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احتماال برای شما هم پیش آمده است که مدتی 
را در حالت چهار زانو نشسته باشید و وقتی از جای 
خود بلند می شوید، با بی حسی یا سوزن سوزن شدن 

پاهایتان مواجه شده اید. 
احساس درد و ســوزن سوزن شدن پا یا دست پس از 
حالت بی حســی که به نام خواب رفتن شناخته می شود، را 
همه ما تجربه کرده ایم. این احساس به »پارستزی« معروف 
است که در قالب شکل گیری احساس سوزش یا بی حسی 

در یک قسمت بدن بدون هشدار قبلی بروز می کند.
به گزارش »پاور آو پازیتیویتی«، حساســیت در ناحیه 
تحــت تاثیر قرار گرفتــه به طور معمــول در مدت زمان 
کوتاهــی کاهش می یابد، اما طی این مدت و به ویژه زمانی 
کــه حساســیت در اوج خود قــرار دارد، حتی یک تماس 
کوچک می تواند دردناک باشد. شایع ترین نوع پارستزی به 
نام »پارستزی گذرا« شناخته می شود که برای چند ثانیه تا 

چند دقیقه طول می کشد.
این احساس سوزن سوزن شدن می تواند به واسطه موارد 
مختلفی شکل گرفته باشد، و با توجه به اینکه یک مشکل 
سالمت زمینه ای وجود دارد یا خیر، می تواند نسبتا بی ضرر 
باشــد. با این وجود، هنگامی که یک نگرانی سالمتی دیگر 
وجود داشته باشد، پارستزی نیز می تواند حالت مزمن به خود 
بگیرد. در ادامه با برخی دالیل شکل گیری احساس بی حسی 
و سوزن و سوزن شدن قسمتی از بدن بیشتر آشنا می شویم.

وضعیت نامناسب
وضعیت نامناسب می تواند دلیل احساس سوزن سوزن 
شــدن در زمان به خواب رفتن دست یا پا باشد. دلیل این 
شرایط فشار طوالنی مدت روی اعصاب است که در نتیجه 
آن احساس به آرامی قطع می شود. این نوع از پارستزی پس 

از رفع فشار کاهش می یابد و از بین می رود، همانند زمانی که 
برای مدتی طوالنی در یک حالت بی حرکت نشسته اید، این 
حس به آرامی به ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته باز می گردد.

حمله هراس
هنگامــی که یک حمله هراس را تجربه می کنید، بدن 
معموال به میزان کافی اکسیژن دریافت نمی کند، زیرا تنفس 
به صورت کوتاه و بریده بریده انجام می  شود. هنگامی که این 
اتفاق رخ می دهد، مغز به میزان کافی اکسیژن برای عملکرد 
درست اعصاب دریافت نمی کند. این شرایط می تواند موجب 
از دست رفتن آرام حس در اندام ها و تجربه پارستزی شود.
این شــرایط موقتی است و پس از برطرف شدن حمله 
هراس و از ســرگیری تنفس عادی، احساس سوزن سوزن 

شدن نیز به تدریج در اندام از بین خواهد رفت. برای مقابله 
بــا حمالت هراس می توان اجتناب و خروج از یک موقعیت 
اضطــراب آور و همچنین تمرینات تنفســی که بر دریافت 

اکسیژن کافی متمرکز هستند، را مدنظر قرار داد.
کم آبی بدن

هنگامــی که بدن به میزان کافی آب دریافت نمی کند، 
هیچ چیزی عملکرد درســتی نخواهد داشت. کم آبی بدن 
می تواند موجب عوارض جانبی ناخوشــایندی شــود، که 
احســاس سوزن سوزن شدن یکی از آن هاست. اگر در حال 
تجربه پارستزی گذرا هستید و اعصاب در ناحیه تحت تاثیر 
قرار گرفته زیر فشار نبوده اند، اطمینان پیدا کنید به میزان 

کافی آب مصرف می کنید.

مصرف آب به میزان کافی می  تواند احساس سوزن سوزن 
شدن را برطرف کرده و از پارستزی بیشتر پیشگیری کند.

