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داشــتن بدنی سالم و ســامتی آرزوی همه ماست. اما 
متاسفانه، بسیاری از ما اغلب با کارمشغله زندگی و تعهدات 
دیگر آن چنان مشغول می شویم که سامت بلندمدت خود را 
فراموش می کنیم به طوری که سامتی از اولویت های اصلی 
زندگی ما خارج می شــود. اما خوشبختانه بدن می تواند با ما 

صحبت کند، حتی اگر همواره به آن گوش ندهیم.
به گزارش »پاور آو پازیتیویتی«، هنگامی که بدن بروز نشانه های 
آشفتگی را آغاز می کند، اختصاص زمان برای گوش دادن به آن چه 
بیان می کند و بررسی این که به چه تغییراتی در سبک زندگی خود 
نیاز داریم، اهمیت دارد. بدون تردید، نادیده گرفتن بدن روشی است 
که افت ســطح سالمت جسمانی و روانی را به همراه خواهد داشت. 
آشنایی با نشانه هایی که بدن برای هشدار دادن به ما استفاده می کند 
و انجام تغییرات بر اســاس آنچه نیاز دارد به جای نادیده گرفتن های 

پی در پی می تواند سالمت شما را تضمین کند.
سردی اندام ها

همــان گونه که می دانید، دمای بدن ســالم حدود 97/8 درجه 
فارنهایت )36/5 درجه سلســیوس( با حدود یک درجه حاشــیه در 
ســمت باالتر است. هر دمایی بیشتر از 99/4 درجه فارنهایت )37/4 
درجه سلسیوس( به طور معمول به عنوان تب در نظر گرفته می شود 
که باید به آن رسیدگی شود. با این وجود، دمای بدن کمتر از 97/8 
درجه فارنهایت نیز می تواند نشان دهنده این باشد که بدن با کمبود 

جدی انرژی مواجه است.
دمای پایین بدن می تواند نشانه  ای از سوخت و ساز کند یا اختالل 

در عملکرد تیروئید باشــد. دمای پایین بــدن محیط خوبی را برای 
ویروس ها و عفونت های مزمن ایجاد می کند و نشانه ای از انحطاط و 

مرگ سلولی تدریجی است.
از این رو، اگر دمای بدن شما به طور مداوم یک یا دو درجه کمتر 
از ســطح عادی است، بهتر است این شرایط را با پزشک خود مطرح 

کنید تا دلیل دقیق آن مشخص شود.
خستگی مزمن

اگر همواره احساس خستگی، فرسودگی، یا نداشتن انرژی کافی 
دارید، بدن شــما به طور قطع در تالش اســت تا اعالم کند مشکلی 
وجود دارد. زمانی که به میزان کافی استراحت می کنید، اما همچنان 
با احساس خستگی مواجه هستید، رژیم گرفتن می تواند یکی از دالیل 
این شرایط باشد. یک رژیم غذایی با میزان کربوهیدرات پایین به معنای 
آن اســت که بدن به میزان کافی انرژی دریافت نمی کند تا نیازهای 
تغذیه ای روزانه خود را تامین کند. همچنین، احساس خستگی مزمن 

می تواند نشانه ای از سطوح پایین قند خون باشد.
بی خوابی یا خواب بی کیفیت

آیا در به خواب رفتن مشکل دارید؟ به رغم این که خستگی تمام 
وجود شما را فرا گرفته اما هرچه تالش می کنید به خواب نمی روید؟ 
این نشــانه ای از بی خوابی است و به معنای آن است که بدن تهی از 
سوخت شده و استرس تنها چیزی است که شما را بیدار نگه می دارد. 
در کنار بی خوابی، بیدار شدن های مداوم از خواب یکی دیگر از مواردی 
است که نشان می دهد بدن به کمک نیاز دارد. با پزشک خود در این 

زمینه صحبت کنید.

گوارش ضعیف
زمانی که بدن با مشــکل مواجه اســت، بررسی شــرایط گوارش و 
نشانه هایی که در این زمینه وجود دارند، اهمیت دارد. اگر همواره احساس 
نفخ دارید، یا با نشانه های دیگری مانند اسهال یا یبوست مواجه هستید، 
این به معنای وجود مشــکل در گوارش اســت. اگر بدن توانایی تجزیه و 
استفاده از مواد مغذی غذاهای مصرفی شما را نداشته باشد، شاید زمان 

آن فرا رسیده تا درباره خوراکی های مصرفی خود تجدید نظر کنید.
ناتوانی در کاهش وزن

اگر در کاهش وزن دچار مشکل هستید، این می تواند نشانه ای از بروز 
مشکل در بدن باشد. امروزه رژیم های غذایی مختلفی در دسترس هستند، 
اما ممکن است شــما روشی را انتخاب کرده باشید که برای سالمت تان 
مضر باشــد یا به گونه ای اشتباه یک رژیم غذایی را دنبال می کنید و در 

کل نیازهای واقعی بدن خود را نادیده می گیرید.
اگر نمی توانید وزن کم کنید و دلیل آن برای شــما مشخص نیست، 
این که آیا یک بیماری زمینه ای موجب بروز مشــکل وزنی در شما شده 

است یا خیر را باید بررسی کنید.
زمانی که بدن مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نمی کند، از کاهش 
وزن جلوگیری می کند زیرا در تالش برای محافظت از خود است. اگر مواد 
مغذی به میــزان کافی در اختیار بدن قرار نگیرند، بدن فکر می کند که 
شما به میزان کافی غذا نمی خورید. اطمینان پیدا کنید که بدن به میزان 

کافی آن چه نیاز دارد را دریافت می کند.
اگر نمی توانید نیازهای بدن خود را تشخیص دهید همواره می توانید 
با مراجعه به پزشک یا یک متخصص تغذیه مشکل خود را برطرف کنید.

