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افزایش سن و پیری چیزی نیست که انسان 
توانایی جلوگیری یا فرار از آن را داشته باشد. 
این روندی طبیعی اســت که برخی با حس 
پذیرش در مســیر آن حرکت می کنند، در 
شــرایطی که برخی دیگر حاضر به پذیرش 
این تحول طبیعی نیستند. در حقیقت، هیچ 
مشکلی نیز با هر دو دیدگاه وجود ندارد، زیرا 
همه ما به روش های مختلف تالش داریم با روند 

اجتناب ناپذیر پیری مقابله کنیم.
به گزارش »پاور آوپازیتیویتی«، یکی از جنبه های 
فیزیکی روند طبیعی پیری پدیدار شدن رشته موهای 
سفید است که تقریبا هیچ کس آن را دوست ندارد. 
فولیکول هایی که در پوســت سر ما قرار دارند نیز 

چرا موهایم زود سفید شدند؟
موجب پیری زودرس شوند. خبر خوب این است که 
اگر بیماری درمان شود، آثار فیزیکی پیری زودرس 
از جمله ســفید شدن موها می تواند معکوس شود. 
البته ســفید شــدن موها در نتیجه دالیل پزشکی 

نادر هستند.
سیگار کشیدن

سیگار کشیدن یکی از بدترین چیزهایی است 
کــه می تواند روی پوســت و مو تاثیرگذار باشــد. 
ممکن اســت نتوانید شکل گیری چین و چروک ها 
را در پوست سر خود مشاهده کنید، اما این شرایط 
تمامی فولیکول های مو را تحت تاثیر قرار می دهد.

با وجود آثار بالقوه سیگار کشیدن بر روند پیری، 
تاثیر آن هم چنان به اندازه ژنتیک نیست. اگر سفید 

محققان آمریکایی با بررسی 
شیمی درمانی  جانبی  عوارض 
در درمان سرطان بدخیم سینه 
دریافتند که داروهای شیمیایی 
مــورد اســتفاده در درمان 
ســرطان، احتمال پراکندگی 
سلول های سرطانی و مهاجرت 
آن ها به سایر اندام ها را افزایش 

می دهد.
شــاید  تلگراف،  گــزارش  به 
برای همــه بیماران مبتال به انواع 
سرطان مخصوصا سرطان سینه، 
شیمی درمانی بهترین روش درمانی 
باشــد، اما آمار مرگ ومیر ساالنه 
11هــزار نفر از 55 هزار زن تحت 
درمان با داروهای شیمی درمانی در 
آمریــکا به نوعی بیانگر عدم بازده 

درمانی این روش است.
محققــان معتقدنــد اگر چه 
شیمی  درمانی در کوتاه مدت بافت 
تومور را کوچک و تقریبا غیرفعال 
می کند، اما عوارض منفی این روش 
درمانی در بلند مدت احتمال رشد 
مضاعف تومورها و پراکندگی آنها 
در سایر بافت ها را افزایش می دهد.
نتایــج مطالعات اخیر نشــان 
می دهد کــه درمان ســرطان با 
داروهای سمی احتمال فعال شدن 
مکانیســم بازیابی بدن را افزایش 
و به دنبال آن خطر رشــد مجدد 
تومورهای سرطانی را زیاد می کند.

کاراگیانیس،  جــرج  دکتــر 
از  سرطان شناســی  متخصــص 
انیشتین  آلبرت  پزشکی  دانشگاه 
نیویورک اظهار کرد: مطالعات ما 
نشان داد درمان سرطان با روش 
شیمی درمانی شاید در مرحله اول 
با موفقیت هایی همراه باشــد، اما 
پس از پایان یا کاهش دوز داروها، 
احتمال جــدا شــدن و پراکنده 
شدن سلول های سرطانی افزایش 

می یابد.
وی در ادامه افزود: زنان تحت 
درمان شیمی درمانی برای اطمینان 
پراکندگی ســلول های  از عــدم 
سرطانی در ســایر اندام های بدن 
می توانند قبــل از اقدام به درمان 
شــیمی درمانی از تومــور نمونه 
آزمایشگاه  تا در  برداشــت کنند 
تاثیر داروهای شــیمی درمانی به 
صورت عینــی مورد آزمایش قرار 

گیرد.

