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بدون تردیــد، هویج در میان محبوب ترین 
ســبزیجات قرار دارد. این سبزی ریشه ای را 
معموال به رنگ نارنجی می بینیم، اما انواع سفید، 

زرد و بنفش آن نیز وجود دارند.
به گــزارش »هیومن هلث«، رنــگ خاص هویج 
به واســطه بتا کاروتن و آلفا کاروتن شکل می گیرد. 
همچنین هویج حاوی لوتئین، گاما کاروتن و زیگزانتین 

است.
هویــج منبع خوبــی برای مواد معدنــی، فیبر و 
ویتامین های A، B،C و K محســوب می شود. می توان 
هویــج را آب گرفت، آن را به صورت خام مصرف کرد 
یا این سبزی را پخت که در هر سه حالت از فواید آن 

بهره مند خواهید شد.
آنچه ما پیشنهاد می دهیم مصرف آب هویج است. 
این کار را به یــک روتین روزانه تبدیل کنید تا بدن 
سپاســگزار شما باشد. در ادامه با 9 فایده سالمت آب 

هویج بیشتر آشنا می شویم.
تقویت سیستم ایمنی

تنها با مصرف یک لیوان آب هویج در روز می توانید 
سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید. آب هویج به 
بدن در مبارزه با آسیب رادیکال های آزاد کمک می کند 
و از آن در برابر التهاب، باکتری ها و ویروس های مضر 

محافظت می کند.
آب هویــج منبع خوبی بــرای ویتامین ها و مواد 
معدنی مانند ویتامین K، ویتامین B6، پتاسیم و فسفر 
است که برای حفظ شرایط خوب مغز، استخوان ها و 

سیستم عصبی ضروری هستند.
تنظیم کلسترول و قند خون

آب هویج سرشار از پتاسیم است و توانایی حفظ 
کلســترول و قند خون در سطوح مناســب را دارد. 
همچنین، این نوشــیدنی از محتــوای کالری و قند 

پایین سود می برد.
مــواد معدنی و ویتامین های موجود در آب هویج 
در کنار یکدیگر از ابتال به دیابت جلوگیری می کنند.

افــزون بــر ایــن، آب هویج ترشــح صفــرا را 

افزایــش می دهــد کــه بــه چربی ســوزی کمک 
نقــش وزن  کاهــش  در  رو،  ایــن  از  و   می کنــد 

 دارد.
پاکسازی کبد

آب  هویج می تواند به پاکســازی و سم زدایی کبد 
کمــک کند. مصــرف منظم آب هویــج می تواند به 

پاکسازی سموم از کبد کمک کند.
درخشش پوست

آب هویج حاوی آنتی اکســیدان ها و مواد معدنی 
مانند پتاسیم اســت که از تخریب سلولی جلوگیری 
می کننــد و از این رو، پوســت را ســالم و جوان نگه 
می دارند.این مواد مغذی از پوســت در برابر خشکی، 
لکه  ها، و زخم ها محافظت می کند و رنگ پوســت را 

بهبود می بخشند.
تقویت استخوان ها

آب هویج منبع خوبی برای ویتامین K است که در 
فرآیند پروتئین سازی بدن نقش دارد. این ویتامین در 
پیوند با کلسیم به بهبودی سریع تر، به ویژه در مورد 

شکستگی استخوان، کمک می کند.

افزایش سوخت و ساز
آب هویج حاوی فسفر است که نرخ سوخت و ساز 
در بدن را افزایش می دهد، احساس درد پس از انجام 
ورزش را کاهش می دهد و از استفاده بهینه انرژی در 

بدن اطمینان حاصل می  کند.
همچنین، آب هویج سرشار از ویتامین ب-کمپلکس 
اســت که به شکستن پروتئین، گلوکز و چربی کمک 
می کنــد، سوخت و ســاز را افزایــش می دهــد و در 
عضله ســازی نقش دارد و بر همین اساس، به کاهش 

وزن کمک خواهد کرد.
 سالمت دهان و دندان

آب هویــج حاوی مواد مغذی اســت که می تواند 
سیستم ایمنی را تقویت کند و توانایی بدن برای مبارزه 
با باکتری هایی که وارد دهان شــده و روی دندان ها و 

لثه ها تکثیر می  شوند را افزایش دهند.
آب هویج خواص ضدباکتــری دارد و می تواند از 
پوسیدگی دندان جلوگیری کند. افزون بر این، هویج 
می تواند به پاکسازی لکه ها و پالک ها از روی دندان ها 

کمک کند.