ماهی: ماهی هــای روغنی به 
عالوه دانه کدو تنبل، روغن زیتون، 
روغن کانوال و ... حاوی اسیدهای 
چــرب امــگا 3 هســتند که یک 
عامــل ضدالتهابی قوی به شــمار 
می روند. این اسیدهای چرب به طور 
چشمگیری التهاب روده، گرفتگی 
عضله و درد معده را برطرف می کند 
و در برخی موارد مانند داروها درد را 
تسکین می بخشد. اسیدهای چرب 
امگا 3 عملکرد سیستم گوارشی را 

نیز بهبود می بخشد.
زنجبیل: ماده ضددرد موجود 
در زنجبیــل درد عضله، مفصل، 
سفت شــدن و ورم عضله را در 
عرض۲ ماه تا 63 درصد کاهش 
می دهد. مصــرف روزی حداقل 

حرف و حدیث ها درباره لبنیات و آلوده بودن آنها به انواع میکروب ها 
تمامی ندارد و هر چند وقت یک بار شاهد خبرهایی از این دست هستیم 

که بیشتر شایعه به نظر می رسند تا واقعیت!
در این میان لبنیات ســنتی بیشــتر در مظان اتهام هستند چرا که به  دلیل 
نبود نظارت کافی بر کار آنها، ممکن اســت از موادی استفاده  کنند که خوراکی 

نیستند و چه بسا برای سالمتی انسان بسیار مضر باشند.
روش کار برخی از این کارگاه های سنتی به این ترتیب است که چربی شیرخام 
را تا جایی که می توانند اســتخراج کرده و بعد از آن با مخلوط کردن نشاسته و 
چربی گیاهی، لعاب خاصی به آن می دهند. ضمن اینکه از دستمال کاغذی برای 
بســتن خامه روی ماست استفاده می  کنند و مواد شوینده مانند وایتکس را نیز 

برای تکمیل فرایند مورد نظر، به آن می افزایند.
به گفته کارشناسان، متاسفانه سیستم های آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو 
در بیشتر بخش ها قدیمی است و نمی تواند تقلب یا تخلف را به راحتی شناسایی 
کند.عالوه بر آن، نظارت ها بر لبنیات سنتی، بسیار محدودتر است و تقریباً بیشتر 

فروشگاه ها به حال خود رها شده اند.
از سوی دیگر برخی از این شایعات مانند ریختن وایتکس درباره لبنیات صنعتی 

هم وجود دارد که مردم را نیز به تولیدات کارخانه ای نیز مشکوک کرده است. 
یک کارشــناس در این باره می گوید: کارخانه ها نیز اطالع رســانی دقیقی از 
نوع و محتویات محصوالت خود ندارند و در برخی موارد کوتاهی می کنند. برای 
مثال، برخی محصوالتی که تاریخ تولید آن مربوط به آینده است، در فروشگاه ها 
به فروش می رســند. یا این که لبنیات تاریخ مصرف گذشته، به کارخانه ها پس 
داده می شــوند. اینها مواردی است که مردم را نسبت به لبنیات صنعتی، بدبین 

و شکاک کرده است.
در این باره رئیس  انجمن علوم و صنایع غذایی ایران نیز اعتراف کرده که به 
منظور حفظ ضخامت و حالت ســفتی در سرشیرهای سنتی از دستمال کاغذی 

استفاده می شود .
محمدحسین عزیزی گفت: در چند سال اخیر بار ها اخباری مبنی بر استفاده 
از وایتکس در لبنیات منتشر و هشدار های متعددی در این زمینه به مردم داده 
شده است. این درحالی است که متأسفانه این اقدام غیربهداشتی بوده و می تواند 

مشکل ساز شود.
وی افــزود: برخی از دامداری های ســنتی به منظور نگهداری طوالنی مدت 
محصوالت لبنی، از وایتکس استفاده می کنند چرا که در شیر سالم زمینه برای 
رشد میکروب ها فراهم است و محتوای شیر را اسیدی می کند. با این حال استفاده 
از این گونه مواد شیمیایی نه تنها سالمت محصوالت را تضمین نکرده، بلکه باعث 

قلیایی شدن آن می شود.
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران خاطر نشــان کرد: در شــرایطی که 
بسیاری از این تقلب ها به لبنیات سنتی تعمیم داده می شود، ولی محصوالت صنعتی 
نیز باید به شدت مورد نظارت قرار گیرد تا از این اقدام غیربهداشتی در برخی از 
کارخانه جلوگیری و امنیت جان مصرف کنندگان محصوالت تولیدی حفظ شود.