آیا تا به حال چیزی درباره فواید نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه 
سیب در روز شنیده اید؟ اگر این گونه نیست، باید بدانید که سرکه سیب 

محصولی فراتر از یک چاشنی ساالد محسوب می شود.
به گزارش »اســتپ تو هلث«، ســرکه ســیب در نتیجه یک فرآیند تخمیر 
طوالنی مــدت کربوهیدرات هایی مانند انگور، ســیب زمینی، نارگیل، چغندر و 

سیب به دست می آید.
این فرآیند کند و طوالنی به منظور حفظ ترکیبات زیست فعال مانند اسید 
استیک، اسید گالیک، کاتچین، اپیکاتچین، و اسید کافئیک صورت می گیرد. هدف 
از این فرآیند حصول اطمینان از حفظ ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی 
در سرکه است. هنگامی که مدت زمان تخمیر طوالنی است، سرکه نوعی شبکه 
عنکبوتی را توسعه می دهد که ظاهری تیره به آن می بخشد. این نشانه ای از کیفیت 
باالتر محصول بوده و وضعیت ایده آل برای مصرف سرکه سیب محسوب می شود.

با این وجود، ســرکه سیب معموال فیلتر و پاستوریزه شده و بر همین اساس 
ظاهری شفاف پیدا می کند که در سرکه های سیب موجود در فروشگاه ها مشاهده 

می شود.
سرکه سیب یک نوشیدنی قلیایی ساز است

این به معنای آن است که مصرف این ماده برای کاهش اسیدیته بدن ایده آل 
است و از این رو، شرایط بهتری را برای سالمت کلی ایجاد می کند.

افزون بر این، نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب در روز به پیشگیری 
از بیماری های جدی مانند سرطان کمک می کند.

فراموش نکنید که رژیم غذایی با محتوای باالی چربی، نمک و دیگر مواد غذایی 
مشابه می تواند pH بدن را اسیدی سازد، که این شرایط برای تکثیر ریزجانداران 

سمی ایده آل است.
سرکه سیب به گوارش کمک می کند

نوشــیدن یک قاشق غذاخوری سرکه ســیب عالئم گوارش کند یا سنگین، 
گرفتگی و اختالل شــکمی را تســکین می دهد. این ماده در به حداقل رساندن 

حس اسیدیته معده و سوزش سر دل کمک می کند.
مصرف ســرکه سیب پس از خوردن غذاهای غنی و سنگین برای پیشگیری 

از پدیدار شدن این عالئم ایده خوبی محسوب می شود.

اگر چنین مشــکالت پیش از این ایجاد شــده اند، شما همچنان می توانید با 
مصرف سرکه سیب عالئم را کاهش دهید.

سرکه سیب برای دیابت مفید است
اســید استیک موجود در سرکه سیب به کاهش سطوح قند در خون کمک 

می  کند، زیرا از گوارش کامل کربوهیدرات های پیچیده جلوگیری خواهد کرد.
نوشــیدن یک قاشق غذاخوری سرکه ســیب آنزیم هایی که مسئول تجزیه 
کربوهیدرات ها هســتند را غیرفعال می کند. از این رو، این محصول از انباشــت 

گلوکز در خون و افزایش شدید قند پیشگیری می کند.

سرکه سیب و پیشگیری از بیماری قلبی عروقی 
ســرکه سیب حاوی ســطوح باال از اســید کلروژنیک اســت. این ترکیب 
اکسیداســیون کلســترول بد )LDL( را مهار می کند که به بهبود سالمت قلب و 

عروق منجر می شود.
اگر سطوح کلسترول شما بیش از اندازه باالست، غذاهایی با محتوای چربی 
بــاال را از رژیم غذایی خود کنار بگذارید و روزانه یک قاشــق غذاخوری ســرکه 

سیب بنوشید.
سرکه سیب عالج گرفتگی بینی 

اثر آنتی بیوتیک سرکه سیب به کاهش خطر عفونت کمک می کند. همچنین، 
 ایــن محصول میزان مخاط را کاهش داده و ســینوس ها را پاکســازی می کند. 

