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صفحه ۷
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۸ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۶

رئیس انجمن آلزایمر ایران عوامل ابتال به این 
بیماری را تشــریح کرد و گفت: در صورتی که 
بیماری آلزایمر یک سال زودتر تشخیص داده 
شود، معلولیت های ناشی از آن که بار سنگین 
مراقبــت و هزینه های زیادی را به دنبال دارد، 

کاهش می یابد.
معصومه صالحی در آســتانه روز جهانی آلزایمر 
درباره احتمال درمان در موارد ابتال به آلزایمر گفت: 
عواملی مثل کم کاری و پرکاری تیروئید، تومور های 
مختلف مغزی، بیماری های عفونی، سکته های مغزی 
و بیهوشی های طوالنی بعد از جراحی ممکن است فرد 

را دچار فراموشی کنند.
اگــر این موارد به مرور زمــان تحت درمان قرار 
گیرند، این نوع از آلزایمر قابل برگشــت اســت، در 
مجموع می توان گفت که ۴۰ درصد از دمانس ها قابل 
برگشت هستند، اما ۶۰ درصد از موارد ابتال به آلزایمر 

غیرقابل برگشت است.
رئیس انجمن آلزایمر درباره روش های جلوگیری 
از ابتال به این بیماری گفت: تنها راه جلوگیری از ابتال 
به این بیماری این است که زندگی خود را مدیریت و 

در فعالیت های اجتماعی شرکت کنیم.
 یادگیری حرفه های جدید و به چالش کشیدن مغز 
به افراد کمک می کند که ذخایر مغزی خود را افزایش 

دهند و بیماری آلزایمر دیرتر ایجاد شود.
رئیس انجمن آلزایمر ایران با بیان اینکه بیماری های 
غیرواگیر در حال حاضر جزو مشکالت اصلی سالمندان 
هستند، تصریح کرد: اگر یک سالمند با وجود ابتال به 

این بیماری ها، به آلزایمر نیز مبتال شود، هزینه سنگین 
اقتصادی بر خانواده تحمیل می شــود و جامعه را نیز 
درگیر می کند. حتی ممکن اســت کسانی که از این 
بیماران مراقبت می کنند شغل شان را از دست دهند 

یا به افسردگی مبتال شوند.
صالحی، تحقیقات انجام شده روی موضوع آلزایمر 
در ایران را بســیار ناکافی دانست و ادامه داد: اگر این 
تحقیقات انجام شود، شاهد کاهش ابتال و در نتیجه 
صرفه جویــی اقتصادی خواهیم بــود. ما با همکاری 
سازمان بهزیستی برای ۷۲۰ هزار نفر، ۱۱ نوع تست 

تشخیص آلزایمر انجام دادیم. تمام این افراد نیز تحت 
نظر اســاتید برجسته ویزیت شدند و در حال حاضر 
منتظر نتایج آن هســتیم؛ در صورت موفق بودن این 
تحقیق، امیدواریم تستی تولید شود که بتوانیم آن را 
برای تمام ســطح کشور انجام و تشخیص زودهنگام 

آلزایمر را در دستور کار مسئوالن قرار دهیم.
رئیس انجمن آلزایمر با اشــاره به موثر بودن نوع 
تغذیه در دوران کودکی بر احتمال ابتال به آلزایمر در 
دوره ســالمندی، تصریح کرد: عوامل ژنتیکی حدود 
۱۵ تا ۲۰ درصــد در ابتال به آلزایمر نقش دارند، اما 

مواردی مثل ضربات منجر به بیهوشــی، استفاده از 
غذا هایی که برای قلب مضر اســت مانند فست فود و 
نوشــابه، تنقالتی مانند چیپس و پفک، بیماری هایی 
مانند فشــار خون، دیابت، چربی خون، افســردگی، 
استرس های شدید و شــوک های روانی جزو عوامل 

خطر ابتال به این بیماری هستند.
وی همچنیــن اضافه کرد: انجمن آلزایمر ســند 
ملی دمانس را با پیشــنهاد معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت و با نظرخواهی از گروه های مختلف تدوین و 
به وزارت بهداشت ارائه کرد. این سند عالوه بر شناخت 
بیماری، چگونگی وارد شــدن آموزش های مربوط به 
آن در کوریکولوم های آموزشی دانشگاه ها و تشخیص 
زودهنگام بیمــاری، برای مراقبت از این بیماران نیز 
برنامه جامعی را مدنظر قرار داده است. چون مراقبت 
یکی از ارکان اصلی مورد نیاز بیماران مبتال به آلزایمر 
است، اقدامات اولیه برای این سند انجام شده اما هنوز 