فیبر موجود در هویج می تواند یک مسواک طبیعی 
برای دســتگاه گوارش باشد و سیستم ایمنی بدن را 

تقویت کند.
فیبر می تواند باکتری های ناخواسته را از روده شما 
حــذف کرده و گوارش بهتر مواد مغذی تقویت کننده 

سیستم ایمنی را بهبود بخشد.
پیشگیری از سرطان

برخی مواد زائد که به نام رادیکال های آزاد شناخته 
می شوند می توانند در بدن باقی بمانند. آنها عناصری 

فوق العاده مضر برای سلول ها هستند.
با مصرف مواد غذایی سرشــار از آنتی اکسیدان ها 
قادر هســتید با رادیکال های آزاد مبارزه کنید. از این 

رو، خطر ابتال به سرطان کاهش می یابد.
بنــا بر نتایج برخی مطالعات، هر 100 گرم هویج 
دارای 33 درصــد ویتامین A،5 درصد ویتامین B6 و 
9 درصد ویتامین C اســت که همگی در کنار هم با 

رادیکال های آزاد مبارزه می کنند.
بهبود سالمت قلب

برای حفظ ســالمت قلب باید سطوح استرس را 
کاهــش دهید، به طور منظم ورزش کنید و به میزان 
کافی بخوابیــد. همچنین، دنبال کــردن یک رژیم 
غذایی سالم و متعادل برای بهره مندی از اثرات مثبت 

اهمیت دارد.
هویج سرشار از فیبر غذایی و آنتی اکسیدان هاست 
و از این رو، برای سالمت قلب فوق العاده مفید است.

افزون بر این، هویج می تواند به حفظ گردش خون 
مناسب و حذف پالک از شریان ها کمک کند.

مواد الزم برای تهیه آب هویج ویژه
2 فنجان آب، 2 فنجان هویج خرد شده، یک قاشق 
غذاخوری آبلیمو تازه، یک قاشق چایخوری زنجبیل 

تازه، یخ به میزان دلخواه
دستور تهیه

تمام کاری که باید انجام دهید ریختن تمام مواد 
تشکیل دهنده درون مخلوط کن و ترکیب کردن آنها 
با یکدیگر تا زمانی است که مایعی یکدست حاصل شود.

تقویت سیستم ایمنی با آب هویج
نتایج 25 مطالعه نشان داد، برای افرادی که دچار اضافه 
 وزن هســتند، هر یک کیلو کاهش وزن برابر با 2 ماه عمر 

بیشتر آنهاست.
نتایج تازه ترین تحقیقات نشــان داده اســت، هر یک کیلو گرم 
اضافه  وزن برابر با دو ماه کاهش امید به زندگی است و وزن اضافه 
می تواند به شدت فرد را به مرگ زودرس تهدید کند و این در حالی 
است که استعمال روزانه یک پاکت سیگار می تواند عمر انسان را تا 

حدود 7 سال بکاهد. 
به گفته محققان، افراد ســیگاری بیش از هر قشــر دیگری در 
معرض خطر مرگ زودرس هســتند و استعمال سیگار بیش از هر 

عادت دیگری زندگی فرد را به خطر می اندازد. 
این پژوهش ها همچنین نشان داده است، افرادی که تحصیالت 
عالی دانشگاه را پشت سر می گذارند، به ازای هر یک سال تحصیل 

بیشتر حدود 12 ماه به عمرشان اضافه می شود. 
محققان اروپایی، استرالیایی و آمریکایی با انجام 25 مطالعه بر 

روی 606 هزار نفر، اطالعات ژنتیکی و عادات زندگی هر فرد را تحت 
بررســی قرار دادند و دریافتند، اضافه  وزن و استعمال سیگار، طول 