 وی عنوان کرد: عالوه بر اســتفاده از مواد شیمیایی در شیر، در مواردی نیز 
از دستمال کاغذی یا کاغذ های نازک در سرشیر، ماست و شیر استفاده می شود 
تا با حفظ ظاهر و ایجاد ضخامت و انســجام در مواد لبنی، مشــتریان زیادی به 

مصرف آن ترغیب شوند.
عزیزی اذعان کرد: مواد ســلولزی موجود در کاغذ و دستمال کاغذی به هیچ 
عنوان قابلیت هضم ندارد و جذب بدن نمی شود، بنابراین مشکالت گوارشی ناشی از 
مصرف این گونه مواد جبران ناپذیر بوده و می تواند منجر به بروز انواع سرطان ها شود.
وی در ادامه گفت: وظیفه نظارت بر محصوالت لبنی کارخانه های تولید لبنیات 
و مغازه های لبنی ســنتی برعهده وزارت بهداشــت است و در صورت آزمایش و 
مشاهده هر گونه تخلف باید با عامالن برخورد و نسبت به جمع آوری محصوالت 

ناسالم اقدام شود.
رئیــس  انجمن علوم و صنایع غذایی ایــران در پایان افزود: به مردم توصیه 
می شود از مصرف محصوالت لبنی سنتی پرهیز و حتما از لبنیات صنعتی معتبر 

استفاده کنند.

درد شانه از دردهای شایع است که تعداد قابل توجهی از مردم در دوره ای 
از زندگی آن را درک می کنند.

شــانه از پر حرکت ترین مفاصل در بدن به حســاب می آید و از استخوان هایی 
شکل گرفته که توسط ماهیچه ها، تاندون ها و رباط ها در جای خود حفظ می شود.

تمامی این عوامل در کنار یکدیگر کار می کنند تا شرایط را فراهم سازد که شانه ها 
آزادانه در جهت های مختلف حرکت کنند. هر چند این توانایی حرکتی شانه ها را در 
برابر آسیب دیدگی ها آسیب پذیر می سازد. دالیل متعددی وجود دارد که باعث آسیب 
دیدگی شانه ها می شود که آگاهی از آنها و چگونگی درمان آنها کمک کننده است.

تاندونیت ماهیچه های گرداننده شانه: از میان تمامی دالیل بروز درد شانه، 
آسیب دیدگی عضالت گرداننده شانه شایع تر است. نتایج یک مطالعه نشان می دهد 
دو سوم مبتالیان به درد شانه دچار مشکل عضالت گرداننده شانه هستند. عضالت 
گرداننده شــانه مجموعه ای از ماهیچه ها و تاندون هایی است که به استخوان مفصل 
شانه متصل است و به باال بردن و چرخاندن بازوها کمک می کند. انجام مداوم این 
حرکت ها به مرور زمان باعث می شود تاندون های عضالت گرداننده شانه ملتهب شوند 
و فرد دچار عارضه تاندونیت شود که با درد شانه همراه است. عضالت گرداننده شانه 
همچون تایری می ماند که با اســتفاده مداوم و افزایش ســن باریک تر می شود و در 
نهایت از بین می رود. تاندونیت عضالت گرداننده شانه اغلب با تغییر نوع فعالیت ها و 
جلوگیری از تحریک دردآور بهتر می شود. گرم و سرد کردن شانه، مصرف داروهای 

غیرالتهابی ضداستروئیدی همچون ایبوپروفن درد را کاهش می دهد.
پارگی عضات گرداننده شانه: همچنین این احتمال وجود دارد تاندون شانه 
به دلیل حرکت های پی در پی یا آسیب دیدگی همچون افتادن به طور کامل یا جزئی 
دچار پارگی شود. درد پارگی مزمن که ناگهانی اتفاق می افتد طاقت فرساست اما درد 
شــانه، ضعف و سفتی ناشی از پارگی مزمن که با گذشت زمان رخ می دهد به مرور 

تشدید می شود و اغلب افراد به زمان شروع آن توجه نمی کنند.
استراحت، گرم یا ســرد کردن و مصرف قرص های ضدالتهابی غیراستروئیدی 
می تواند به درمان پارگی عضالت گرداننده شانه کمک کند اما ممکن است پزشک 
برای تقویت عضالت شانه و بهبود قدرت حرکتی مفصل شانه فیزیوتراپی و حرکت های 

ورزشی در خانه را توصیه نماید.
شــانه یخ زده: افراد مبتال به شانه یخ زده دچار ســفتی شدید در ماهیچه و 
ناتوانی در حرکت طبیعی شانه ها می شوند. این عارضه زمانی ایجاد می شود که بافت 
پیوندی که مفصل شــانه را می پوشاند ضخیم و ملتهب می شود. علت دقیق عارضه 
شانه یخ زده مشخص نیست همچنین اطالعاتی از دلیل مستعد بودن زنان میانسال 
به عارضه شــانه یخ زده وجود ندارد. همچنین فاکتورهایی وجود دارند که فرد را در 
معرض ابتال به عارضه شانه یخ زده می کند. به طور مثال ۲۰ درصد مبتالیان به دیابت 

دچار این عارضه می شوند.
بورسیت شــانه: این عارضه به دلیل التهــاب بورسا )کیسه مایعی( است که 
وظیفه آن کاهش اصطکاک و ایجاد ســطحی نرم بین ماهیچه ها و استخوان هاست. 
درد ناشــی از بورسیت به طور معمول در خارج از شانه است و با بردن بازوها باالی 
سر تشــدید می شود. استراحت، گرم یا ســرد کردن و مصرف مسکن ها همچنین 

فیزیوتراپی درمان این عارضه است.
پارگی لبروم: پارگی لبروم در ورزشکاران امری طبیعی است. لبروم لبه باریکی 
از غضروف نرم اســت که لبه حفره مفصل شــانه را احاطه می کند و کمک می کند 
شــانه حین حرکت ثبات خود را داشته باشد. اما این پارگی ها آسیب دیدگی شایع 

در افراد معمولی هم هستند.
آرتروز: این بیماری پیشرونده مفصلی از پارگی و فرسودگی معمولی مفصل شانه 
ناشی می شود. این بیماری غضروف هایی را که همچون ضربه گیر بین استخوان ها عمل 
می کند از بین می برد. با تحلیل رفتن غضروف ها و ساییده شدن استخوان مفصلی 