ویپلش گردن
هنگامی که ســر خود را بیش از اندازه ســریع حرکت 
می  دهید، احتماال شــکل گیری درد در ناحیه سر و گردن 
را تجربه کرده اید. ویپلش زمانی شکل می گیرد که عضالت 
به کار گرفته شــده با شتاب باال افزایش و کاهش سرعت را 

تجربه می کند.
پارســتزی می تواند به صورت مستقیم پس از ویپلش 
شــکل بگیرد. گاهی اوقات، حس می تواند طی چند دقیقه 
کاهش یابد. با این وجود، ویپلش می تواند یک آسیب بالقوه 
خطرناک به عضالت وارد کند، از این رو، اگر درد، سرگیجه 

و بی حسی دارید به پزشک مراجعه کنید.
کمبود مواد مغذی

ســالمت بدن انسان بر اســاس آنچه مصرف می کنید، 
شــکل می گیرد. پارستزی می تواند به واسطه کمبود برخی 
مواد مغذی شکل بگیرد. یک سبک زندگی سالم تر و جامع تر 
می تواند از این شرایط پیشگیری کند، اما پزشک ممکن است 
مصــرف مکمل هایی مانند ویتامین B12، را برای کمک به 

بهبود پارستزی پیشنهاد دهد.
پارستزی گذرا می تواند نسبتا بی ضرر باشد، اگرچه کمی 
ناخوشایند است. در مقابل، پارستزی مزمن داستان متفاوتی 

دارد و ممکن است مشکلی جدی تر باشد.
اگر برای مدت زمانی طوالنی عالئم بی حســی و سوزن 
سوزن شدن را در اندام ها و دیگر بخش های بدن خود تجربه 
می کنید، بهتر اســت به پزشــک مراجعه کنید تا اطمینان 
حاصل شود با یک بیماری جدی، مانند یک اختالل مغزی 

یا نخاعی، یا یک بیماری خودایمنی مواجه نیستید.

وقتیپاهایمخوابمیروند!

طی این مطالعه 10 شرکت کننده که به عنوان افراد چاق در نظر گرفته 
می شدند، طی دو دوره پنج روزه مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. طی یک 
دوره، همه شرکت کنندگان اسموتی هایی که در تهیه هر یک از آنها 48 گرم 
گردو استفاده شده بود را روزانه مصرف کردند. در دوره بعد شرکت کنندگان 
یک اسموتی فاقد گردو را مصرف کردند، اگرچه از نظر تغذیه ای و همچنین 
عطر و طعم شــرایطی مشابه با اسموتی گردو داشت. این مطالعه به صورت 
تصادفی انجام شد، از این رو، شرکت کنندگان و پژوهشگران از این مسئله که 
کدام اسموتی حاوی گردو است، مطلع نبودند. در روز آخر دوره ها، از هر یک 
از شرکت کنندگان تصویربرداری fMRI صورت گرفت. این کار به پژوهشگران 
اجازه می داد میزان تغییرات در مغز را با مشــاهده سطوح اکسیژن شناسایی 
کنند. در همین راستا، هنگامی که یک ناحیه فعال تر بود، اکسیژن بیشتری 

برای کمک در آن قسمت وجود داشت.
طی تصویربرداری fMRI تیم پژوهشی تصاویری از غذاهایی مانند همبرگر و 
دسرها و تصاویر خنثی از گل ها و سپس غذاهایی که موجب هوس های غذایی 
نمی شوند، مانند سبزیجات، را به شرکت کنندگان نشان دادند. همان گونه که 
انتظار می رفت، افراد به تصاویر غذاهای ناســالم واکنش نشان دادند، اما این 
واکنش آن چیزی نیست که احتماال به آن فکر می کنید. ناحیه ای در مغز به 
نام اینسوال راست که با کنترل هوس های غذایی مرتبط است هنگام تماشای 
غذاهای ناسالم اما خوشمزه در افرادی که اسموتی گردو مصرف کرده بودند، 
فعال تر بود. جدا از کنترل هوس های غذایی، مصرف گردو با بســیاری فواید 
سالمت دیگر پیوند خورده است، که از آن جمله می توان به مبارزه با التهاب، 
کاهش کلسترول بد، پیشگیری از تشکیل پالک و پشتیبانی از استخوان ها و 

سیستم ایمنی سالم اشاره کرد.

 یک فــوق تخصص خــون و آنکولوژی گفــت: دریافت
ویتامین C در روز، اثرات جانبی مضری مانند ایجاد سنگ کلیه، 

تهوع و اسهال دارد.
دکتر مهیار منصوری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیشگیری 
از سرطان به مجموعه اعمالی گفته می شود که می توانند احتمال بروز 
بیماری ســرطان را کاهش دهند، افزود: بســیاری از سرطان ها قابل 
پیشگیری است و چنانچه به موقع تشخیص داده شوند، قابل درمان است.
وی ادامه داد: از آنجا که امروزه بسیاری از سرطان ها زود تشخیص 
داده می شــوند، می توان بیمار را تا حد زیادی زنده نگهداشت و بیمار 
می توانــد به زندگی خــود ادامه دهد. این کار بــا انجام خودآزمایی و 

غربالگری امکان پذیر است.
منصوری با بیان اینکه آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در پیشگیری از 
سرطان دارند، اضافه کرد: آنتی اکسیدان ها موادی هستند که از تشکیل 
رادیکال های آزاد در سلول ها جلوگیری می کنند و از اثرات رادیکال های 