عمر فرد را کوتاه و وی را در معرض مرگ زودرس قرار می دهد. 
نویسنده و محقق ارشد این پژوهش از دانشگاه ادینبورگ گفت: 
»مطالعه ما به بررسی اثر علمی انتخاب شیوه زندگی پرداخته است. 
ما دریافتیم که به طور متوســط، استعمال یک بسته سیگار، هفت 
سال از طول عمر می کاهد؛ در حالی  که از دست دادن یک کیلوگرم 

وزن، طول عمر را دو ماه افزایش می دهد.«
یک نتیجه مثبت این مطالعه این بود کسانی که تحصیالت خود 

را پس از مدرسه ادامه می دهند، یقینا طوالنی تر زندگی می کنند.
محققان معتقدند که اضافه  وزن باعث افزایش فشار خون، چربی 
خون و خطر ابتال به دیابت می شود که در نهایت خطر ابتال به حمله 
قلبی و ســکته مغزی را افزایش می دهد. این مطالعه نشان می دهد 
که ما می توانیم مانند ژاپنی ها از عادات ســالم زندگی پیروی کنیم 

تا هم  مانند آنها عمر طوالنی کنیم.

هر یک کیلو کاهش وزن
2 ماه عمر بیشتر!

یکی از کارشناســان سرماشناســی، ادعا کرده است 
که بزودی هزینه نگهداری و ســرمادهی بدن موســوم به 
»سرمازیســتی« یا »انجماد پس از مــرگ« به امید احیای 
مجدد آن در آینده، کمتر از هزینه های مراسم کفن و دفن 

خواهد بود!
به گزارش نیویورک پست، سرمازیستی فرایندی است که در آن 
تمام سلول های زنده، بافت ها، اندامها یا کل بدن برای جلوگیری از 
فروپاشــی در دمای بسیار پایین محافظت می شوند. ایده انجام این 
کار این است که مردگان را برای مدت نامحدود و تا زمانی که علم 
و فناوری های موجود بتواند آنها را دوباره زنده کند، نگهداری کنیم.
به گفته مارک هال، بنیانگذار شــرکت Stem Protect، نخستین 
بانک ســلول های بنیادی انگلیس، قیمت تکنولوژی سرمازیســتی 
cryogenic technology بــرای حفــظ بدن انســان ها در هر 18 ماه 

کاهش می یابد.
 Stem Protect معتبرترین شرکت ذخیره سازی سلول های بنیادی 

در جهان است.
اگــر روند فعلی ادامه پیدا کند، نگهــداری بدن افراد یخ زده به 
مدت 250 سال، هزینه کمتری نسبت به مراسم کفن و دفن سنتی 
دربرخواهد داشت، زیرا پیشرفت های تکنولوژی باعث شده است که 

قیمت آن بسیار مقرون به صرفه باشد.
وی افزود: در حال حاضر ما هنوز در جایگاهی نیستیم که بتوانیم 
از این روش برای بازگرداندن افراد اســتفاده کنیم، اما معتقدیم که 

در آینده می توان از این روش برای احیای بدن آنان استفاده کرد.
با این روش شاید بتوان در آینده افراد را پس از مرگ نیز دوباره 
به زندگی بازگرداند و حتی بیماری هایی که سبب مرگ شده را درمان 

کرد. اما در حال حاضر چنین فناوری وجود ندارد.
هــال در بانک ســلول های بنیــادی کار می کند کــه در آنجا 
دانشــمندان از سلول های خالی ذخیره شــده برای بازسازی همه 

بافت ها استفاده می کنند.
از سلول های بنیادی برای تحقیق و مبارزه با بیماری ها استفاده 

می شود.
در Stem Protect از روش سرمازیستی برای نگهداری بدن انسان ها 
استفاده نمی شود، اما از تکنولوژی مشابه برای حفظ 125 هزار نمونه 

سلول بنیادی مربوط به 75 هزار خانواده استفاده شده است.
هال پیش بینی خود را بر اســاس یک اصل اقتصادی ارائه کرده 
که نشان می دهد تمام هزینه های تکنولوژی های مختلف در هر 18 

ماه به نصف کاهش می یابد.
او معتقد است که فناوری سرمازیستی در حال تبدیل شدن به 

یک فناوری پرطرفدار است.
در حال حاضر، شــرکت سرمادهی روســی به نام KrioRus در 
رقابتی با همتای آمریکایی خود، اعالم کرده است که برای نگهداری 

و سرمادهی مغز انسان 13000 دالر دریافت خواهد کرد.
این شــرکت همچنین با دریافت 39000 دالر، کل بدن انسان 

را ذخیره می کند.
هال معتقد است که قیمت ها بیش از این نیز کاهش خوهد یافت. 
در حال حاضر، هزینه ذخیره هر ویال)شیشه کوچک( از سلول های 

بنیادی انسان 783 دالر است.