از این رو، گرفتگی کمتری در آنها دیده می شود.
اگر عالقه به مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری سرکه سیب ندارید، این کار 
را حداقل زمانی که دچار آنفلوآنزا شــده اید، انجام دهید. مصرف سرکه سیب به 

مدت 10 روز معموال برای از بین بردن مشکل کفایت خواهد کرد.
همچنین، اگر به گلو درد یا مشکالت التهابی مبتال شده اید، سرکه سیب در 

کاهش و از بین بردن آنها موثر است.
منفعت سرکه سیب برای باکتری های روده 

آیا از یبوســت مزمن یا گاه به گاه رنج می برید؟ در این مورد، نوشــیدن یک 
قاشق غذاخوری سرکه سیب از تداوم این مشکل پیشگیری می کند.

خالف باور عمومی، سرکه سیب موجب شکل گیری مشکالت اسیدیته نمی شود، 
زیرا یک غذای قلیایی است.

سم زدایی کلیه ها با سرکه سیب
آیا از عفونت های کلیوی رنج می برید یا ســنگ های کلیه برای شما مشکل 
آفرین شده اند؟ اگر این گونه است، مصرف یک قاشق غذاخوری سرکه سیب هنگام 

صبح را مد نظر قرار دهید.
همچنین، دنبال کردن توصیه پزشــک خود و نوشــیدن آب به میزان کافی 
را فرامــوش نکنید. اگر به مصرف آبمیــوه عالقه دارید، اطمینان پیدا کنید فاقد 
شــیرین کننده باشــد. همچنین، نمک را به مدت دو هفته از رژیم غذایی خود 

کنار بگذارید.
سرکه سیب قاتل چربی

به همراه یک رژیم غذایی سالم و ورزش، نوشیدن دو قاشق غذاخوری سرکه 
سیب در روز آهنگ سوخت و ساز را تسریع می کند.

سرکه سیب سرشار از ویتامین B6 و لسیتین است و به سوزاندن چربی جمع 
شده در بدن به واسطه یک رژیم غذایی ضعیف کمک می کند.

سرکه سیب را چگونه مصرف کنیم؟
دو روش برای نوشــیدن سرکه ســیب وجود دارد. گزینه ساده نوشیدن یک 
قاشــق غذاخوری سرکه سیب اســت. اما اگر عطر و طعم آن برای شما بیش از 
اندازه قوی اســت، می توانید آن را در یک لیوان آب، چه ســرد یا گرم، ترکیب و 

سپس آن را میل کنید.

ناســا  که  سال هاســت 
مأموریت خود به مریخ را برای 
موقعیت های  آوردن  به دست 
بهتر در جهــت فرود بر روی 
سیاره سرخ به تعویق انداخته 
است اما طی اخباری که اخیرا 
به  این آژانس  به دست آمده، 
دلیل نداشــتن بودجه کافی، 
شرایط ارســال انسان به این 

سیاره را ندارد.
به گزارش اینترنشنال بیزینس 
تایم، افرادی که مشتاقانه منتظر 
ســفر به مریخ بودند از شــنیدن 
خبر این که ناسا هیچ پولی برای 
اجرای برنامه خــود ندارد، ناامید 

خواهند شد.
ویلیام گرستنمایر مدیر منابع 
انســانی ناســا اعالم کرد که این 
سازمان با بودجه فعلی نمی تواند 

ماموریت ارسال انسان به مریخ را 
تا سال 2030 عملی کند.

اعتقاد بر این است که هزینه 
ساخت سیستم راه اندازی فضایی 
و فضاپیمــای اوریــون، باالتر از 
حــد انتظار بوده که به موجب آن 
ســازمان موفق به طراحی وسایل 
نقلیه برای فرود در مریخ یا صعود 

از سطح این سیاره نشده است.
درست  گرستنمایر  گفته های 
نزدیــک یک ماه پــس از آن که 
ژنرال لری جیمز، معاون آزمایشگاه 
پیشرانش جت ناسا از آمادگی این 
آژانس برای سفر به مریخ در آینده 

نزدیک خبر داده بود منتشر شد.
با  جیمــز در گفــت وگویی 
عنوان »بررسی جهان ما، سیستم 
خورشــیدی و هستی« در چنای 
هند، اظهار کرد: »فرستادن انسان 

به مریخ، مأموریت اصلی ماســت. 
ما در حال کار بر روی فناوری های 
انســانی و موشکی مورد نیاز برای 
ماموریت هــای طوالنــی مــدت 

هستیم.«
در طول این سخنرانی، جیمز 
همچنین از تکنولــوژی در حال 
توسعه ناسا که یک موشک جدید 

برای ارســال انسان به مریخ است 
سخن گفت.