راه زیادی در پیش داریم.
وی ادامــه داد: امیدواریم با اجرایی شــدن این 
سند در هر دانشگاه علوم پزشکی یک مرکز شناخت 
اختالالت حافظه راه اندازی شــود. اگر این ســند در 
سیستم شبکه بهداشتی کشور اجرا شود، سالمندان 
روســتا ها و مناطق محروم نیز می توانند از خدمات 
پیشگیری، آموزش و تســت های تشخیصی آلزایمر 
اســتفاده کنند؛ چرا که اگر بیماری آلزایمر یک سال 
زودتر تشخیص داده شود، معلولیت های ناشی از آنکه 
بار سنگین مراقبت و هزینه های زیادی ایجاد می کند، 

کاهش می یابد.

اگر می خواهید آلزایمر نگیرید، بخوانید

دهید، محتوای قند و کالری تقریبا یکسان خواهد بود. به عنوان مثال، 
یک فنجان کشــمش دارای بیش از 8۰ گرم قند اســت، در شرایطی 
که یک فنجان انگور تازه ۱۵ گرم یا کمتر قند دارد. از ســوی دیگر، 
یک فنجان انگور دارای ۱۰۰ کالری است، در شرایطی که یک فنجان 

کشمش ۴3۴ کالری دارد.
مقایسه مقداری

هنگامی که میوه های تازه و میوه های خشک شده را با استفاده از 
میزان فنجانی مقایسه می کنید، نتیجه چیزی است که پیش از این به 
آن اشاره شد، زیرا در یک فنجان 3۰ تا ۴۰ حبه انگور جای می گیرد، در 
شرایطی که تا ۲۵۰ عدد کشمش را می توانید در یک فنجان جای دهید.

بر اساس بررســی های صورت گرفته، 3۰ حبه انگور دارای حدود 
۱۲ گرم قند و ۴8 کالری است. 3۰ عدد کشمش نیز دارای ۴۷ کالری 
و کمتر از ۱۰ گرم قند اســت. به نظر می رسد کشمش طی فرآیند از 

دست دادن آب حتی با کاهش میزان قند نیز مواجه می شود.
حال این ســؤال مطرح می شــود که به این ترتیب باید از مصرف 

میوه های خشک شده پرهیز کرد؟
یک رژیم غذایی سالم و متعادل باید میوه ها را شامل شود. میوه های 
تازه احتماال از محتوای باالتر برخی ویتامین ها، مانند ویتامین C، سود 
می برنــد، اما محتوای مواد معدنی و فیبر طی فرآیند خشــک کردن 
حفظ می شوند، از این رو نیازی نیست از مصرف میوه های خشک شده 
اجتناب کنید. اما اگر قصد حفظ وزن یا کاهش وزن دارید، باید به اندازه 
وعده های مصرفی و محتوای کالری میوه های خشک شده توجه کنید.

رقابت قندی میوه  های خشک و تازه!