آزاد می کاهند.
وی با  اشــاره بــه اینکه از آنتی اکســیدان های مهم بدن می توان 

کلید هضم و جذب ویتامین ها و مواد معدنی، دفع 
ســموم، محافظت از بافت ها، مفاصل، نخاع و تنظیم 
حرارت بدن از طریق تعریــق، و در نهایت هر گونه 

عملکرد بدن، آب است.
مطمئن باشید که هر روز به اندازه کافی آب می نوشید. 
نوشیدن 2 تا ۳ لیتر آب برای زنان، و ۳ تا 4 لیتر آب برای 
مردان، ضروری است. حتی اگر نشانه های کم آبی را در بدن 
ندارید، باز خود را مجاب به نوشیدن کافی آب در طول روز 
کنیــد. عالوه بر این مصرف زیاد میوه های آبدار رســیده و 
سبزیجات باعث افزایش میزان آب بدن و همچنین افزایش 
جذب ویتامین ها و امالح معدنی می شود. نشانه های کم آبی 
در بدن را جدی بگیرید و به محض مواجه شدن با 10 اخطار، 

نوشیدن آب را در اولویت قرار دهید:
تنفس بدبو

یک علت عمده بدبو شــدن تنفس، کاهش میزان بزاق 
و خشــکی دهان اســت. بزاق عامل پاک کننــده دهان از 
باکتری هاســت و هنگامی که در نتیجه کم آبی بدن کاهش 
می یابد، باکتری های دهان افزایش یافته و تنفس شما بدبو 

می شود.
هوس های غذایی

کم آبی باعث می شود تا اعضای بدن نتوانند گلیکوژن و 

ســایر اشکال انرژی را آزاد کنند. چون برای آزاد کردن آن 
نیازمند آب هســتند. این باعث می شود تا بدن شما هوس 
خوردن مواد غذایی مخصوصا مواد شــیرین را داشته باشد 
چرا که بدن نمی تواند گلیکوژن را تولید کند. قبل از اینکه 
سراغ چیزهای شیرین بروید، یک لیوان آب بنوشید. حتی 

می توانید میوه یا سبزی میل بخورید.
درد و التهاب

غضروف ها در مفاصل با وجود آب اســت که نقش یک 
روان کننده را بازی می کنند. وقتی بدن کم آب می شــود، 
غضروف ها آب کافی برای خیس بودن خود را ندارند و این 
باعث می شــود تا حالت چروک خــورده پیدا کنند. همین 
باعث می شود موقع حرکت مفاصل اصطکاک زیادی ایجاد 
شــود که منجر به درد مفاصل خواهد شد. کاهش نوشیدن 
قهوه، چای های غیرگیاهی و افزایش نوشیدن آب، می تواند 

به مقدار زیادی درد مفاصل را کاهش دهد.
سردرد

کم آبی باعث می شود تا بافت مغزی آب خود را از دست 
بدهد. این باعث می شــود تا مغــز از طرف جمجمه تحت 
فشار قرار بگیرد و نتیجه ای جز سردرد و سبکی سر نخواهد 
داشــت. از طرف دیگر جریان خــون کاهش پیدا می کند، 
که باعث می شــود مقدار اکسیژنی که به مغز می رسد کم 

شــده، رگ های خونی گشاد شــوند و سردرد بروز کند. در 
هنگام بروز سردرد سعی کنید به جای مصرف چای یا سایر 

نوشیدنی ها، آب بخورید.
ریتم غیرطبیعی قلب

از دســت دادن آب بدن منجر به از دست رفتن امالح 
معدنی می شود که مسئول ریتم طبیعی قلب هستند. کمبود 

پتاسیم و منیزیم یکی از علل ریتم غیرطبیعی قلب است.
یبوست و عملکرد ضعیف گوارش

کمبود آب یکی از شایع ترین عالئم یبوست مزمن است. 
کم آبی بدن باعث می شود روده بزرگ قادر به دفع مواد زاید 
نباشد. آب به تجزیه مواد غذایی کمک می کند و مواد مغذی 
بهتر جذب می شوند. ننوشیدن کافی آب منجر به عملکرد 

ضعیف گوارش خواهد شد.
پوست و لب های خشک

وقتی شــما دچار کم آبی می شوید، بدن اولویت بندی 
می کند و آب را به مهم ترین جای ممکن مثال مغز می فرستد. 
اولین قربانی کم آبی پوســت اســت! کاهش انعطاف پذیری 
پوســت در نتیجــه کم آبی بــدن، آن را در معرض چین و 

