رأی دادگاهتاخیر تادیه
درخصوص دعوی آقای کریم ممبینی فرزند رحیم به طرفیت آقای قربانعلی فرزام 
به خواسته الزام خوانده به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون ریال به انضمام 
کلیه خسارات وارده با توجه به اینکه مستندات خواهان حکایت از پرداخت وجه به 
میزان بهای خواسته به خوانده می نماید اما خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده 
و الیحه ای در رد ادعای خواهان تقدیم نکرده و ایراد قانونی نســبت به مستندات 
ابــرازی خواهان به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان محمول بر صحت اســت و 
دادگاه به اســتناد ماده 265 قانون مدنی و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت ناشی از 
دادرســی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.
               رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اهواز
محمدرضا محمدزاده خوش چهره

تاریخ تنظیم: 1396/2/30
آگهی حصر وراثتشماره بایگانی شعبه: 940853

قاضی شورای حل اختالف 
مجتمع شماره ۲ اهواز - اسالمی

بانو زهرا شــهرت نوروزی نام پدر علی بشناسنامه 1744516456 
صادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیــم و توضیح داده که پــدرم مرحوم علی شــهرت نوروزوند 
بشناســنامه 1744811539 صــادره اهواز در تاریــخ 96/1/6 در 
اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثــه اش عبارتند از 1- متقاضی 
با مشــخصات فوق 2- حورا نوروزوند شماره ملی 1744815641 
صادره اهــواز 3- مریم نوروزوند شــماره ملــی 1744815674 
صــادره اهــواز 4- عذرا نوروزوند شــماره ملــی 1744815666 
صادره اهواز )فرزندان اناث متوفی( 5- حســین نوروزوند شــماره 
ملی 1744815658 صادره اهواز 6- محمد نوروزوند شــماره ملی 
1745321012 صادره اهواز )فرزنــدان ذکور متوفی( 7- انصاف 
نوروزی شــماره ملی 1744988080 صادره اهواز )زوجه متوفی( 
والغیر شرح دادخواست تقدیمی 960139/8/96 حقوقی می باشد.

اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد یــا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

خواهان خانم ســیمین طاهر نژادیانی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای کوروش 
کشاورزی به خواســته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در استان 
کردستان ســنندج خیابان آبیدر پایین تر از میدان مولوی کرد مجتمع قضایی خانواده 
ارجاع و به کالســه 96509988710400926 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/6/6 رأس ســاعت 11 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی 
شهرستان سنندج- پیوند

اســتان کردستان شهرســتان ســنندج خیابان آبیدر پایین تر از میدان مولوی کرد- 
مجتمع قضایی خانواده

مجمع عمومی عادی شرکت کارگزاران زیارتی 
اهل بیت)ع( مازندران شماره ثبت ۵۵۱۰

بدینوســیله از سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان )با معرفی نامه کتبی ممهور به 
مهر شــرکت( دعوت به عمل می آید که در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 96/4/14 در محل 
رستوران شهاب واقع در جاده ساری- قائم  شهر در جلسه مجمع عمومی عادی حضور بهم رسانید.

** موضوع جلســه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رســیدگی و اتخاذ تصمیم 
درخصــوص صورت های مالی 95 و تصویب بودجه ســال جاری 3- انتخــاب بازرس اصلی و 

غالمرضا رمضانی- رئیس هیئت مدیرهعلی البدل 4- مسائل عنداللزوم

چون ســیدمهدی محمدی برازجانی مالک خودرو ســواری سمند به شماره 
انتظامی 954ب96 ایران93 شــماره موتور 12486154449 شماره شاسی 
73501296 به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت المثنی نموده 
است. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

ســند کمپانی خودروی ســواری رنو تیپ لــوگان L90 مدل 1389 
بــه رنگ نقره ای متالیک به شــماره انتظامــی 669ج 69- ایران 62 
بــه شــماره موتــور K4MA690W021383 و شــماره شاســی 
حمیدرضــا  آقــای  بــه  مربــوط   NAPLSRALD91048424

محمدعلی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
بانو حوا شــهرت پیرداد بیرانوند نام پدر قندی بشناسنامه 115 صادره از اندیمشک درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم صیداحمد شــهرت بیرانوند بشناســنامه 122 
صــادره خرم آباد در تاریــخ 96/3/18 در خرم آباد اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنــد از 1- متقاضی  حوا پیرداد 

بیرانوند به ش ش 115 صادره از اندیمشک )زوجه متوفی( 
2- محسن دریکوند ش ش 2405 صادره از اندیمشک )پسر متوفی( وال غیر.

اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تــا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و 

هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک

برگ سبز و سند کمپانی خودروی پژو آردی مدل 1383 
به رنگ یشمی روغنی به شماره موتور 11783043235 
 و شــماره شاســی 83143535 بــه شــماره پالک
91-159 ج22 به نام میرسلیمان فرنام مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ابالغ رأی:
آقای رضا علی بخشی- بهداشتکار دهان و دندان )پرسنل رسمی( شاغل 
در شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند نظر به اینکه براســاس رأی شماره 4 
مورخ 96/2/9 هیئت محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان این 
دانشــگاه به اتهام غیبت غیرموجه به بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حق 
شغل و شاغل در قبال هر ســال خدمتی دولتی محکوم شده اید. الزم است 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی درخواست تجدیدنظر 
خود را به مدیریت توسعه ســازمان و منابع انسانی به آدرس: همدان- بلوار 
آیت اله کاشانی- ساختمان شماره یک دانشگاه- طبقه اول تسلیم نمایند. در 
غیر اینصورت به استناد تبصره یک ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 

رأی صادره از تاریخ انقضاء مهلت قانونی الزم االجرا خواهد بود.

روابط عمومی
 دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

بسمه تعالی
 آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی مرحله اول

اعضاء سهامدار شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران )شماره ثبت ۹۰۱4(
احتراما بدینوسیله از کلیه اعضاء سهامدار شرکت تعاونی تاکسیرانی 
با در دست داشتن  دعوت می شود براساس جدول زمان بندی ذیل 
در  تاکسی(  دارندگی  احراز  )جهت  کارنامه  و  جنسی  دفترچه  اصل 
تعاونی  شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در  نمایندگان  انتخابات  جلسه 
تاکسیرانی واقع در خیابان ملک نبش خیابان یوسفیان حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه: انتخاب نمایندگان جهت حضور در مجامع عمومی 

عادی و فوق العاده شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران توضیح اینکه:

نباشد حق  الف( چنانچه حضور عضوی در جلسه فوق الذکر مقدور 
رأی خود را به موجب وکالتنامه ماده 27 اساسنامه )که در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده باشد( به عضو دیگر یا نماینده 

تام االختیار خود واگذار نماید.
ب( ضمنا هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر رأی خود وکالت بیش از 

دو عضو دیگر را بپذیرد.
روز  همان  در  سریال  در  نمایندگی  کاندیدای  جهت  نام  ثبت  ج( 

درمحل برگزاری مجمع صورت می پذیرد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران

از سریال 
تاکسی

تا سریال 
تاکسی

روز 
از سریال ساعتتاریخبرگزاری

تاکسی
تا سریال 

تاکسی
روز 

ساعتتاریخبرگزاری
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