نقش پررنگی در آسیب های وارد به پوست و ناخن ایفا می کنند.
ســلیمی به صدمات کاشت ناخن در ناخن های پا نیز اشاره کرد و افزود: 
پاها به دلیل این که کمتر از دســت ها در معــرض هوای آزاد بوده و ممکن 
است ساعات زیادی در کفش بمانند، بیشتر مستعد ابتال به قارچ هستند که 
کاشــت ناخن این احتمال را افزایش می دهد.این عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه مطالب موجود در زمینه فواید کاشت ناخن را نادرست 
دانست و عنوان کرد: کاشت ناخن در حوزه پزشکی هیچ کاربردی ندارد و هیچ 
یک از پزشکان پوست و مو این کار را تایید نمی کنند.سلیمی به آسیب های 
مکانیکی وارده به ناخن های دست در پی شکسته شدن ناخن های کاشته شده 
اشــاره کرد و افزود: چسب مورد اســتفاده در کاشت ناخن با چسبیدن الیه 
سطحی ناخن های دست تا حد زیادی از رشد مناسب آن جلوگیری کرده و 
آن را مستعد انواع آسیب های مکانیکی می کند.وی با بیان این که این مواد تا 
مدت زیادی به روی ناخن های دست قرار می گیرند، گفت: بدلیل عدم تماس 
ناخن های دست با هوا، روی ناخن های دست پالکی از جرم تشکیل می شود 
که در درازمدت تغییر رنگ ناخن را در پی خواهد داشت. همچنین انواع قارچ ها 
و بیماری های عفونی که در نتیجه تراشیده شدن سطح ناخن ایجاد می شوند، 
در زرد شــدن ناخن ها در درازمدت تاثیر دارند.این متخصص پوست با تاکید 
مجدد بر مضر بودن کاشت ناخن، عنوان کرد: کاشت ناخن برای مادران باردار 
بدلیل حساسیت بیشتر آن ها به مواد شیمیایی به هیج عنوان توصیه نمی شود.

وی در پایان بار دیگر نسبت به خطرات کاشت ناخن هشدار داد و افزود: 
مواد شیمیایی و چسب مورد استفاده بدین منظور در صورت استاندارد نبودن 

ممکن است حاوی ترکیبات شیمیایی سرطان زا نیز باشند.

کاشت ناخن و ریسک ابتال به سرطان!

یافته های جدید درباره وجود آالینده های 
پالســتیکی در نمک دریایی سراسر جهان به 
نگرانی ها درباره آلوده شــدن زنجیره غذایی 
انسان به مواد پالستیکی زیانبار دامن زده است.

به گزارش روزنامه گاردین، نمک دریایی در سراسر 
جهان به ســبب وجود ذرات پالســتیک آلوده شده 
است و این موضوع موجب نگرانی کارشناسان درباره 
گستردگی وجود ذرات پالستیک در محیط زیست و 
راه یافتن آن به زنجیره غذایی از طریق نمک موجود 

در رژیم غذایی شده است.
در پــی افشــاگری های گاردین دربــاره وجود 
سطوحی از آالینده های پالستیکی در آب لوله کشی، 
بررســی های جدید نشان داده است ذراتی در نمک 
دریا در انگلیس، فرانســه، اسپانیا، چین و اکنون در 

آمریکا وجود دارد.
محققــان معتقدنــد بیشــتر ایــن آلودگی از 
میکروفیبرها و پالستیک های یک بار مصرف مانند 
بطری های آب بوجود می آید که بخش اعظم ضایعات 

پالستیکی را تشکیل می دهند. 
بر اساس اعالم سازمان ملل، هر سال تا ۱۲میلیون 
و ۷۰۰هزار تن پالســتیک وارد اقیانوس های جهان 

می شود که این مقدار، معادل انباشتن حجم زیادی 
پالستیک به اندازه گنجایش یک کامیون در هر دقیقه 

در اقیانوس های جهان است.
در این پژوهش محققان یافتند، آمریکایی ها اگر به 
توصیه های پزشکی مسئوالن بهداشت و درمان مبنی 
بر خوردن دو و سه دهم گرم نمک در روز عمل کنند، 
۶۶۰ ذره پالســتیک در سال وارد بدنشان می شود. 
با وجود این، بیشــتر آمریکایی هــا احتماال مقادیر 
بیشتری نمک مصرف می کنند. مسئوالن بهداشت و 
درمان معتقدند، 9۰ درصد آمریکایی ها بیشتر از نیاز 

نمک می خورند.
تاثیر وارد شــدن پالســتیک در بدن مشخص 
نیست. دانشمندان به سختی تالش کرده اند تاثیرات 
پالستیک بر بدن انسان را بررسی کنند زیرا نمی توانند 
گروهی از انســان ها را پیدا کنند که در معرض این 

وضعیت قرار نگرفته باشند.
در بررســی گاردین مشخص شد هر دقیقه یک 
میلیون بطری پالستیکی خریداری می شود در حالی 
که تالش ها برای بازیافت بطری ها از ســرعت تولید 
آن  ها کمتر اســت. پیش بینی می شود میزان تولید 
بطری های پالستیکی تا سال ۲۰۵۰ چهار برابر شود.