قبر یخی
 امیدی برای زندگی در آینده !

بین اســترس زنان جوان در دهه 20 
مستقیم  رابطه  جنین  و ســقط  زندگی 

وجود دارد.
نتیجــه یک مطالعه نشــان داد، زنانی که 
در دهــه 20 ســالگی، اســترس های زیادی 
را تجربــه می کننــد، 42 درصــد بیــش از 
 دیگــران ممکن اســت دچار ســقط جنین

 شوند. 
بر اساس نتایج همین مطالعه، سقط جنین 
شایع ترین عارضه دوران بارداری است و در 20 

درصد بارداری ها اتفاق می افتد، این آمار قطعا 
بســیار باالتر از آن چیزی اســت که به دست 
آمده است، چرا که بسیاری از سقط های جنین 
گزارش نمی شــوند به ویــژه اگر در هفته های 

اول باشند. 
این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بین 
استرس و ســقط جنین رابطه مستقیم وجود 
دارد؛ حتی اگر یک خانم، خیلی ســال قبل تر 
از  آنکه به فکر بچه دار شــدن بیفتد، متحمل 

استرس شده باشد!

بررسی محققان بر روی زندگی چندین هزار 
مادری که دچار ســقط جنین شده اند، ثابت 
می کند که زنان با سابقه طوالنی مدت استرس 
 تــا 42 درصــد احتمال بروز ســقط جنین را 

دارند.
سقط جنین بیشتر به دلیل ناهنجاری های 
کروموزومــی در اوایل بارداری رخ می دهد؛ اما 
وجود سطح باالیی از هورمون استرس در قبل 
از اقــدام به بارداری در ایجاد این ناهنجاری ها 

در مرگ جنین هم موثر است.

این مطالعــه که در کالج دانشــگاه لندن 
و دانشــگاه ژیانــگ در چیــن انجام شــده 
اســت، قوی ترین شــواهد را ارائه می دهد که 
اســترس زنان در دهه 20سالگی می تواند در 
 دهه های بعدی زندگی عواقب جدی داشــته 

باشد.
سقط جنین امکان دارد در هفته و ماه های 
اول بــارداری رخ دهد و باعــث ناراحتی، ابتال 
به بیمــاری، نازایی، اســترس، افســردگی و 

بیماری های اعصاب و روان شود.

استرس مهم ترین عامل سقط جنین زنان جوان 

جواز اسلحه به شماره 21602504 نوع اسلحه 
2 لول ساچمه زنی به مدل کوسه ساخت ایران 
متعلق بــه اینجانب برزین عفیفــی رودبالی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
آقای جلیل شــهرت بهزادی نام پدر عبدالکریم بشناســنامه 36671 
صــادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهــی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم عبدالکریم شهرت بهزادی 
حاجت آقائی بشناسنامه 52 صادره لنجان در تاریخ 93/6/24 در اهواز 

اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از:
1- متقاضی با مشخصات فوق

2- خلیل بهزادی حاجت آقائی شماره شناسنامه 992 صادره اهواز
3- رضــا بهــزادی حاجت آقائــی شــماره شناســنامه 755 صادره 

اهواز)فرزندان ذکور متوفی(
4- گل بناز بهزادی حاجت آقائی شماره شناسنامه 759 صادره اهواز

5- صاحب جان بهزادی حاجت آقائی شماره شناسنامه 152 صادره اهواز
6- بتول بهزادی شــماره شناســنامه 723 صادره اهواز)فرزندان اناث 

متوفی(
7- ســکینه نادری بنی شماره شناســنامه 408 صادره بن شهرکرد)زوجه 
متوفی( والغیر بشرح دادخواست تقدیمی 960449/8/96 حقوقی می باشد.

اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 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.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز- اسالمی

کارت هوشــمند به شــماره 2161301 مربوط به خودرو 
کامیون کمپرسی 6 چرخ بنز LK19/24 به شماره انتظامی 
885ع75 ایران 63 مدل 87 رنگ نارنجی شــماره موتور 
33593210105390 شماره شاسی 37433316600722 
به مالکیت نــور محمد کرمی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
دفترچه کارشناسی رســمی دادگستری به شماره 9725 تاریخ صدور 
1391/12/15 و شماره پروانه 9400 تاریخ صدور 1391/9/29 به نام 
میالد شهریان فرزند رمضانعلی متولد 1364 کد ملی 1063927919 
رشــته کارشناسی امور گمرکی حوزه قضایی قشــم با شماره پرونده 

50/13934 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چون کامران کوهکن مالک خودرو ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 
به شــماره انتظامی 813 ی 27  ایران 63 شــماره موتور 12489296670 
شماره شاسی NAAM01CA6BE217696 به علت فقدان سند کمپانی 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

برگ ســبز خودروی ســواری کیا کادنزا مدل 2012 
به شــماره انتظامــی 381 ج 27 ایران 15 و شــماره 
شاســی شــماره  و   G6DCBS741882  موتور 
 KNALN4146C5079959 بنــام شــیرین 
صالح اهری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فراخوان )نوبت دوم(
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری بروجرد در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و 
اجرای مفاد قانون مدیریت پســماند در آئین نامه اجرای آن و ماده 4 اساســنامه سازمان برنامه ریزی و مدیریت 
اجرایی در خصوص کاهش تولید زباله، تفکیک از مبداء، پردازش، بازیافت و... پسماند شهری و پس از بررسی و 
ارزیابی توان شرکت های رتبه بندی شده ذیصالح دارای تجربه، تجهیزات و سابقه کار مشابه به بخش خصوصی 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی 
فراخوان جهت ارائه اســناد، مدارک و ســوابق مرتبط کاری شرکت و همچنین کسب اطالعات الزم به سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری بروجرد واقع در بلوار امام خمینی)ره( نرسیده به ترمینال مسافربری مراجعه یا با شماره 

تلفن 42445004-066 تماس حاصل نمایند.
                                     سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ1396/4/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود نقشینه بشماره 
ملی 0043195598 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
فرهاد حســامی بشماره ملی 1816699063 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره- آقای فرهاد علیمراد بشماره 
ملــی 0031083171 بــه ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره- آقای ســیروس گودرزی به شماره ملی 
4072137286 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
شــدند. - امضاء کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص
 به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1396/3/17 
و مجــوز شــماره 15088 مــورخ 96/3/27 ســازمان هواپیمایی 
کشــوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای والتر علین با شماره ملی 
2754018034 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عزت اله زائری 
با شــماره ملی 2090897104 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، 
خانم کارولین الزاروف باشــماره ملی 0049826700 عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. آقای ســرکز ســرحاد چمکی با کد ملی 
شماره 2751744303 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به مدت دو 
سال انتخاب گردید. کلیه اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، چکها، 
سفته ها و بروات و دیگر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از 
اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل 
امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در 
مورد اوراق غیرتعهدآور امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت 

مدیره با مهر شرکت کفایت می کند. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی 
اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۴0 

و شناسه ملی ۱0۱00۳۳۶۷۹۶ 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به شخص خوانده