درد شانه و ورم موجب می شود گستره حرکتی شانه محدود شود.
بیشتر افراد با استراحت کردن، تغییر فعالیت های تحریک کننده درد، گرم یا سرد 
کردن، مصرف قرص ها ضدالتهابی غیراستروئیدی و فیزیوتراپی می توانند مفصل ها 

و ماهیچه ها را تقویت کنند.
بی ثباتی مفصل شانه: طراحی شــانه ها بــه گونه ای است که ثابت نیستند و 
می توانند به جهت های مختلف حرکت داشــته باشــند. اما عارضه بی ثباتی مفصل 
شــانه زمانی تشخیص داده می شود که گوی مفصل شل می شود. برای این عارضه 
نیز استراحت کردن، گرم و سرد کردن و مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی 
می تواند در کنترل درد و ورم موثر باشد، اما نکته  کلیدی در درمان آن فیزیوتراپی است.

ماجرای استفاده از دستمال کاغذی دالیل شایع درد شانه
و وایتکس در لبنیات! مواد غذایی که مسکن انواع دردها هستند مزمن  بیماری های  برخی 

مانند بیماری های قلبی همیشه 

با التهاب همراه هستند. معموال 

یکــی از رایج ترین درمان  ها 

از  استفاده  التهاب،  رفع  برای 

داروهای غیراستروئیدی است.

اقام  این میان برخی   در 

خوراکی و میوه ها و سبزیجات 

حاوی خواص ضدالتهابی و ضد 

درد و در واقع مسکن هستند 

که در پی به آن اشاره می کنیم.

یک قاشــق مرباخوری خشک یا 
۲ قاشق مرباخوری زنجبیل تازه 
برای افراد مبتال بــه درد عضله 

توصیه می شود.
جوی دو سر: آندومتریوزیس 
هنگامی رخ می دهد که جداره های 
ریز رحم کنده می شــود و خارج 
از رحم رشــد می کنــد. به گفته 
این ســلول های مهاجر  محققان، 
دوران قاعدگی را در برخی زنان به 
دوران زجرآوری تبدیل می کند و به 
حدی التهاب ایجاد می کند که فرد 
درد بســیار شدیدی را باید تحمل 
کند. رژیم غذایی غنی از جو دو سر 
طی 6 ماه این درد را تا 6۰ درصد 
کاهش می دهــد. با خوردن روزی 
یک پیمانه جو دوســر می توان از 

این درد رهایی پیدا کرد.
گیاس: نتایج بررسی ها نشان 
می دهد از هر 4 زن حداقل یک نفر 
به درد آرتریت، نقرس و سردردهای 
مزمن مبتال هســتند. آنتوسیانین 
ترکیبــی که رنگ قرمز به گیالس 
دارد  ضدالتهابی  خاصیت  می دهد 
و ۱۰ برابر از آسپرین قوی تر است. 

آنتوسیانین، آنزیم های ایجادکننده 
التهاب در بافت ها را متوقف می کند 
و در نتیجــه مانع از بروز دردهای 
متفاوت می  شود. مصرف روزی ۲۰ 
گیالس برای برطرف شــدن درد، 

توصیه می شود.
بررســی ها  نتایج  زردچوبه: 
نشان می دهد، زردچوبه نسبت به 
آســپرین یا ایبوپروفن در تسکین 
درد 3 برابر موثرتر است. زردچوبه 
5۰ درصد از درد بیماران آرتریت 
را کاهش می دهد. کورکومین، ماده 
فعال موجــود در این ادویه، آنزیم 
را  دردزا  هورمون های  تولیدکننده 
متوقف می کند. کافی است روزی 
یک چهارم قاشق مرباخوری از این 

ادویه مصرف کنید.
روغــن زیتــون: محققان 
دانشگاه پنســیلوانیا نشان داده اند 
که یک ماده شــیمیایی در روغن 
زیتون به نام اولئوکانتال منجر به 
مهار آنزیم التهابی شــده و درست 
ماننــد ایبوپروفن عمــل می کند. 
این ماده همچنیــن خطر ابتال به 
بیماری هایی ماننــد آلزایمر را نیز 

کاهش می دهد.
آناناس: بروملین، آنزیم موجود 
در ایــن میوه گرمســیری منجر 
بــه کاهش میزان التهاب شــده و 
دردهای ناشــی از استئوآرتریت و 
آرتریت روماتوئید را کاهش می دهد. 
مصرف این میوه نیز از تورم ناشی 
از سندرم تونل مچ دست می کاهد.

ســیب: جای تعجب نیست 
که پزشــکان توصیــه به مصرف 
روزانه یک عدد ســیب می کنند 
چــون حاوی آنتی اکســیدانی به 
نام کورســتین است که خاصیت 

ضدالتهابی دارد.
غذاهای  دانه هــا:  و  آجیل 
سرشار از تریپتوفان، اسید آمینه ای 
که ممکن است منجر به کاهش درد 
شود، عبارتند از فندق، دانه کنجد، 
محصوالت  آفتابگــردان،  تخمــه 
لبنی، سویا، غذاهای دریایی، غالت 

سبوس  دار، برنج، لوبیا و عدس.
اسفناج: سبزیجات با برگ تیره 
مانند کلم، چغندر و اسفناج، حاوی 
کاروتنوئیدها و رنگدانه های گیاهی 
برای کاهــش میزان التهاب و درد 