نمک دریایی در تمام دنیا آلوده است
محققان در بررســی های اخیر خود موفق 
شــدند توضیحی برای مسری  بودن خمیازه 

ارائه کنند.
محققان دانشــگاه ناتینگهام می گویند بخشی 
از مغز که کنترل حرکت را بر عهده دارد، مســئول 
پدیده ای است که به آن »تقلید غیرارادی« می گویند.
بر اساس گزارش نشریه فوربس، پدیده »تقلید 
غیرارادی«، همان مســئله ای اســت کــه منجر به 
مســری بودن خمیازه  می شــود، چرا که این پدیده 
باعث می شــود فرد بدون اراده، رفتار یا کالم فردی 
دیگر را تقلیــد کند.محققان در این پژوهش از 3۶ 
داوطلب خواستند شــاهد خمیازه کشیدن دیگران 
باشند، به برخی از آنها گفته شد اگر با دیدن خمیازه، 
خمیازه شان گرفت می توانند خمیازه بکشند اما به 
برخی دیگر گفته شد ســعی کنند جلوی خمیازه 
خود را بگیرند. نتایج این تحقیق که در مجله زیست 
 شناســی منتشر شده نشان داد واکنش این افراد به 
دیدن خمیازه به »تحریک پذیری« قشر اولیه حرکتی 

مغز ارتباط دارد.
محققان دریافتند با تحریک مغناطیسی بخشی 

از مغز از بیرون )TMS(، می توانند قشر حرکتی مغز 
را تحریک کرده و فرد را آماده سرایت خمیازه کنند.
بــه گفته »جی.جکســون« یکــی از محققان 
شرکت کننده در این مطالعه، یافته های این تحقیق 
می تواند برای شــناخت بیماری هایــی مثل تورت 
)تیک های حرکتی و صوتی از زمان کودکی( کمک 

 کننده باشد.
»اندرو گالوپ« روانشــناس دانشــگاه نیویورک 
که در زمینه خمیازه تحقیق می کند، گفته اســت 
اســتفاده از »تی ام اس« در تحقیقــات خمیازه ای 
موضوع جدیدی است و ما هنوز خیلی کم می دانیم 
چرا خمیازه می کشیم.« تحقیقات مختلف به ارتباط 
خمیازه و هم  حســی )empathy( اشاره کرده اند، اما 
یافته های این تحقیق ممکن است حاکی از این باشد 
که مسری بودن خمیازه به هم  حسی ارتباطی ندارد.

در واقع مســری بودن خمیازه شاید سرنخی از 
برخــی حرکات غیرارادی ناخواســته مثل تیک به 
دست بدهد و ممکن است آنچه در مغز هنگام سرایت 
خمیــازه رخ می دهد، با آنچه باعث تیک یا حرکات 

غیرارادری می شود، ارتباط داشته باشد.

چرا خمیازه مسری است؟

میوه های خشک شده مانند کشمش و آلو، گزینه هایی راحت 
هستند، زیرا از طول عمر بیشتر برخوردار بوده و منابع خوبی 
برای ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر محسوب می شوند. اما اگر 
اطالعات تغذیه ای میوه های تازه و نمونه های خشک شده آنها 
را بررسی کنید، ممکن است با میزان قند و کالری بیشتر در 

هر وعده مواجه شوید.
به گزارش »وری ول«، حال این سؤال مطرح می شود که آیا میوه ها 
در خالل فرآیند از دست دادن آب خود قند بیشتری تولید می کنند؟ 
پاسخ منفی است. میوه ها طی این فرآیند قند بیشتری تولید نمی کنند، 

اما حجم خود را از دست می دهند.
میوه ها یا با اســتفاده از خشک کن  های ویژه آب خود را از دست 
می  دهند یا در برابر نور خورشــید قرار می گیرند تا به صورت طبیعی 
این اتفاق رخ دهد. میوه زمانی که تقریبا تمام آب خود را از دســت 
دهد، آماده می شود. از دست دادن آب به معنای از دست دادن اندازه 
فیزیکی است، از این رو انگورهای شاداب و آبدار به کشمش های چروک 
خورده و کوچک تر تبدیل می شوند. اتفاقی مشابه برای آلو یا هر میوه 