خواهان ثریا پریدار پردنجانی فرزند حســین دادخواســتی به 
خواســته ابطال تقســیم نامه به طرفیت خواندگان 1- محمود 
محمودی فرزند تراب 2- ســتار محمــودی 3- ندا محمودی 
4- راحله محمــودی 5- مریم محمودی 6- اعظم محمودی 
فرزنــدان محمــود 7- خداکــرم محمودی مجــد 8- پیمان 
محمودی مجد 9- پژمان محمودی مجد 10- مژده محمودی 
مجد 11- ســهیال محمودی مجد 12- سمیه محمودی مجد 
13- علی محمودی مجد 14- مژگان محمودی مجد فرزندان 
عبدالحســین 15- نازنیــن بیگم محمودی فرزند ابوالقاســم 
16- حســینعلی محمودی مجد 17- رامیــن محمودی مجد 
18- مهــرداد محمودی مجد  19- بهنام محمودی مجد 20- 
سجاد محمودی مجد 21- گل بهار محمودی مجد 22- تهمینه 
محمودی مجد 23- زهــره محمودی مجد فرزندان تیمور 24- 
فاطمه اسماعیلی فرزند شــاهمراد 25- میترا پریدار پردنجانی 
فرزند حسین به نشانی مجهول المکان به این دادگاه ارائه نموده 
و وقت رسیدگی به تاریخ 1396/9/19 ساعت 10 گردیده لذا به 
علت مجهول المکان بودن به خواندگان فوق الذکر به تجویز م 
73 ق.ا.د.م مهلت داده می شود تا به این دادگاه مراجعه نموده 
و نســبت به تحویل گرفتن دادخواست و ضمائم اقدام نمایند و 
در وقت مقرر ذکر شــده در این دادگاه حاضر شوند در غیر این 
صورت دادگاه وفق مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا برای یک 

نوبت مراتب آگهی خواهد شد.  
دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان 
حسن اسالمی

آگهی ابالغ
بدینوســیله آقای سیدامین حســینیان که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که آقای 
حمیدرضا گروســی دادخواستی به خواسته دســتور موقت فک پالک به طرفیت شما تقدیم که 
به کالســه 960742/ج112 ثبت و برای روز 96/9/4 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین 
گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی همدان 
درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به حوزه 112 واقع در همدان، میدان بیمه، کوچه مشکی مراجعه و در روز 
و ســاعت مقرره فوق در جلسه رســیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد و اال شورا 
غیابا رســیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت 
ـــــــــــ دســتور موقت مبنی بر توقیف  و مــدت آن ده روز خواهد بود. ضمنا برابر دادنامهـ 
خودرو پراید به شــماره انتظامی 128 ب 14 - ایران 18 صادر که به تایید رئیس حوزه قضایی 

نیز رسیده است بدین وسیله آن دستور موقت نیز ابالغ می گردد.

رئیس دبیرخانه حوزه ۱۱۲ شوراهای 
حل اختالف شهرستان همدان
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96/7/24

م الف 3265

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی افسری دارای شناسنامه شماره 3560142611 به شرح دادخواست به کالسه 96/886 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد افسری 
بشناســنامه 3569858839 در تاریخ 96/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به 1( محمد افسری فرزند احمد به ش.ش 324 و ت.ت 1328/3/1 صادره 
از کنگان پدر متوفی 2( ماهرو افســری فرزند ســالم بــه ش.ش 5 و ت.ت 1330/1/1 صادره 
از کنگان مادر متوفی 3( عایشــه ســیاری فرزند ابراهیم بــه ش.ش 470 و ت.ت 1352/8/1 
صــادره از کنگان همســر متوفی 4 ( علی افســری فرزند احمد بــه ش.ش 3560142611 و 
ت.ت 1373/10/19 صادره از کنگان پســر متوفی 5( نورالدین افســری فرزند احمد به ش.ش 
3560281806 و ت.ت 1384/3/8 صادره از کنگان پســر متوفی 6( ابراهیم افسری فرزند احمد 
به ش.ش 3560403871 و ت.ت 1390/12/7 صادره از کنگان پســر متوفی 7( مریم افسری 
فرزنــد احمد بــه ش.ش 3560118778 و ت.ت 1372/8/26 صادره از کنگان دختر متوفی 8( 
نوریه افســری فرزند احمد بــه ش.ش 3560209463 و ت.ت 1378/12/20 صادره از کنگان 
دختر متوفی... اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی درپی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف استان بوشهر- حوزه قضایی عسلویه