او اظهار کرد: ناســا در اواسط 
راه ساخت این موشک و آزمایش 

اجزای آن قرار داشته و این فناوری 
که SLS نام دارد برای اولین بار در 
سال 2019 راه اندازی خواهد شد.

اما این طور به نظر می رســد 
کــه این آژانس بــه دلیل کمبود 
بودجه نمی توانــد در موعد مقرر 
شده ماموریت خود را به سرانجام 

برساند.
از جملــه افــرادی که منتظر 
دیدن ماموریت ارســال انسان به 
مریخ اســت می توان بــه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اشاره 
کــرد کــه در ماه آوریل از ناســا 
درخواست کرد تا این هدف خود 

را هرچه زودتر انجام دهد.
در ماه مارس، ترامپ یک الیحه 
را تأســیس کرد که به ناسا 19/5 
میلیارد دالر برای ادامه برنامه های 
ارسال انسان به مریخ تعلق بگیرد.

خبری بد برای مسافران مریخ

معجزه مصرف یک قاشق سرکه سیب

شیمی  درمانی
 و احتمال پراکندگی 

تومورهای بدخیم

همانند خود ما پیر می شوند. با 
افزایش ســن، فولیکول های مو 
مالنین - رنگدانــه ای که رنگ 
طبیعی مــو را ایجاد می کند - 
کمتری تولید می کنند و تارهای 
خاکســتری و ســفید مو یک 
محصول فرعی طبیعی محسوب 

می شوند.
همه انسان ها به یک میزان 
یا در زمانی مشــخص با سفید 
شــدن مو مواجه نمی شــوند و 
دانشــمندان نیز توضیح خوبی 
برای این شرایط ندارند. یکی از 

جمع بندی های صورت گرفته این است که ژنتیک 
بیش از هر چیز دیگر احتماال نقش چشمگیری در 

تسریع سفید شدن موها دارد. 
نژاد می تواند نقش بسیاری در این زمینه داشته 
باشد. به طور معمول، سفیدپوستان در اواسط دهه 
سوم زندگی خود با پدیدار شدن موهای سفید مواجه 
می شوند؛ آسیایی ها در اواخر دهه سوم و آفریقایی 
آمریکایی ها در اواســط دهه چهــارم. بنابر گزارش 
وب ام دی، بیــش از نیمی از مــردم جهان هنگامی 
که 50 ساله می شوند، تارهای مو سفید بسیاری در 
سر خود دارند. سفید شدن مو در 20 سالگی برای 
سفیدپوستان و در 30 سالگی برای سیاهپوستان به 
عنوان سفید شدن زودرس مو در نظر گرفته می شود. 
سفید شدن پیش از موعد مو بیشتر جنبه ژنتیکی 
دارد. با این وجود، ممکن اســت کاتالیزورهایی این 
روند را تســریع کنند. این تغییر فیزیکی در ظاهر 
می تواند با ســبک زندگی و دیگر ویژگی ها مرتبط 
باشد و در ادامه با برخی دالیل سفید شدن زودرس 

مو بیشتر آشنا می شویم.
وضعیت پزشکی

بیماری های خودایمنی به سلول های بدن حمله 
می کنند و این شــرایط شامل فولیکول های مو نیز 
می شــود و از این رو، ممکن اســت شــاهد سفید 
شدن زودرس موها باشید. کمبود ویتامین B12 یا 
مشکالت غده هیپوفیز یا غده تیروئید نیز می توانند 