ناشی از آن هستند.
تیره  شکالت  تیره:  شکات 
نیز حــاوی مواد شــیمیایی برای 
کمک به مبارزه با التهاب اســت. 
نشان  ایتالیایی  محققان  مطالعات 
می  دهد که مصرف شــکالت تیره 
می تواند در کاهــش التهاباتی که 
به بیماری  های قلبی عروقی منجر 

می  شود، موثر باشد.
برنج قهوه ای: این نوع برنج به 
همراه دیگر غالت کامل برای مبارزه 
با درد ناشی از سندرم روده تحریک 
پذیر مفید است که منجر به کاهش 
دفعات میگــرن، کمک به آرامش 
اعصــاب، بهبود وضعیــت عروق 
خونی و عضالت می شــود. مصرف 
منظم برنج قهوه ای از افزایش وزن 
که خود عامل بروز التهاب اســت، 

پیشگیری می کند.
انگور: حاوی رسوراترول است، 
کــه برای کاهش التهاب درســت 
مانند آسپرین عمل می کند. البته 
بدون تحریک معده، انگور همچنین 
سرشار از مواد مغذی برای کاهش 
خطر ابتال به برخی سرطان هاست.

زغال اخته: محققان دانشگاه 
هاروارد نشــان داده اند، زنانی که 
روزانه ۱۰ اونــس آب ذغال اخته 
می نوشــند، 4۲ درصــد کمتر از 
سایرین دچار التهاب و عفونت مثانه 
می شوند. زغال  اخته به دفع سموم 
و چربی  هایی که در بافت  های بدن 
تجمع می کنند،  یاری می  رســاند. 
تجمع سموم و چربی  ها در بافت های 
بدن عامــل التهاب و احتباس آب 

محسوب می  شود.
چای ســبز، سیاه و سفید: 
سرشار از آنتی اکسیدان هایی به نام 
فالونوئید است که منجر به کاهش 
خسارت ســلولی در مبتالیان به 

آرتریت می شود.
ســبزی  این  بروکلی:  کلم 
حاوی گلوتاتیون است؛ یک آنتی 
اکســیدانی که منجر به محافظت 
در برابــر آرتریت می شــود. دیگر 
ســبزیجات حــاوی گلوتاتیــون 
عبارتنــد از: مارچوبــه، کلم، گل 
کلم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، 
پرتقال،  فــروت،  گریپ  آووکادو، 

هلو، هندوانه.

وقتی بدن خود را نادیده می گیرید!

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رأی شــماره 139660309004000045 مورخــه 96/7/17 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شال تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل کاظمی سوراوجینی 
فرزند کتابعلی به شماره شناسنامه 8058 صادره از دانسفهان در یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 225284 مترمربع پالک 28 اصلی واقع در انگشت  خریداری از مالک رسمی وراث 
رجب شــهبازی و صفر شهبازی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/8                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/8/23
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق ششــدانگ دانگ یک باب ساختمان 
مســکونی به پالک 673 فرعی از 7 اصلی واقــع در آوج بخش 10 قزوین 
به شــماره ثبت 3209 به نشانی آوج خیابان آزادی پالک 23 متعلق به آقای 
حســن افتخاری طبق ســند رهنی شــماره 52151-92/11/26 دفتر خانه 
شــماره 20 قزوین در قبال مبلــغ 1/125/000/000 ریال در رهن صندوق 
ســرمایه گذاری تعاون قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ 
1/970/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق به مساحت 345 مترمربع 
زمین دارای ساختمان مسکونی دو طبقه اسکلت به مساحت 200 مترمربع و 
یک طبقه قدیمی به مساحت 120 مترمربع دارای انشعابات آب و برق و گاز 
که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد، پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز شنبه مورخ 96/9/11 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج 
واقع در خیابان امام خمینی)ره( جنب دادگســتری از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ 1/970/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                          تاریخ انتشار آگهی: 96/8/23 
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی آوج- قدیم آبادی

تحدید حدود اختصاصی
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حســب تقاضای آقای الهیار رفیعی نیا فرزند فتح اله مالک ششــدانگ عرصه 
یکبابخانــه به پــالک ثبتی 3229 فرعی از 225 فرعــی از 8 اصلی واقع در 
شــال بخش 6 قزوین در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 96/9/25 تحدید 
حدود اعیانی ملک مرقوم در محل وقوع آن به نشــانی شال - بلوار امام)ره( 
- روبروی بانک ملی توسط نماینده و نقشه بردار این اداره بعمل خواهد آمد لذا 
مراتب باســتناد ماده 14 قانون ثبت به متقاضی و مجاورین و صاحبان حقوق 
ارتفاقــی اعالم تا به منظور حفظ و رعایــت حقوق خود در محل حضور بهم 
رســانند بدیهی است عدم حضور مانع تحدید حدود ملک نخواهد بود و برابر 
ماده 20 قانون ثبت مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل اســت می تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود بوسیله این اداره به مرجع صالحیتدار اعتراض نماید.
تاریخ انتشار آگهی: 96/8/23
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای علی نوریانی فرزند احمدعلی

خواهان/شاکی: سعید پناهی خوانده/متهم: علی نوریانی خواسته/اتهام: الزام به فک پالک خودرو مطرح که به 
این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982811200453 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/17 ساعت 12:30 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی قزوینجهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
قزوین - خیابان دانشگاه - جنب پارک الغدیر - دادگستری کل استان قزوین