کارت ماشــین و سند سواری ســمند به نام مریم علی زاده نام 
پدر: علی تاریخ تولد: 1346/1/2 شــماره شناســنامه: 2 محل 
صدور کنگان شماره ملی 3569853349 شماره پالک خودرو:  
58  479 د 34 شماره موتور: 12490275219 و شماره شاسی 
NAACNICM5CF007959 مفقــود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت یارصنعت )مســئولیت محدود( درحال تصفیه به شماره ثبت 87752 و شناسه ملی 10101321619 
نوبت اول پیرو آگهی انحالل شماره 139530400901073919 مورخ 1395/7/5 منتشره در روزنامه رسمی 
شماره 20848 مورخ 1395/7/12 و در اجرای ماده 215 قانون تجارت ازکلیه بستانکاران که از شرکت مزبور 
مطالبات یا ادعایی دارند دعوت می نماید که حداکثر ظرف یک ســال از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدیر 
تصفیه در محل تصفیه شــرکت واقع در تهران خیابان هویزه غربی پالک 121 طبقه همکف مراجعه نمایند. 

بدیهی است با انقضای مدت فوق الذکر هیچ ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه
سیدمحسن موسوی

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب روح اله عســگری نژاد فرزند عبداله شماره شناســنامه 20 صادره از فراهان 
مالک خودروی ســواری کار پاترول به شماره انتظامی 239 د 52 ایران 47 و شماره 
موتور P019514Z و شماره شاسی PNV35P318559 بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشــت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی در 
خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده)10( روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شــرکت رایان ســایپا واقع در تهران جاده قدیم مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده )مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9209986110400441 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان ایذه نظر به محکومیــت 1- خانم کبری بندری گل نرگســی فرزند آقاخون 
2- آقای مســلم زنگنه 3- شــرکت ماهان صنعت ایذه در حق محکوم له شــرکت ایلیار 
صنعت نویــن به مدیریت آقای علی زاهــدی با توجه به اینکه تعداد 3 دســتگاه برش و 
جوش و پلیسه گیر )گوشه تمیز کن( با مشخصات زیر که در مالکیت محکوم علیه می باشد 
توقیف گردیده و پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشــناس رســمی دادگســتری 
ارزش دســتگاه های توقیفی به مبلغ یکصد و چهل و یک میلیون ریال ارزیابی گردیده که 
ســپس مقرر گردید در روز دوشنبه تاریخ 1396/8/15 از ساعت 10 الی 11 ظهر در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایذه از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد. 
لــذا طالبیــن می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطــالع و هماهنگی این اجراء از 
دســتگاه ها بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شــده در مراسم مزایده شرکت 
نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
به عنوان برنده مزایده شــناخته شــده و 10 ٪ از کل مبلغ فروش فی المجلس از خرید را 
اخذ و باقی پس از گذشــت یک هفته و عدم وصول هرگونــه اعتراضی از خریدار اخذ و 

دستگاه ها به وی تحویل خواهد شد.
مشخصات دستگاه های توقیفی به شرح زیر می باشد:

1- دســتگاه برش پروفیل های upvc تک ســر ســه فاز مدل akm400 بلژیک سال 
ساخت 2010

2- دستگاه جوش تک سر پروفیل upvc مدل ytkkm بلژیک سال ساخت 2010
3- دستگاه پلیسه گیر )گوشــه تمیزکن( پروفیل های upvc مدل oktm2 بلژیک سال 

ساخت 2011
ضمنــًا چنانچه روز مزایــده مصادف با روز تعطیل گردید مزایــده در فردای همان روز و 

ساعت انجام خواهد شد.
صمد شیخ زاده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان ایذه

آگهی حصر وراثت
شماره پرونده: 396/6/96

درخواست کننده: خانم معصومه رمضانی فرد فرزند رحمن به شماره شناسنامه 914 صادره از شوشتر درخواستی 
به خواســته آگهی حصر وراثت و توضیح داده که مرحوم رحمن رمضانی فرد فرزند: غالمحســین به شــماره 
شناســنامه ......................... صــادره از ................... در تاریــخ 1396/7/12 در اقامتــگاه غیردائمی خود در 