چروک های زودرس قرار می دهد.
کاهش عملکرد مغزی

ناتوانایی در تمرکز، مشــکالت حافظه، خستگی مغز، 

ســردرد، خشم، افسردگی و مشکالت خواب از دیگر عالئم 
کم آبی بدن هستند. 8۵ درصد مغز را باید آب تشکیل دهد 
تا بتواند به درستی کار کند. آب به مغز انرژی الکتریکی مورد 
نیاز برای تمام توابع مغز از جمله فرایندهای تفکر و حافظه 
را می دهد. کم آبی خفیف منجر به کاهش توانایی مغزی در 

تمام سنین می شود.
ادرار تیره

ادرار تیره دارای غلظت باالی سموم و یک نشانه فوری 
است که به شما می گوید باید فورا آب بنوشید. از دست دادن 

آب بدن می تواند باعث سنگ کلیه شود.
خستگی

هنگامی که بدن شما به اندازه کافی آب نداشته باشد، 
حجم خون شما کم می شود، فشار خون تان افزایش می یابد 
و قلب تان نیاز به فعالیت بیشتر پیدا می کند در نتیجه شما 
دچار خواب آلودگی بیشتری خواهید شد. آبرسانی به بدن 
از چیزی که فکرش را می کنید، خیلی مهم تر اســت. آب را 

نزدیک میز کار خود نگاه دارید.
چرا که آسان تر خواهد بود تا به خود یادآوری کنید باید 
آب بنوشــید. در طول کار روزانه آب میل کنید. یک قانون 
کلی که به کار می آید این اســت کــه هر 1۵ دقیقه 1۷0 

میلی لیتر آب بنوشید.

این نشانه ها می گویند بدنتان کم آب است

مصرف بیش از حد ویتامین C با گردو هوس های غذایی را کنترل کنید
سنگ می آورد

ویتامین E را نام برد، اظهار کرد: اگر چه سیستم های آنزیمی متعددی 
بــرای خنثی کــردن رادیکال های آزاد در بدن وجــود دارد، ولی آنتی 
اکسیدان های اصلی ویتامین های E ،C و بتاکاروتن هستند. سلنیوم نیز 
به عنوان یک ماده معدنی نقش آنتی اکسیدانی مهمی دارد که بدن قادر 
به تولید این ویتامین ها و ماده معدنی نیست، بنابراین باید از طریق غذا 

آنها را دریافت کرد.
این فوق تخصص آنکولوژی و خون با تاکید بر اینکه اکسیدکننده ها 
به اشــکال مختلفی وجود دارند کــه معروف ترین و خطرناک ترین آنها 
رادیکال های آزاد هستند، افزود: مهم ترین آنتی اکسیدها شامل لوتوین و 
زیگانتین است که در تخم مرغ وجود دارند و این مواد عالوه بر جلوگیری 

از سرطان، باعث پیشگیری از بروز آب مروارید نیز می شوند.
وی، دومین آنتی اکسیدان را ویتامین C عنوان کرد و گفت: نام دیگر 
این ویتامین، اسید اسکوربیک بوده که محلول در آب است و در تمامی 
مایعات بدن وجــود دارد. به همین دلیل یکی از اولین خطوط دفاعی 
بدن محسوب می شود، اما نمی تواند در بدن ذخیره شود. برای دریافت 
این ویتامین باید به طور منظم و پیوســته میوه و سبزی مصرف کرد و 

نیاز روزانه آن ۶0 میلی گرم است.
منصوری، با بیان اینکه دریافت ویتامین C به مقدار بیش از 2000 
میلی گرم در روز در بعضی افراد، اثرات جانبی مضری مثل ایجاد سنگ 
 C کلیه، تهوع و اســهال دارد، گفت: مهم تریــن منابع تامین ویتامین
مرکبات، فلفل ســبز، کلم بروکلی، سبزیجات برگی شکل سبز، کیوی، 

کلم، طالبی، توت فرنگی، اسفناج و سیب زمینی هستند.

گردو به عنوان یک میان وعده دوستدار قلب شناخته شده است، 
اما مطالعه ای جدید نشان داده است که این ماده غذایی می تواند به 

افرادی که رژیم دارند در کنترل هوس های غذایی کمک کند.
به گزارش »مدیکال دیلی«، مغزهای خوراکی سرشار از آنتی اکسیدان ها 
و چربی های خوب هســتند و از مواد غذایی عالی محسوب می شوند. افرادی 
که رژیم دارند، به مواد غذایی دوســتدار قلب که از محتوای پروتئین ســود 
می برند، به عنوان یک میان وعده که احساس سیری را در آنها ایجاد می کند، 
نیاز دارند، اما نتایج مطالعه ای جدید نشان داده است که مشخصات تغذیه ای 
مغزهــای خوراکی تنها دلیل برای تبدیل کردن آنها به گزینه ای خوب برای 