آگهی ابالغ دادنامه
بــه تاریخ 1396/6/16 طی دادنامه شــماره 139600226019000107 درخصوص یک 
دســتگاه موتورسیکلت یاماها 250 سی ســی به لحاظ اینکه مالک آن شناسایی نگردیده 
است رای به ضبط به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همدان صادر گردیده است 
لذا از تاریخ انتشــار و ابالغ این آگهی ظرف یک ماه مالک موتور سیکلت جهت پیگیری 
و اعتراض به رای صادر شــعبه چهارم ویژه قاچــاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی همدان 

مراجعه نماید.
شعبه چهارم ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی همدان

آگهی ابالغ دادنامه
بــه تاریخ 1396/6/16 طی دادنامه شــماره 139600226019000106 درخصوص یک 
دستگاه موتورسیکلت سوزوکی 250 سی سی به لحاظ اینکه مالک آن شناسایی نگردیده 
است رای به ضبط به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همدان صادر گردیده است 
لذا از تاریخ انتشــار و ابالغ این آگهی ظرف یک ماه مالک موتور سیکلت جهت پیگیری 
و اعتراض به رای صادر شــعبه چهارم ویژه قاچــاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی همدان 

مراجعه نماید.
شعبه چهارم ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی همدان

آگهی ابالغ دادنامه
بــه تاریخ 1396/6/16 طی دادنامه شــماره 139600226019000105 درخصوص یک 
دســتگاه موتورسیکلت هوندا 250 سی ســی به لحاظ اینکه مالک آن شناسایی نگردیده 
اســت رای به ضبط به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همدان صادر گردیده 
اســت لذا از تاریخ انتشــار و ابالغ این آگهی ظرف یک ماه مالک موتور سیکلت جهت 
پیگیری و اعتراض به رای صادر شــعبه چهارم ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 

همدان مراجعه نماید.
شعبه چهارم ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی همدان م الف/2651

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالحکیم ناروئی فرزند جان محمد دارای شناسنامه 
شــماره 1518 صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9609985500200337 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیــح داده که شــادروان جان محمد ناروئی فرزند ولی محمد بشناســنامه 33198 
صــادره از کرمان در تاریــخ 1367/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشخصات فوق: فرزند متوفی

2- زهرا ناروئی فرزند جان محمد بشناسنامه 293 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
3- خورشید ناروئی فرزند جان محمد بشناسنامه 2525 صادره از زاهدان: فرزند متوفی
4- جمال خاتون ناروئی فرزند جان محمد بشناســنامه 153 صادره از زاهدان: فرزند 

متوفی
5- حبیب اله ناروئی فرزند جان محمد بشناسنامه 15 صادره از زاهدان: فرزند متوفی

6- معصومه ناروئی فرزند جان محمد بشناســنامه 17096 صــادره از زاهدان: فرزند 
متوفی

7- ملکناز ناروئی فرزند جان محمد بشناسنامه 25524 صادره از زاهدان: فرزند متوفی 
و الغیر.

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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مجید خسروی
 قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به شادی- امیررضا- شیرین- شهال- شیوا همگی درخشنده فرزندان محمد و ماه منیر جوان بخت 

فرزند حسن
خواهان آقای مهدی فرهنگ ســهلوانی فرزند محمدرضا دادخواســتی بــه طرفیت خواندگان علی 
حدادی فر فرزند محمدرضا و شــادی- امیررضا- شــیرین- شهال و شیوا همگی درخشنده فرزندان 
محمد و ماه منیر جوان بخت فرزند حســن به خواسته صدور حکم به الزام به انتقال سه دانگ از کل 
دو ســهم و هفتصد صدم سهم از سه سهم مشــاع از 11 سهم شش دانگ یک قطعه ملک پالک 
ثبتی 430/141 بخش 9 ثبت اصفهان مقوم به 22/000/000 ریال و خسارات دادرسی مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983653500126 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرســتان فالورجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/3 ساعت 8:30 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 کشــوری آگهی 
می گردد تا خواندگان 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 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فالورجان
 توکلی

استان اصفهان- شهرستان فالورجان- میدان نماز- خیابان مالصدرا- ساختمان 
دادگستری

حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف زنجان - امالکی
زنجان - بزرگراه 22 بهمن - مجتمع ادارات - ساختمان شماره 1 

دادگستری کل استان زنجان

خواهان رونوشت حصر وراثت لیال رحیمی فرزند اسکندر به شرح دادخواست تقدیمی 
ثبت شده به کالســه 9609982601001144 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فریدون توکلی فر به شماره شناسنامه 
706 بــه تاریخ فوت 8 396/3/1 1 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن منحصر است به:
1- لیال رحیمی به شماره شناسنامه 6720-1358 نسبت با متوفی: همسر

2- روشنا توکلی فر به شماره شناسنامه 4272366475-1392 نسبت با متوفی: فرزند 
3- اصغر توکلی فر به شماره شناسنامه 212-1320 نسبت با متوفی: پدر

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 یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«
آقای مهرزاد عزیزی فرزند خداداد با وکالت آقای پورمخولی دزفولی دادخواست 
به طرفیت غالمرضا ولی زاده بخواســته استرداد یک دستگاه سمند ال ایکس 
شماره انتظامی 14-598 ط 77 تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع به شماره 
960888/14/96 حقوقی به ثبت رسیده است. حسب تقاضای نامبرده و اجازه 
محکمه مســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از نشر آگهی در روز 96/9/25 مورخ شنبه 
ساعت 9 صبح در جهت دادرسی در شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دو حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد 
قبل از جلسه دادرســی اعالم نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا 

عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۱4 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

به موجب دادنامه شماره 510100228 مورخه 95/2/26 صادر شده در پرونده کالسه 941325 شعبه اول دادگاه حقوقی 
مالیر موضوع پرونده اجرایی کالسه 960262 این اجرا، محکوم علیه خانم صدیقه گرجی ازندریانی محکومند به پرداخت 
مبلغ 159/319/291 ریال در حق محکوم له آقای حســین نوشــیان مبلغ 7/965/964 ریال هزینه اجرایی در حق دولت 
که با توجه به این اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم اقدامی ننموده بنا به 
درخواست محکوم له به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی اموال منقول به شرح ذیل متعلق به محکوم علیه از سوی 
این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی خبره دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت 9 
الی 10 مورخ 96/9/5 در محل اجرای احکام شعبه اول حقوقی مالیر از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه 
کارشناسی 15/000/000 تومان شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شــد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی 
ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط، مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد، در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید، 
سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از ناحیه 
اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه، مورد 
مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد ضمنًا متقاضیان به شــرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با 
هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است.

ارزش امــوال توقیفــی مورد مزایده با توجه به نوع و جنس و رنگ و کیفیــت برخوردار و در نظر گرفتن جمیع جهات به 
شــرح ذیل می باشد: تعداد 12 تخته فرش ماشــینی 12 متری 700 شانه با تراکم 2550 مارک اشراف به رنگ گردوئی 
و ســورمه ای هــر تخته به مبلغ یک میلیون و دویســت و پنجاه هزار تومان و 12 تخته به مبلــغ پانزده میلیون تومان 

تعیین می گردد.

دادنامه
پرونده کالســه 9609988510100276 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مالیر تصمیم 

نهایی شماره 9609978510100681
خواهان: خانم پروانه قیاسوند فرزند حسن به نشانی مالیر خ خلبان روبروی شورای شهر ساختمان صدف واحد 

5 ط دوم منزل کریمی
خوانده: آقای عبدالرضا پویه فرزند حسین به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- الزام به فک پالک خودرو
گردش کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل انشاء رأی می نماید.

»رای دادگاه«
در خصوص دعوی خواهان خانم پروانه قیاسوند فرزند حسن به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا پویه فرزند حسین 
به خواســته الزام به فک پالک خودرو پراید نوک مدادی مدل 1385 شــماره 587 ج 25- ایران 28 و هزینه 
دادرسی، با توجه به مندرجات دادخواست و استشهادیه ضم آن و پاسخ استعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایی 
و رانندگی مالیر و ضمایم الیحه شماره 01169- 96/7/10 خواهان که همگی مؤید ثبت مالکیت پالک خودرو 
مذکور به نام خواهان و فروش خودرو به خوانده است و اینکه خوانده دفاعی به عمل نیاورده و تخلف از مقررات 
راهنمایی و رانندگی با خودرو موجب ضرر خواهان اســت و انتقال مالکیت در ســوابق مربوط به پالک از آثار 
عرفی عقد بین طرفین اســت لهذا دعوی وارد تشــخیص و مستندا به مواد 220 و 219، 10 قانون مدنی و مواد 
519 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به فک پالک 
خــودرو موصوف و محکومیــت نامبرده به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف بیســت روز قابل واخواهی در 

این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان همدان است.

رئیس شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی مالیر- ابراهیمی
م الف 1761

ســند کمپانی خــودروی ســواری پرایــد تیپ صبا 
)جی تی ایکس( مدل 1381 به رنگ ســفید روغنی به 
شماره انتظامی 335 د 11 - ایران 62 به شماره موتور 
  S1412281820104 شاســی شماره  و   00354220
مربوط به آقای سیدعیســی ساداتی میارکالنی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

تاریخ انتشار: ۹۶/8/۲۳
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان پارس آباد
به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان پارس آباد رأس ساعت 
15 روز جمعه مورخه 96/9/10 در محل مســجد امام جعفرصادق)ع( واقع در شــهرک فرهنگیان برگزار می گردد. از کلیه اعضاء یا 
نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شــود جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این جلســه حضور به هم رسانند. و 
کســانی که تمایل به کاندیداتوری در سمت بازرسی شرکت تعاونی را داشته باشند می توانند درخواست کتبی خود را به همراه سایر 

مدارک به هیئت مدیره تحویل و رسید دریافت نمایند.
دســتور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- بررســی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و صورت های مالی سال 
1395- 3- تصویب بودجه جاری شــرکت برای ســال 96- 4- تعیین خط مشی آینده شرکت 5- اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه تقسیم 
سود شرکت 6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 7- تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش به هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان پارس آباد

سند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و کارت شناسایی 
خودرو وانت پیکان تیپ 1600 مدل 1392 به رنگ سفید به شماره 
 118p0041614 انتظامی 163 ج 34 - ایران 62 به شماره موتور
و شماره شاســی NAAA36AAXEG641188 مربوط به 
آقــای علی اکبر مهدی پور دامیری مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند کمپانی خودرو سواری هیوندایی AVANTE-XD به رنگ 
ســفید روغنی مدل 1388 به شماره موتور G4GC9519497 و 
شماره شاســی NA6NG33219C106450 و شماره پالک 
فعلی ایران 45-883 ج 42 که هم اکنون متعلق به آقای اکبر مرادی 
کشاورز به کد ملی 2990383832 و شماره شناسنامه 38595 فرزند 
علی صادره از کرمان می باشــد، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
موسسه رهروان ستارگان هدایت