شــدن زودرس موها در خانواده شما سابقه ندارد، 
توصیه می شود به پزشک مراجعه کنید تا سالمت 
تیروئید، ســطوح ویتامین و احتمال کم خونی نیز 

بررسی شود.
استرس مزمن

اگرچه درباره این مورد بحث وجود دارد، برخی 
پژوهش ها ارتباط بین استرس و سفید شدن موها 
را نشان داده اند. طی مطالعه که در دانشگاه نیویورک 
انجام شــد، پژوهشگران کاهش فولیکول های مو از 
طریق کاهش سلول های بنیادی در موش هایی که 
تحت شرایط استرس زا قرار گرفته بودند را مشاهده 
کردند. اگرچه پژوهش هــای فراوانی در زمینه آثار 
استرس بر سفید شدن زودرس موها صورت نگرفته 
است، اما شواهدی وجود دارند که از پیوند قوی بین 

آن ها خبر می دهند.
کمبود ویتامین

همان گونه که پیش تر نیز اشــاره شــد، کمبود 
ویتامین B12 می تواند سفید شدن موها را تسریع 
کند. گیاهخواران و وگان ها به واسطه محدودیت هایی 
که در رژیم غذایی خود اعمال می کنند، ممکن است 
در معرض خطر بیشــتری نســبت به سفید شدن 
زودرس موها قرار داشته باشند. افرادی که قرص های 
ضدبارداری مصرف می کنند و آن هایی که مشکالت 
گوارشــی یا مربوط به معده و روده دارند، نیز با این 

خطر افزایش یافته مواجه هستند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه شــهبازی دارای شناسنامه شماره 4380322289 به شرح 
دادخواســت به کالسه 960124 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیف اله شهبازی به 
شناســنامه 50 در تاریخ 1347 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ربابه شهبازی فرزند 
محمــد ش ش 3819 متولد 1280/12/4 )همســر متوفــی( 2- یداله 

شهبازی فرزند سیف اله ش ش 45 متولد 1318/3/12 )فرزند متوفی(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهر شال

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سیدعلی موسوی کیا فرزند سیدعباس فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود که آقای محمدمهدی 
شــمس آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه هشتم شورای حل اختالف سبزوار ارائه 
و به کالســه 8/96/623 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 96/6/13 ســاعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هشتم شهرســتان سبزوار مستقر در مجتمع شماره به نشانی 
چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابًا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه هشتم شورای حل اختالف سبزوار

 131SX سند مالکیت و شناســنامه خودرو)برگ سبز( سایپا
مدل 1390 به شماره انتظامی 227ص13- ایران 19 شماره 
موتور 4037898 و شــماره شاسی S2412290884613 به 
نام خانم معصومه گودینی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رســمی برابر رای شماره  1133-  1396مورخ 96/2/30 تصرفات آقای محسن 
طالبی شماره شناسنامه 34078 صادره از تهران فرزند عبدالرضا دارای کد ملی شماره 
0031152971 نســبت به یک باب ساختمان به مســاحت 37033/23 مترمربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک 2626 واقع در بخش 2 اهواز اخبار خروجی به نام محسن 
طالبــی منجر به صدور رأی گردیده برابر مــاده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصلــه پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نســبت به تصرفات 
مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به  اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره 

ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/4/11                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/27
نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

5/1227 م /الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر بــه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی برابر رای شماره  759-  1396مورخ 96/3/3 تصرفات آقای حسین 
غالم مشــاک شماره شناســنامه 2574 صادره از اهواز فرزند اسماعیل دارای کد ملی 
شــماره 1756045615 نسبت به یکباب ساختمان به مســاحت 51/57 مترمربع در 
قســمتی از ششــدانگ پالک 951/1 واقع در بخش یک اهواز اخبار خروجی حسین 
غالم مشاک منجر به صدور رأی گردیده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات 
مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به  اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره 

ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/4/11                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/27
نصرت اهلل- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

5/1224 م /الف

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/1/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل تــا تاریخ 96/8/22 
انتخاب گردیدند: خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 
و خانــم لعیا ایرجــی معظمی به کد ملــی 0069095590 و آقای باقر 
روحی کد ملی 3870891173 به ســمت اعضــای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه راهبردی آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 359103 و شناسه ملی 10260079997