شهرستان تهران بدرود حیات گفته ورثه اش حین الفوت منحصر است از:
1- متقاضی با مشــخصات فوق دختر متوفی 2- آقای ســجاد رمضانی فرد فرزند رحمن شــماره شناسنامه 
772 صادره از شوشــتر پســر متوفی 3- خانم زهرا رمضانی فرد فرزند رحمن شــماره شناسنامه 617 صادره 
از شوشــتر دختر متوفی 4- فاطمه رمضانی فرد فرزند رحمن شــماره شناسنامه 2312 صادره از شوشتر دختر 
متوفی 5- مریم رمضانی فرد فرزند رحمن شماره شناسنامه 1870015207 صادره از شوشتر دختر متوفی 6- 
مرجان رمضانی فرد فرزند رحمن شــماره شناسنامه 1870329228 صادره از شوشتر دختر متوفی 7- نرگس 

احمدمهمدی فرزند اکبر شماره شناسنامه 13 صادره از شوشتر همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور جهت درج یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می گردد و هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوســت از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس شورای حل اختالف شعبه ۶ شهرستان شوشتر  
عوض پور

شماره ابالغنامه: 9610106110402911
شماره پرونده: 9409986110400640

شماره بایگانی شعبه: 940649

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای حسین جانی زاده فرزند محمد

خواهان آقای محمد زاهدی شهریاری دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- حسین جانی زاده 
و 2- شرکت نوین مصالح اکسین پارس به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9409986110400640 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اهواز ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/8/30 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده)حسین جانی زاده( و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده)آقای حســین جانی زاده( ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- احمدپور
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان)انرژی(

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

خانم شــرافت  خانی دارای شناسنامه شماره 3 شــماره ملی 3821261341 به شرح 
دادخواست به کالسه 960858 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ادریس منصوری به شناسنامه- 3720306747-0  
در  تاریخ 96/5/18 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1- توفیق منصوری به ش ش 242 ت ت 1323/12/5 شــماره ملی 3820701834 

پدر متوفی
2- شــرافت  خانی به  ش ش 3 ت ت 1337/1/1 شــماره ملی 3821261341 مادر 

متوفی به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یــک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت گروه پزشکی بابل کلینیک 

)سهامی خاص( بشماره ثبت ۴0۴ و به شناسه ۱0۷۶00۷۸۴۴۱
بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت گروه پزشکی بابل کلینیک )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 404 و شناســه ملی 10760078441 دعوت می گردد در تاریخ 96/8/5 ساعت 10 صبح 
تا ساعت 12 ظهر در محل تشکیل مجمع واقع در  کمربندی امیر کال تاالر پذیرایی پدربزرگ 

حضور بهم رسانند.
هیئت مدیره گروه پزشکی بابل کلینیک

ابالغ وقت رسیدگی به آقای حمیدرضا نادری اقبالغ فرزند زیاد 
خواهان خانم ســمانه نادری اقبالغ فرزند حمیدرضا دادخواستی به طرفیت آقای حمیدرضا نادری اقبالغ فرزند 
زیاد به خواسته اذن در ازدواج مبنی بر تایید صالحیت آقای مجتبی حمداللهی فرزند غفار را تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان شهرستان قزوین نموده که جهت رسیدگی به شعبه ســوم دادگاه خانواده قزوین واقع در 
قزوین- خیابان دانشــگاه- جنب پارک الغدیر- دادگســتری کل اســتان قزوین ارجاع و به کالسه 960753 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن به تاریخ 1396/08/29 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر آالنتشار 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 حاضر گردد.
شعبه سوم دادگاه خانواده قزوین

شماره ابالغنامه:9610106921100247 
شماره پرونده: 9309986110400127

شماره بایگانی شعبه: 950815
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به  خانم کبری بندری گل نرگسی فرزند آقاخون

خواهان شــرکت ایلیار صنعت نوین به  مدیریت آقای علی زاهدی دادخواســتی به طرفیت 
خوانــده آقای / خانــم  1- کبری بنــدری گل نرگســی فرزند آقاخون 2- مســلم زنگنه 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9309986110400127 شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ایذه ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/08/15 ســاعت10:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ایذه- صمد شیخ زاده
استان خوزستان- شهرستان ایذه- جاده کمربندی پیان- جنب فرمانداری