دیگری که خشک می شود، رخ می دهد.
هنگامی که میوه تازه و خشــک شــده را از نظر حجم مقایســه 
می کنید، همواره با قند و کالری بیشــتر در میوه خشک شده مواجه 
خواهید شد. اما اگر آن ها را از نظر کمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار 

یک متخصص پوست نسبت به فراگیر شدن کاشت ناخن و رابطه 
نزدیک آن با قارچ های پوستی و نیز وجود ترکیبات سرطانزا در مواد 

کاشت ناخن هشدار داد.
دکتر الیاس ســلیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که کاشت ناخن 
صرفا جنبه زیبایی دارد، گفت: کاشت ناخن به هیچ وجه کاربرد پزشکی ندارد 

و بدلیل صدمات وارده به بافت ناخن و پوست اطراف آن توصیه نمی شود.
این متخصص پوست با اشاره به این که الیه سطحی ناخن الیه مهمی از 
ناخن بوده که در کاشــت ناخن تراشیده می شود، اظهار کرد: تراشیده شدن 
سطح ناخن با وارد کردن آسیب های جبران ناپذیر به بافت آن همراه است  و 

از بین رفتن تدریجی آن را به دنبال دارد.
وی افزود: همچنین تراشیده شدن سطح ناخن باعث ورود مواد شیمیایی 
و چسب های مورد استفاده در کاشت ناخن به داخل بافت می شود و ناخن را 

مستعد ابتال به انواع بیماری های عفونی می کند.
این متخصص پوست، ایجاد قارچ های پوستی در محل را از دیگر عوارض 
کاشــت ناخن عنوان کرد و گفت: به دلیل رعایت نکردن بهداشت ناخن ها و 
امکان انتقال و تکثیر باکتری ها در زیر ناخن کاشته شده و همچنین احتمال 
آلوده بودن وســایل کاشت ناخن، این افراد در معرض ابتال به انواع قارچ های 
پوستی قرار می گیرند.وی مواد مورد استفاده و چسب های کاشت ناخن را از 
دیگر عوامل پرخطر و دخیل در از بین رفتن بافت ناخن دانست و خاطرنشان 
کرد: این مواد شــیمیایی با ایجاد حساســیت در ناخن ها و پوست اطراف آن 

فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد ســازگاری فرزند: محمدحســین 
به شــماره شناســنامه 1850099588 صادره از بهبهان در مقطع کاردانی 
رشــته مکانیک خودرو صادره از واحد دانشــگاهی آزاد بهبهان با شــماره 
215/941/44 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد، از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســامی واحد بهبهان به نشانی: 

بهبهان - دانشگاه آزاد اسامی واحد بهبهان ارسال نماید.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

۱39۵/3/۲3 و مجوز شماره ۱۱/۱3۵8۵ مورخه 9۵/۴/۲۱ سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

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

۱39۴/۱۲/۲9 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی ۰۰۶۷۰3۶8۴8 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 اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۱39۵/۷/۲۵ تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی ۱۶39۰۴9۶۰۶ به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰3۲۶9۲۵8 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 39۶۰93۶9۷۴ 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی ۱۰۱۰۱3۴۰۱۴۴ به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی ۴۲8۰88۰۷۴3 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی ۱۰۱۰۱3۱88۷۲ به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
۰38۴38۲8۱9 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی ۱۰۱۰۱338۰۰۱  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی ۰۰3۲3۲۷9۴3 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی ۱۰۱۰۰۵9۱3۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد ۱۲ و ۱۴ اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱39۵/۴/۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی ۰۰۵3۶۷۷۲۶9 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی ۰۰۷33۰۲9۰۲ 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به ۲9 اسفند ۱39۴ مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/خانم بیان غامی دارای شناسنامه شماره ـــــــــــــــــ به شرح دادخواست 
به کاسه 96752 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان جمال ایل بیگی به شناسنامه ـــــــــــــــ در تاریخ 96/6/1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به افراد مشروحه زیر:
1- بیــان غامی به ش ش 3994 ت ت 1365/5/1 شــماره ملی 3732888932 