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

برگ ســبز و کارت مشــخصات خــودرو ســواری پراید 
جی تی ایکس آی به شماره پالک 317 م92- ایران 14 به 
رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1389 و شــماره موتور 
3686678 و شماره شاســی S1412289582782 به نام 

آمنه یوسفی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت باروت اســلحه شکاری ســاچمه زنی دولول 
کالیبر 12 ســاخت ترکیه به شماره 189225 و به 
شــماره جواز حمل 1081351 به نام سیدحســین 
نصیری پاشا کالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کارت هوشــمند خــودرو ایســوزو یخچــال دار بــه 
شــماره انتظامــی 462 ع 91 ایــران 63 مــدل 87 
رنگ ســفید شــماره موتور 780786 شــماره شاسی 
 NAG087NPRF10422 بــه مالکیت محمدعلی 

نظیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت ارس تابان سهامی خاص ثبت 
شده به شماره ۲۴0۴ آمل و شناسه ملی ۱0۷۶0۲۴۸۷۹5 جهت 

تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
در ســاعت 11 صبح مورخ 96/5/8 به آدرس: آمل- خیابان هراز- نرســیده به امامزاده عبداهلل- شــهرک 

صنعتی- کدپستی 4616159451 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم درخصوص: 1- تصویب ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال95
هیئت  مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت البراتوار داروسازی ارس 
بازار سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۹۷ آمل و شناسه ملی 

۱0۷۶0۱۳۸55۱ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در 
ساعت 11 صبح مورخ 1396/5/8 به آدرس آمل- خیابان هراز- نرسیده به امامزاده عبداهلل- شهرک صنعتی 

کدپستی 4616159453 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

اتخاذ تصمیم درخصوص: 1- تصویب ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال 1395
هیئت مدیره شرکت

آگهی تبدیل وضعیت دفتر خدمات 
مسافرت هوایی 

دفتر خدمات مسافرت هوایی رویایی پرواز

نظــر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مســافرت هوایی رویایی پرواز در شــهر اهواز با 
صاحــب امتیازی ندا شیخ علی در شرف تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی می باشد. از 
کسانیکه از دفتر مذکور ادعا و یا شکایتی دارند دعوت می گردد مراتب را در نهایت به مدت دو 
ماه از تاریخ این آگهی بطور کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری - دفتر نظارت بر شرکت های 

حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

نوبت اول

 آقــای اروجعلــی رهبــر دارای شناســنامه شــماره 42 بشــرح دادخواســت بــه کالســه
700680 / ش 96/67 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جلیل رهبر بشناسنامه 2812 در تاریخ 96/1/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر اســت به 1- جاوید رهبر فرزند جلیل پســر متوفی 
2- اروجعلی رهبر فرزند مصیب پدر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه- تاج الدین شاه مرادی

رونوشت آگهی حصر وراثت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بدینوسیله باستناد بند ب ماده 7 آیین نامه اجرای قانون  الحاق مصوب 1388 عملیات 
تحدید حدود امالک مشــروحه ذیل مفروزاً از پالک 12- اصلی به مساحت 298/41 
مترمربع به نام طاهر خوش نامی فرزند اسحاق علی کالسه 94/7957 مفروزاً قسمتی 
از پالک 58 فرعی از 12- اصلی بخش 10 قزوین واقع در قریه هرانین که در اجرای 
قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
1388، بنیاد مســکن شهرســتان آوج به نمایندگی از طرف متقاضی درخواست سند 
مالکیت نموده است برابر این آگهی در روز سه شنبه مورخ 1396/4/27 در محل وقوع 
ملک به عمل خواهد آمد. مراتب باستناد ماده 14- قانون ثبت به متقاضی و مجاورین 
و صاحبان حقوق ارتفاقی اعالم تا به منظور حفظ رعایت حقوق خود در محل حضور 
بهم رســانند بدیهی اســت عدم حضور مانع تحدید حدود ملــک نخواهد بود لذا در 
صورت عدم حضور می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 20 روز 

اعتراض خود را طبق ماده 20 قانون ثبت به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1396/4/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
صمد قدیم آبادی