کاهش وزن نیستند.
پژوهشــی که در نشریه Diabetes, Obesity and Metabolism منتشر شده 
اســت، نشــان می دهد گردو ناحیه ای در مغز را فعال می کند که با کنترل 
گرسنگی و هوس های غذایی پیوند خورده است. این برای نخستین بار است 
که یک پژوهش نشــان می دهد مغزهای خوراکی ممکن است به واقع روش 

کارکرد مغز را تغییر دهند و احتماال از هوس های غذایی پیشگیری کنند.
ما اغلب درباره تاثیر آنچه می خوریم بر فعالیت مغز فکر نمی کنیم. تا پیش 
از این، مطالعات صورت گرفته نقش مصرف گردو در احساس سیری افراد را 
نشــان داده بودند، اما مشاهده شواهدی مبنی بر ایجاد تغییر در فعالیت مغز 

مرتبط با نشانه های غذایی بسیار شگفت آور بوده است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

برابر رای شماره 139660317007002239 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سجاد بهزادی مقدم فرزند موسی بشناسنامه شماره 0 صادره 
از بهبهان بشــماره ملی 1850084475 در ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 55/76 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5658 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک 
رســمی آقای میرزاحسین شریعت زاده محرز گردیده است. لذا مراتب به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/5/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/31

8/298 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۸۲۲۳- اصلی
خانم نگار لطیف پور باســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود و 
به گواهی دفتر اســناد رسمی شــماره 80 زاهدان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ یکباب منزل پــالک 18223 - اصلی واقع در بخش یک 
بلوچستان شهر زاهدان مورد ثبت 17846 صفحه 331 دفتر 95 به شماره چاپی 
ســند مالکیت 364980 به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه ثبت 
در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به این اداره اعالم و رســید دریافت نماینــد واال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 96/5/31

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان
شناسه: 1172592                  م الف: 1680

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم

برابر رأی شــماره 139660315001000599 مورخ 1396/3/27 هیئت اول/ هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حمــزه یاری نیا، فرزند اســمعیل، به کدملی 
4500398351 ششدانگ یک باب ســاختمان، به مساحت 201/48 مترمربع، پالک شماره 186 
فرعی از 1477 اصلی، واقع در ایالم- میدان امام حسین- جاده بهشت  رضا- کوچه دوم، خریداری 

شده از جهانگیر علی محمدی و منتسب به مالکیت جمشید رئیسی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول: 96/5/31                                        تاریخ انتشار دوم: 96/6/15

صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی حصر وراثت
آقای بهزاد شهرت ساسانی نام پدر اصغر بشناسنامه 991 صادره از اهواز درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم اصغر شهرت 
ساســانی بشناسنامه 68 صادره مسجدسلیمان در تاریخ 96/5/10 در آخرین اقامتگاه 
دائمــی فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی بهزاد ساســانی فرزند اصغر به ش.ش 
991 صادره از اهواز، 2- فرزاد ساســانی فرزند اصغر به ش.ش 126 صادره از مسجد 
ســلیمان، 3- شــهراد ساســانی فرزند اصغر به ش.ش 605 صادره از اهواز )پسران 
متوفی(، 4- سوســن ساسانی فرزند اصغر به ش.ش 68 صادره از مسجدسلیمان، 5- 
سیمین ساســانی فرزند اصغر به ش.ش 4 صادره از مسجدسلیمان )دختران متوفی( 

وال غیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یــک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 اهواز
سیروس خورشیدی مهر

مجوز حمل ســالح یک لول ســاچمه زنی 
ته پر کالیبر 12 به شــماره حمل 03020155 
مدل کوسه ساخت روســیه به نام اسفندیار 
عبدشــیخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در مــورخ 1396/5/4 آقای غالمعباس چهارلنگ دادخواســت الزام خواندگان به تنظیم ســند رســمی 
به طرفیت محمود یزدی، محمدرضا یوســفی کیا، امیر پاشــا برومند، و امیرال برومند )مجهول المکان( 
امیرحسین برومند )مجهول المکان( نگاربرومند )مجهول المکان( تقدیم دادگاه نموده که در همان تاریخ 
به شــعبه چهارم ارجاع و به کالســه شماره 960192 ثبت و وقت رســیدگی پرونده 1396/7/5 ساعت 
8:30 تعیین گردیده که خواهان مکلف اســت وقت مورد نظر را در روزنامه کثیراالنتشار آگهی نماید که 
خواندگان مجهول المکان از وقت خود مطلع و در جلسه شرکت نموده و ضمائم را از دفتر تحویل بگیرند.
منشی دادگاه شعبه 4 عمومی حقوقی اندیمشک  -روح اله 
عدالت خواه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده شرکت دهکده 
توریستی ویال )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲4۲5۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۷۸۱۰

 بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه به طور فوق العاده مورخ 1۳9۶/۶/۳0 که در ساعت 10 صبح در محل تهران- 
خیابان پاســداران- خیابان اســالمی- نبش گلزار غربی پالک 1 طبقه 1 واحد 1 تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلســه: 1- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار 2- انتخاب مدیران ۳- انتخاب بازرس و 

بازرس علی البدل 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
 رئیس هیئت مدیره

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در مورخ 1396/05/02 آقای هرمز ســهرابی دادخواســت اثبات مالکیت به طرفیت خانم اختر 
رفیعی )مجهول المکان( تقدیم دادگســتری اندیمشک نموده که به شعبه چهارم ارجاع گردیده 
و به شــماره 960168 ثبت گردیده و وقت رســیدگی مورخ 1396/07/04 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده که خواهان مکلف اســت یکبار وقت رسیدگی را در روزنامه کثیراالنتشار آگهی نماید تا 
خوانده مطلع شده و در جلسه رسیدگی حضور یابد و ضمائم خود را از دفتر شعبه تحویل بگیرد.
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اندیمشک
  روح اله عدالت خواه

سند کمپانی خودرو ســواری پژو PARS XU7 به 
شماره پالک 614ه  89- ایران 91 به رنگ آبی سیر- 
 124k0416696 متالیک مدل 1393 و شــماره موتور
 NAAN01CA9EH122072 شاســی  شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدرضا حســینی جوجیلی فرزند رمضان به 
شــماره شناســنامه 1100154681 صادره از فالورجان در مقطع کارشناســی 
رشته مهندســی تکنولوژی برق قدرت صادره از واحد دانشگاهی خمینی شهر به 
شــماره 149418801912 به تاریخ ثبت 95/6/31 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خمینی شــهر به نشانی اصفهان- خمینی شهر- منظریه- بلوار دانشجو- صندوق 
پستی 119-84175 کدپستی 8418148499 تلفن 14-3660011 ارسال نماید.

سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی 
به شماره پالک 765 د91- ایران14 به رنگ سفید- 
روغنی مدل 1384 و شــماره موتور 01108393 و 
شماره شاسی S1412284484643 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139660317012000259 مورخه 96/4/20 هیئــت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
مسجدســلیمان تصرف مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بــرزو کیانپور برجوئی راکی فرزند 
حســینعلی به شماره شناسنامه 1576 صادره از مسجدســلیمان به شماره ملی 1970749997 
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 2443/51 مترمربع قسمتی از پالک 24- 
اصلی واقع در بخش یک به آدرس مسجدســلیمان - گل گیر - روســتای بهرام آباد خریداری 
شــده از ورثه حسینعلی کیانپور برجوئی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتیکه اشخاصی نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار؛ نوبت اول 1396/5/31
تاریخ انتشار؛ نوبت دوم 1396/6/15

شاهینی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
مسجدسلیمان

م الف 17/203

رونوشت آگهی حصر وراثت
علی صفر نادری به شــماره شناسنامه 619 به شــماره ملی 6169717009 به شرح 
دادخواست به کالســه 571/2/96 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنیــن توضیح داده که شــادروان مرحوم حسین نادری سرتنگ به شماره 
شناســنامه 338 در تاریخ 1374/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- علی صفر نادری. نام پدر: حسین . ش ملی: 6169717009 ت تولد: 1329 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
2- فرنگی نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169721154 ت تولد: 1344 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
3- والیه نادری. نام پدر: حســین . ش ملــی: 6169720263 ت تولد: 1339 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
4- تهمینه نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169716991 ت تولد: 1325 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
5- عالیــه نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169718552 ت تولد: 1336 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
6- نصره نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169718544 ت تولد: 1336 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
7- ملوس نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169718811 ت تولد: 1329 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
8- خیزران نادری. نام پدر: حسین . ش ملی: 6169721286 ت تولد: 1346 صادره 

از: ایوان - فرزند متوفی
9- علی صالــح نادری. نام پدر: حســین . ش ملــی: 6169717017 ت تولد: 1331 

صادره از: ایوان - فرزند متوفی
10- لیال نادری. نام پدر: حســین . ش ملی: 616972991 ت تولد: 1349 صادره از: 

ایوان - فرزند متوفی
11- حمیده میرانی زاده. نام پدر: حســین . ش ملی: 6169726852 ت تولد: 1309 

صادره از: ایوان - زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی 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.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم ایوان غرب 
یوسف مرادنژادی

خواهان: سیدرضا معصومی محل اقامت: دانشگاه 13- انتهای کوچه- ساختمان روبه رو- طبقه 3
خوانده: فاطمه علی میرزایی محل اقامت: مجهول المکان