بدینوسیله از کلیه اعضای موسســه رهروان ستارگان هدایت به شماره ثبت 26182 دعوت به 
عمل می آید در جلســه مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ســاعت 10 صبح روز 
سه شنبه 96/9/14 در نشانی پل سیدخندان خیابان کابلی خیابان موحد کاشانی پالک 56 طبقه 

اول غربی برگزار خواهد شد شرکت نماید.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 3. تصویب ترازنامه و 
بیالن مالی منتهی به ســال  1395 4- تعیین اعضای جانشین هیئت امناء 5- انتخاب اعضای 

اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین
هیئت مدیره

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف اللجین

آقای حمیدرضا ندائی پیوند فرزند صفی اله دارای شناســنامه شماره 4040262824 
به شرح دادخواســت به کالسه 96/617 ش / 112ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفی اله ندائی پیوند به شناسنامه 
شــماره 334 در تاریــخ 96/8/10 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به یک همسر دائمی و 3 فرزند پسر و 3 فرزند 
دختر به اســامی 1- فاطمه ندائی پیونــدش ش 4040308557 متولد 1376 فرزند 
متوفی 2- حمیدرضا ندائی پیونــد ش ش 4040262824 متولد 1374 فرزند متوفی 
3- محمدهــادی ندائی پیونــد ش ش 4040548124 متولد 1388 فرزند متوفی 4- 
عصمــت فتحی ش ش 438 متولد 1353 فرزند رمضانعلی همســر متوفی 5- افروز 

باباخانی هوشیار ش ش 7 متولد 1329 فرزند نجفعلی مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای رضا طیبی کارگر فرزند حسن فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای الیاس شیرخانی 
دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه هشتم شــورای حل اختالف سبزوار ارائه و به 
کالسه 8/96/369 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 96/10/6 ساعت 17/15 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 رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 8 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره چهارراه 
دادگســتری به نشانی سبزوار- دادگســتری قدیم مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید. در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد.                                    
مسئول دبیرخانه شعبه 8 شورای حل اختالف سبزوار

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اصل گواهینامه موقــت اینجانب مجتبی همتــی در مقطع کاردانی 
پیوســته رشته تربیت بدنی صادره از واحد دانشگاهی ملکان به شماره 
4562 بتاریــخ صــدور 93/8/18 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود: اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد ملکان به نشــانی: ملکان - کیلومتر 3 جاده ملکان - 

بناب ارسال نمایند.

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب
ناحیه ۲ کرج - زهیر ملک زاده

این شــعبه متهم  در پرونده 96099826798007951 
کامبیز روحی فرزند محمدمهــدی به اتهام ترک انفاق 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجــرای مقررات ماده 174 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار 
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شــعبه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

م الف 96/8282/ف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم به پیام الهایی سحر فرزند قاسم 

و خانم ندا دستباز فرزند محمدعلی
خواهان آقای ذبیح اله سادات دادخواستی به طرفیت خواندگان مذکور به خواسته الزام به فک رهن 
و تسلیم مبیع مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509986110900955 
شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/9 ساعت 
9:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یــک 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 اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی(
شهرستان اهواز- نظری نژاد
 استان خوزســتان- شهرســتان اهواز- انتهای عامری- اول نیوســاید مجتمع قضایی

 شهید تندگویان )انرژی(

شماره اباغنامه: 9610106110904880
شماره پرونده: 9509986110900955

شماره بایگانی شعبه: 950996

آگهی حصر وراثت
بانو وحیده شــهرت چراغ زاده نام پدر شمیسی بشناســنامه 1375 صادره از 
آبادان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که شادروان مرحوم شمیسی شهرت چراغ زاده بشناسنامه 1543 صادره آبادان 
در تاریــخ 1394/1/28 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر 2- سهام چراغ زاده به شماره شناسنامه 
1377 صــادره از آبادان )فرزندان اناث متوفــی( 3- عبدالمجید چراغ زاده به 
شــماره شناسنامه 2367 صادره از بندر ماهشهر 4- حمید چراغ زاده به شماره 
شناســنامه 18541 صادره از اهواز )فرزندان ذکور متوفی( و الغیر به شــرح 
دادخواست تقدیمی کالسه 960861/10/96 حقوقی می باشد. اینک با انجام 
تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

آگهی
پرونده کالســه شعبه سوم 960035 شــورای حل اختالف دادگســتری ملکان آقای ابراهیم افخمی 
فرزند پرویز بطرفیت ســیدجواد حسینی دادخواستی دایر بر مطالبه به مبلغ 50/000/000 ریال از بابت 
الباقی معامله گاو با احتســاب خســارات دادرسی و تاخر در تادیه دادخواستی به این مرجع تقدیم نموده 
اســت که به مورخه 96/9/28 روز سه شنبه ســاعت 11 وقت رسیدگی تعیین گردیده است و به جهت 
مجهول المکان بودن خوانده مراتب برای یک نوبت در روزنامه نشــر و آگهی می گردد و بدین وســیله 
خوانده حق و فرصت قانونی دارد تا قبل از وقت رســیدگی مذکور به این مرجع مراجعه و از محتویات 

پرونده کپی درخواست نماید.
م الف/676

شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری
 شهرستان ملکان

دفتر شعبه اول اجراء احکام حقوقی دادگستری مالیر- زهرا عیسی

آگهی مزایده و فروش اموال منقول - نوبت اول