سند و برگ سبز سواری پژو 405 به شماره 
موتور 12485181144 و شــماره شاسی 
24252275 بــه نام عبداهلل گلبینی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

ابالغیه مشخصات ابالغ شونده حقیقی:
 مهسا- مرتضی حسینی اکبری نام پدر: مرتضی نشانی: مجهول المکان

مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اســتان ســمنان- گرمسار- بلوار شهید بهشتی- دادگســتری شهرستان گرمسار- کدپستی: 
3581751157 تلفن 17-34224816 )کد023(

مهلت حضور: 7- نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
توجــه: * پس از دریافــت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود 

و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.
* چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و 

در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

منشی شعبه دوم عمومی حقوقی شهرستان گرمسار- شقاقی 353 م الف

خانم بتول شهســواری دارای شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به 
کالسه 9609988938100078 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداهلل شهســواری به شناســنامه 
شــماره 12 در تاریــخ 1396/3/9 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: ملک آقاســی خانی 
نام پدر: نصرالــه ت تولــد: 1322/1/2 ش ش: 1 ش ملی: 0602688663 
همســر متوفی، منصور شهســواری نام پــدر: یداهلل ت تولــد: 1346/1/2 
ش ش: 1 ش ملی: 0602906075 پســر متوفی، حجت اهلل شهســواری نام 
پدر: یداهلل ت تولــد: 1348/1/1 ش ش: 2 ش ملی: 0602921228 پســر 
متوفی، امیر حمزه شهســواری نام پدر: یــداهلل ت تولد: 1350/1/1 ش ش: 
39 ش ملی: 0602315093 پســر متوفی، هاشــم شهسواری نام پدر: یداله 
ت تولد: 1355/12/29 ش ش: 1396 ش ملی: 0600785742 پسر متوفی، 
بتول شهســواری نام پدر: یداله ت تولــد: 1341/3/28 ش ش: 4 ش ملی: 
0602856582 دختر متوفی، معصومه شهســواری نــام پدر: یداله ت تولد: 

1343/9/1 ش ش: 32 ش ملی 0602875986 دختر متوفی.
و جــز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک پس از انجام تشــریفات قانونی 
مراتب یک نوبت آگهی محلی می شــود تا چنانچه کســی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ســری  رسمی در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر اعتراضی قابل رسیدگی 

نخواهد بود.

رونوشت آگهی حصر وراثت

شعبه اول شورای حل اختالف شهر نوبران
م الف 96/2145/ف

قاضی مجتمع شماره ۴ شورای حل اختالف 
شهرستان اهواز - احمد شریفی

دادنامه
پرونده کالسه 9509986958000396 شــعبه 25 شورای حل اختالف اهواز )373 
ســابق( تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای احســان قریب ممبنی فرزند منوچهر به 

نشانی خوزستان - اهواز - کوی ملت خ 1- اقبال پالک 5
خوانده: آقای امیر احمدی پورمقدم فرزند حسن به نشانی

خواسته: مطالبه خسارت
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواســت احسان قریب ممبنی بطرفیت امیر احمدی  پور مقدم بخواسته 
مطالبه مبلغ 52/500/000 ریال بابت خســارت وارده به خودروی وی بر اساس نظریه 
کارشناسی و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی به انضمام هزینه دادرسی 
نظر بــه اینکه تصادف بین خودروی خواهان و خودروی خوانده به اســتناد گزارش و 
کروکی مامورین پلیس راهور و نظریات کارشــناس تامین دلیل و بدوی محرز و مسلم 
است و نظریه کارشناس راهور خوانده را بعنوان مقصر معرفی نموده که نظریات مذکور 
مصون از اعتراض مانده است خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسات رسیدگی حاضر 
نشده است علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت 
مدنــی و مواد 519، 198 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه کارشناســی 
)تامیــن دلیل و بدوی( و مبلــغ 796/250 ریال بابت هزینه دادرســی صادر و اعالم 
می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان اهواز می باشد.

شماره دادنامه: 9609976958000105
شماره پرونده: 9509986958000396

شماره بایگانی شعبه: 950402