موضوع: باسمه تعالی. شورا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

»رأی شورا«
در خصوص دعوی سیدرضا معصومی فرزند سیدمعصوم بطرفیت فاطمه علی میرزایی فرزند محمد 
به خواســته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت دو فقره چک بانک صادرات شعبه تربت حیدریه با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه. با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان 
و صورت جلسه مورخه 96/4/27 و تصاویر چکها و گواهی عدم پرداخت و با توجه به اینکه خوانده 
علیرغم اطالع از وقت رســیدگی در جلسه حاضر نشــده و در قبال ادعای خواهان دفاع موثری 
به عمل نیاورده از طرفی وجود چک نزد خواهان دلیلی بر بدهکار بودن خوانده می باشــد شــورا 
دعوی خواهان را وارد تشــخیص داده و مســتندا به مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مــاده 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
نیز پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
تــا یوم الوصول در حق خواهان محکوم می نمایــد. رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی سبزوار می باشد.
هادی عبادی فرد- قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار

برگ سبز و ســند کمپانی اتومبیل چری ویانا مدل 
89 قهوه ای رنگ به شماره پالک 869 ج 86 ایران 
54 و شماره موتور SQR477FAFAB00191 و 
و  مفقود   NANKGFXH39S001659 شاسی 

از درجه اعتبار ساقط است.

                                           شماره کالسه پرونده: ۳۷۱/۳/۹۶

ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم می نماید به موجب دادخواســت خواهان 
فریده محمدپور با وکالت داود حمید و خانم لیال ســرخیپور 
 بطرفیــت 1- ســعید 2- اقبــال 3- ناصــر 4- منصــور

5- فریده 6- سعیده شهرت همگی محمدپور و خانم عصریه 
البوغبیش قرار تحریر ترکه مرحــوم عبدالرحمن محمدپور 
به شــماره 514/96 مورخه 96/5/11 در شعبه شورای حل 
اختالف مجتمع شــماره یک اهواز صادر و وقت اجرای قرار 
روز چهارشــنبه مورخ 96/7/5 ســاعت 6/15 عصر تعیین 
گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و 
مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود در موعد مذکور در مجتمع شماره یک 
شورای حل اختالف اهواز محل مورد نظر مراجعه فرمایید. 

مدیردفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع 
شماره یک اهواز- کیانپارس- نیل درارزاده

گواهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف شعبه ششم 
شهرستان سبزوار

آقای محمدرضا شــفیعی تبار به شناســنامه شماره 14 به استناد شــهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناســنامه ورثه درخواستی به شماره 4900 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته 
است که شــادروان امیر شفیعی تبار به شناسنامه شــماره 0780748670 در تاریخ 96/3/3 در 
اقامتــگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محمدرضا شــفیعی تبار 
فرزند رجبعلی ش ش  14، 2- معصومه جلمبادانی فرزند عید محمد ش ش 1831 پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره... و عدم وصول هرگونه الیحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه 
مالیات برارث به شماره ... ســرانجام در تاریخ 96/5/29 در وقت فوق العاده شعبه شماره ششم 
شــورای حل اختالف سبزوار به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی 
می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد 
و دارائی آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد به شرح 

ذیل تقسیم می شود.
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ )نامحدود( بیش از سه میلیون ریال می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم

برابر رای شــماره 139660315001000647 مــورخ 1396/3/30 هیئت اول/ هیئت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نامدار آزادی، فرزند صیدرضا، به 
کد ملی 4500996192 ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 111/01 مترمربع، پالک 
شــماره 262 فرعی از 1410/2 اصلی، واقع در ایالم- میدان مادر- خ افق- کوچه موجود، 

خریداری شده از صادق اله دادی و منتسب به مالکیت محمدکریم رشنوادی پور.
لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 96/5/31  تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 96/6/15
صفری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم مریم اگرش با وکالت حســین کفاشــان دارای شناســنامه شــماره 17689 شــیراز به شــرح دادخواســت به کالسه

 232 - 96 ش 2 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عصمت تقی نژاد 
بشناسنامه 67 بوشهر در تاریخ 93/5/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- بابک اگرش بشــماره شناسنامه 2280789760 بوشهر )پســر متوفی( 2- مریم اگرش بشماره شناسنامه 17689 شیراز 
)دختر متوفی( 3- مرجان اگرش بشــماره شناسنامه 890 بوشــهر )دختر متوفی( 4- سکینه اگرش بشماره شناسنامه 2027 

بوشهر )دختر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 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.
علی محمدی تبار - رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف بوشهر

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شــکوفه کردوانی نسب فرزند حسین 
به شــماره شناســنامه 1168 صادره از بوشــهر در مقطع کارشناسی 
ناپیوســته رشــته مهندســی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادره از 
واحد دانشگاهی صفاشهر با شــماره 0914734 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده خواهشمند است مدرک را به دانشگاه 
 آزاد اســالمی واحد صفاشــهر به نشــانی صفاشــهر - بلوار وحدت

 ارسال نمایند.