همسر متوفی
2- متین ایل بیگی به ش ش --- ت ت 1383/6/12 شــماره ملی 3721131584 

پسر متوفی
3- باران ایل بیگی به ش ش --- ت ت 1392/6/20 شــماره ملی 3721782895 

دختر متوفی
4- عبداهلل ایل بیگی به ش ش 160 ت ت 1330/1/6 شــماره ملی 3731125161 

پسر متوفی
5- سیده ثانیه دست باز به ش ش 37 ت ت 1335/3/5 شماره ملی 3820977351 

مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 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 ۸ دادگاه عمومی شورای
 حل اختالف سنندج

3۷3۲88893۲
39۶۴

3۷3۱۱۲۶۵3۲
۲89

دادنامه
پرونده کاسه 9609982890200188 شعبه 3 شورای حل اختاف شهری بوئین زهرا استان قزوین تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای مهدی فضلی فرزند نصراله به نشــانی قزوین- بویین زهرا- روستای آراسنج پایین- خ شهدای شمالی 

منزل مهدی فضلی خان آبادی
خوانده: آقای عبداله قاسمی سه چقایی فرزند منوچهر به نشانی 

خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته، 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
)رأی قاضی شورا(

درخصوص دعوی مهدی فضلی خان آبادی به طرفیت عبداله قاسمی سه چقایی به خواسته مطالبه وجه سفته به 
ارزش مبلغ صد میلیون ریال به انضمام خســارات دادرســی تقدیم و مبنای طلب خود را مطالبه وجه سفته اعام 
نموده و جهت اثبات ادعای خود به ســفته های ممهور به اثر انگشت و امضاء خوانده استناد کرده است. در مقابل 
خوانده علی رغم اباغ قانونی و نشر آگهی در جلسه حضور نیافته است. بنابراین شورا با عنایت به سفته های ارائه 
شده سفته موضوع دعوا فاقد شرایط اساسی ماده 308 قانون تجارت می باشد و در وضعیت حاضر دعوای تجاری 
مطالبه وجه سفته به عنوان یک سند تجاری قابل استماع نبوده بلکه سند موضوع دعوا یک سند عادی محسوب و 
با توجه به سفته های ممهور به امضای خوانده و عدم حضور در جلسه رسیدگی و عدم دریافت انکار و تردید نسبت 
به امضاء و اثر انگشت ذیل سفته دعوای مطروحه را وارد دانسته و با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب ســال 1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ صد میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیســت روز از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم 

عمومی حقوقی بوئین زهرا می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بوئین زهرا- حسین یوسفی

»مفقودی«
برگ سبز )شناســنامه مالکیت(، کارت ماشــین، بیمه نامه و سوئیچ 
ســواری MVM مدل 96 رنگ ســفید به شــماره انتظامی ایران 
74-933 ص 92 بــه نــام زهــرا ارگنجــی فرزند مهدی شــماره 
موتــور MVMD4G15BAGH002046 و شــماره شاســی 
NATFBABWXH1002864 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای عباس ایزدپور فرزند درویش علی و غیره

خواهان آقای شاهین فریدمهر فرزند عبدالرضا با وکالت آقای اسد مرادی یعقوبوند دادخواستی به طرفیت خواندگان: 1- آقای 
ماشاءاله شلیلیان 2- سیف اله عطفان نژادیان دزفولی 3- عباس ایزدپور به خواسته انتقال سه دانگ مشاع سند رسمی یکباب 
مغازه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کاســه 9609986421100114 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/06 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان اندیمشک - مهرپیما

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان به شرح ذیل )مجهول المکان(
 خواهان آقای شاهین فریدمهر دادخواستی به طرفیت خواندگان غامحسین نظری، شکرعلی عیدی، خان مرادخان مرادی، محمدرضا 
عابدزاده، محمد میرزایی گماری، محمدرضا مکوندی، عبدالعلی عبدالهی، غامرضا میرزایی گماری جملگی )مجهول المکان( به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609986420400192 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/01 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین  دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

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

استان خوزستان - شهرستان اندیمشک - خیابان انقاب - بلوار شهید رجایی دادگستری شهرستان اندیمشک
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک- روح اله عدالت خواه

مدیر دفتر شعبه دوازدهم
 دادگاه حقوقی شهرستان سنندج - نظری

برابر با پرونده کاسه 71 9601 شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج موضوع 
دعــوی مهری قــادری بطرفیت 1- معصومه تورجی فرزنــد عظیم و غیره 
بخواســته ســایر دعاوی مالی طرح دعوی نموده و با توجه به اینکه حسب 
اعام خواهان معصومه تورجی فرزند عظیم مجهول المکان می باشد بنابراین 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا مشارالیه که فعا مجهول المکان می باشد از 
تاریخ نشــر آ گهی تا قبل از جلسه رســیدگی به دفتر شعبه دوازدهم دادگاه 
حقوقی ســنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
در وقت رسیدگی روز شنبه مورخ 1396/8/6 ساعت 11/30 جهت رسیدگی 
پرونده مربوطه در این شعبه دادگاه حضور بهم رسانید در غیر اینصورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شــد چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یکبار در 
روزنامــه چاپ و مدت آن ده روز خواهد بــود و به خوانده موصوف یادآوری 
می شود به محض اطاع از وقت رسیدگی نشانی دقیق و کامل خود را جهت 

اقدامات بعدی به این شعبه دادگاه اعام دارند.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب عثمان تیا فرزند بهرام محمد کد ملی 4979686516 و شماره شناسنامه 165 صادره 
از گرگان مالک کامیون کمپرســی کاویان به شــماره انتظامی 626 ع 59 ایران 59 و شماره 
 NA5K1192C8S772406 و شماره شاسی EQB180-2069752675  موتور
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هرکسی 
ادعایــی در مورد خودروی مذکــور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به دفتر حقوقی شــرکت 
کاریزان خودرو واقع در تهران خیابان اســتاد مطهری نبش چهارراه میرزای شــیرازی پاک 

292/1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت دانا یاران کوثر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱5۸4۱4 و شناسه ملی ۱0۱0۲0۱۱۱۸۶

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/3/30 و به استناد مجوز 
شــماره 96/469739 مورخ 1396/4/25 بیمه دانا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه 
 جدیدی مشــتمل بر 65 مــاده و 15 تبصره به تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۸5۸۸4(

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست ماشین سهامی خاص 
به شماره ثبت 4040۲۱ و شناسه ملی ۱0۳۲055۲۳4۹ 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه مکاتبات عادی 
و قراردادهای جاری شــرکت با امضاء  مدیرعامل همراه مهر شــرکت و کلیه اســناد تعهدآور از قبیل 
چک، ســفته و برات با امضــاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۸5۸۸۳(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل سهامی خاص 
به شماره ثبت 4۳0۹۳ و شناسه ملی ۱0۱00۸۸45۷5

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت اله اشتری )با 
کد ملی 0421429941( به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور، چک، ســفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا به همراه مهر شــرکت معتبر 
می باشــد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۸5۸۸5(

حصر وراثت

محمدرضا طاهری نسب 
 قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان

خواهان رونوشــت حصر وراثت اســماء کهرازائی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 18267 
صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کاســه 960331 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلی کهرازهی 
فرزند عبدالعزیز به شــماره ملی 3621740376 در تاریخ  1393/9/19 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- متقاضیه با مشخصات فوق الذکر )همسر متوفی(

2- دربخت بلوچ ریگی نســب فرزند شهداد به شــماره شناسنامه 276 صادره از میرجاوه )مادر 
متوفی(

3- عبدالعزیز کهرازهی  فرزند باگی به شماره شناسنامه 77 صادره از میرجاوه )پدر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب ساختمان تعزیرات حکومتی 
مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف 2107

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص 
به شماره ثبت 4۱4۶۶ و شناسه ملی ۱0۱00۸۶۸4۱5 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۸5۸۸۲(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1395/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان به شناسه 10104073682 ملی به سمت بازرس 
اصلــی و حجت عدل پــرور ش م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش م 0051388081 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، آقای رحیم امینی ش م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک 
امینــی ش م 0057047790 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ملک مشــاعی ش م 
0040468305 به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای دو ســال انتخاب گردیدند. حق 
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسامی 
و نامه های اداری و مراســات با امضای آقای رحیم امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس 
امینی )مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( هر یک 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها 