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظــر به اینکه به موجب پرونده کالســه 910189 اجرایی در خصوص محکوم علیه عباس طبیعت شــناس 
یگانه محکوم به پرداخت مبلغ 849/949/590 ریال بابت اصل خواســته و ســایر خسارات در حق محکوم له 
سیدرضا اسعدی و نیز پرداخت مبلغ 17/050/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست 
محکوم له اموال محکوم علیه شامل: دو واحد آپارتمان مسکونی الف- پالک 40/4097/16069 واحد شمالی 
در طبقه چهارم باستناد صورتجلسه افرازی به مساحت 70/56 مترمربع شامل دو اتاق خواب، هال و پذیرایی 
و دارای ســرویس بهداشــتی و آشپزخانه و ملحقات واحد شامل انشــعاب برق تک فاز و گاز مشترک و فاقد 
پارکینگ و انباری و در حال حاضر در اختیار مستاجر بصورت رهن می باشد و به ارزش 845/520/000 ریال

ب- پالک 40/4097/16070 واحد شــمالی شــرقی در طبقه چهارم باســتناد صورتجلسه افرازی به 
مساحت 82/47 مترمربع شامل دو اتاق خواب، هال و پذیرایی و دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه و 
ملحقات واحد شــامل انشعاب برق تک فاز و گاز مشترک و فاقد پارکینگ و انباری و در حال حاضر در 

اختیار مستاجر بصورت رهن می باشد به ارزش 1/030/875/000 ریال
و هر دو واحد به اســتناد ســند رهنی شــماره 143313 مورخ 1389/5/27 در رهن موسسه قرض الحسنه 
مهر می باشــند که کال و جمعا هر دو واحد فوق به مبلغ 1/876/395/000 ریال توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 96/6/15 از ساعت 12 الی یک بعدازظهر 
در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا گذاشــته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین 
شــده شروع و مال متعلق به کســی خواهد شد که بیشترین قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید و خریداران 
می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر شعبه یک اجرای احکام مدنی 
دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(- سیدهاشم محمدی 

آگهی تغییرات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۶۰۶۰5 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۲5۲۸ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رجبی خانقاه به شماره ملی 0058670841 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محمد محمودوند یام به شماره ملی 0072247657 

به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۷5۶۸۷(

چون مریم فیروزآبادی مالک خودرو سواری پژو آریان به شماره انتظامی 797 د58 
 NAAP61MEX8J400462 ایران 93 شماره موتور 13887000570 شماره شاسی
به علت فقدان سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

موضوع آگهی: ابالغ وقت رسیدگی

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه ۱۷ 
شورای حل اختالف شهرستان بندرعباس

تعداد دفعات انتشار: یکبار
خواهان/شــاکی روح اهلل ســاالر حســینی دادخواســتی به طرفیت/خوانده متهم لیال 
بستاوند به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
بندرعباس نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 17 شــورای حل اختالف شهرستان 
بندرعباس واقع در بندرعباس - میدان ابوذر - شریعتی جنوبی - سمت راست خیابان 
)کوچه هتل پارس( ارجاع و به کالســه 9509987623200735 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن  1396/7/1 و ساعت 17:30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاکی و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی به دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 
و اطــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

بندرعباس - میدان ابوذر - شریعتی جنوبی - سمت راست خیابان )کوچه هتل پارس(

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شهرک دریاکنار نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی نوبت دوم فروشگاه تعاونی مصرف کارگران شهرک دریاکنار در روز سه شنبه مورخه 
96/6/14 ساعت 10 صبح در مسجد آل محمد)ص( روبروی درب ورودی شهرک دریاکنار برگزار می گردد. 

لذا از کلیه سهامداران شخصا و یا وکالتا )بطور کتبی( در این مجمع دعوت به عمل می آید.
  دستور جلســه: 1- گزارش کار توســط هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب بیالن و عملکرد سال95

 3- بودجه پیشنهادی سال 96، 4- انتخاب بازرس 5- مجوز تقسیم سود سال 95، 6- انتخاب روزنامه جهت 
درج آگهی دعوت 7- اتخاذ تصمیم نحوه ادامه فروشگاه تعاونی 8- اتخاذ تصمیم خرید فروشگاه تعاونی.

مجتبی آقاجانی - مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شهرک دریاکنار