انتخاب گردید. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای شکرعلی عبدی فرزند
خواهان آقای شاهین فرید مهر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد وفایی، رحمان، رحیم، معصومه جملگی وفایی، محمود، محمد، رضا، 
فاطمه، نسرین جملگی وفایی مهر، طوبی یعقوب کلندی، رضا، محمد، لیا جملگی وفایی خواه و رحیم عبدزاده و شیما وفایی و مهرشیرین 
حسینی و غامحسین نظری، شکرعلی عبدی، خانمراد خانمرادی، محمدرضا عابدزاده، محمد میرزایی گماری، محمدرضا مکوندی، عبدالعلی 
عبداللهی و غامرضا میرزایی گماری جملگی خواندگان )مجهول المکان( به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9609986420400174 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/7 
ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک - روح اله عدالت خواه
استان خوزستان - شهرستان اندیمشک- خیابان انقالب - بلوار شهید رجایی - دادگستری شهرستان اندیمشک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد وفایی فرزند عبدالرضا و غیره
خواهان آقای شاهین فرید مهر فرزند عبدالرضا با وکالت آقای اسد مرادی یعقوب وند دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها: 
1- احمد 2- رحمن 3- رحیم 4- معصومه شــهرت همگی وفایی 5- محمــود وفایی خواه 6- ورثه علیرضا وفایی مهر )1- محمد 
2- رضا 3- نسرین 4- فاطمه شهرت همگی وفایی مهر 5- طوبی یعقوب کلندی( 7- ورثه محمدعلی وفایی خواه )1- رضا 2- محمد 
3- لیا شهرت همگی وفایی خواه 4- مهین عبدزاده( 8- ورثه مجید وفایی مهر )1- شیما وفایی مهر 2- شیرین حسینی( 9- ماشا اهلل 
شلیلیان 10- سیف اله عطفان نژادیان دزفولی 11- عباس ایزدپور به خواسته انتقال سه دانگ مشاع سند رسمی یک باب مغازه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609986421100112 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/6 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک- مهرپیما

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/ خانم روناک شریعتی دارای شناسنامه شماره                        به شرح دادخواست 

به کاســه 990773 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شــادروان عســکر شــریعتی به شناســنامه                    در تاریخ 96/5/28 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد 
مشروحه زیر.

1- حفصــه خلیقی بــه  ش ش 562 ت ت 1324/7/2 شــماره ملی 3839374634 
همســر، 2- اقبال شــریعتی ش ش 9 ت ت 1341/1/1 شماره ملی 5589772291 
پســر متوفی، 3- رئوف شــریعتی بــه ش ش251 ت ت 1343/6/10 شــماره ملی 
3730659766 پســر متوفی، 4- بدیع شــریعتی به ش ش 252 ت ت 1348/6/3 
شــماره ملی 3730659774 پسر متوفی، 5- راشد شــریعتی به ش ش 126 ت ت 
1364/1/2 شــماره ملی 3732553302 پسر متوفی، 6- نسرین شریعتی به ش ش 
230 ت ت 1345/3/3 شماره ملی 3730659553 دختر متوفی، 7- ثریا شریعتی به 
ش ش 232 ت ت 1346/10/7 شماره ملی 3730659571 دختر متوفی، 8- روناک 
شریعتی به ش ش 884 ت ت 1356/6/20 شماره ملی 3732385655 دختر متوفی، 
9- شوجوان شــریعتی به ش ش 745 ت ت 1358/3/1 شماره ملی 3732412512 
دختر متوفی، 10- ســروه شــریعتی به ش ش 489 ت ت 1359/6/30 شماره ملی 

3732435598 دختر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 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 ۸ دادگاه عمومی
 شورای حل اختالف سنندج

884
3732385655

559
5589551951

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

مزرعی
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی برابر رای شــماره 1934-1396 مورخ 96/5/29 تصرفات آقای/خانم هانی شحیتاوی 
شماره شناسنامه 17 صادره از اهواز فرزند مطیر دارای کد ملی شماره 1756581800 نسبت به 
یکباب ساختمان به مســاحت 253/22 متر مربع در قسمتی از ششدانگ پاک 2628 واقع در 
بخش 2 اهواز اخبار خروجی به نام عبدالحســین خورشیدی زاده منجر بصدور رای گردیده برابر 
مــاده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع عموم آگهی می گردد 
تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اسناد و اماک اهواز تسلیم 
و رســید دریافت نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام 

بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/6/28                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/7/13
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