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هایپوکالمی به شرایطی گفته می شود که 
سطوح پتاســیم در خون کمتر از حد عادی 
باشد. پتاسیم یک ماده مغذی ضروری است 
اما اغلب نادیده گرفته می شــود، از این رو 
کمبود آن ممکن است به عنوان یک موضوع 
نگران کننده در نظر گرفته نشود. اما باید به 
این نکته توجه داشت که پتاسیم نقش مهمی 

در بسیاری از عملکردهای بدن ایفا می کند.
بــه گزارش »اکتیو بیت«، پتاســیم به حرکت 
عضالت، دریافت مواد مغذی مورد نیاز ســلول ها و 
ارسال سیگنال ها توسط اعصاب کمک می کند. افزون 
بر این، پتاسیم اهمیت ویژه ای برای سلول های قلب 
دارد، زیرا از افزایش بیش از حد فشار خون جلوگیری 
می کند. به واسطه اهمیت پتاسیم، آگاهی از عالئم 
کمبود آن در بدن و چرایی رخداد آن اهمیت دارد.

ضعف و گرفتگی های عضالنی
همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، پتاسیم برای 
عملکرد عادی و درست عضالت بدن ضروری است. 
بر همین اســاس، کمبود این ماده مغذی می تواند 
دلیل تجربه برخی مشکالت عضالنی باشد. ضعف 
عضالنی ممکن است از نخستین نشانه ها باشد که 
می تواند دشواری در راه رفتن یا نگهداشتن اشیا را 

موجب شود.
افزون بر این، کمبود پتاســیم ممکن است به 
گرفتگی های عضالنی منجر شــود. این اسپاسم ها، 
به ویژه در پاها رخ می دهند. اگر ســطوح پتاسیم 
روند کاهشی خود را ادامه دهد، امکان فلج عضالنی 
افزایش می یابد و اگر این شــرایط دیافراگم، عضله 
مسئول تنفس، را درگیر کند، نارسایی تنفسی رخ 

خواهد داد.
خستگی

هر ســلولی در بدن نیازمند مقدار مشــخصی 
پتاســیم برای ارائه عملکرد درســت است. از این 
رو، کمبود پتاســیم می تواند به خستگی عمومی 

منجر شود.
اما طیف گســترده ای از عوامــل می توانند به 
احساس خستگی منجر شوند و از این رو تشخیص 
ارتباط آن با کمبود پتاسیم دشوار است. به عنوان 
مثال، اگر به طور منظم ورزش می کنید و به تازگی 
با احساس خستگی مواجه می شوید، در شرایطی که 
به میزان کافی استراحت می کنید، کمبود پتاسیم 

می تواند از دالیل بروز این شرایط باشد.
یبوست

دیواره هــای معــده و روده حاوی ســلول های 
عضالنی هستند که حرکت غذا در دستگاه گوارش 
را امکان پذیر می کنند. زمانی که ســطوح پتاسیم 
در بدن کم اســت، فعالیت این سلول ها با مشکل 

مواجه می شــود و بروز برخی مشکالت گوارشی را 
در پی دارد.

یبوســت یکی از شایع ترین شــرایط است. اگر 
سطوح پتاسیم بدن به شــدت افت کند، حرکات 
روده ممکن اســت به طور کامل متوقف شود و به 
شکل گیری حالت تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، نفخ 

و درد شکمی منجر شود.
ریتم قلب غیرعادی

قلب به لطف تعادل در مواد شــیمیایی مهم از 
قبیل پتاســیم و سدیم می تواند بی وقفه به فعالیت 
خود ادامه دهد. زمانی که هایپوکالمی رخ می دهد 
می تواند بر این تعادل اثر منفی گذاشته و در ریتم 

قلب عادی اختالل ایجاد کند.
ایــن ریتم های غیرعادی قلب بــه نام آریتمی 
شناخته می شــوند و ممکن است موجب احساس 
کوبش، لرزش یا حتی خروج قلب از قفســه سینه 
شــوند. این عالئم جدی در نظر گرفته می شوند و 
فرد باید در کوتاه ترین زمان ممکن کمک پزشکی 

دریافت کند.
فشار خون باال

سطوح کم پتاســیم می تواند به افزایش فشار 
خون منجر شــود. پتاســیم به رگ های خونی در 
کسب آرامش کمک می کند. سطوح ناکافی از این 
ماده مغذی انقباض رگها را به همراه دارد و موجب 

افزایش فشار خون می شود.
با کاهش سطوح پتاسیم، بدن هر چه بیشتر در 
معرض اثرات ســدیم دریافتی از رژیم غذایی قرار 
می گیرد که می تواند فشار خون را افزایش دهد. در 
برخی موارد، این شــرایط می تواند موجب از هوش 
رفتن انســان یا احساس ضعف شود، به ویژه زمانی 
که قصد دارید از حالت نشســته به حالت ایستاده 

تغییر وضعیت دهید.
تکرر ادرار

در برخــی موارد، اگــر هایپوکالمی برای مدت 
زمانی طوالنی پایدار باشــد، ممکن است مشکالت 
کلیوی شکل بگیرند. تکرر ادرار و تولید ادرار بیش 
از حد عادی یکی از مشکالتی است که افراد مبتال 

به کمبود پتاسیم با آن مواجه می شوند.
از دست دادن آب به واسطه تکرر ادرار محرک 
تشنگی و نوشیدن مایعات بیشتر برای جبران این 
شرایط است که به تکرر ادرار بیشتر منجر شده و این 
چرخه معیوب ادامه می یابد. در صورت بی توجهی به 
این عالئم، هایپوکالمی می تواند موجب سوء عملکرد 
کلیوی شود که افراد مبتال به بیماری کلیوی نسبت 

به نارسایی کلیوی آسیب پذیر هستند.
سوزن سوزن شدن و بی حسی

سطوح کم پتاســیم در خون می تواند موجب 
احساس سوزن سوزن شدن و بی حسی شود که به 
نام پارستزی شناخته می شود. این شرایط به طور 
معمول در اندام های انتهایی، مانند انگشتان دست 
و پا رخ می دهد، اما می تواند به بخش های دیگر بدن 

از جمله کل دست و پا سرایت کند.
از آنجایی که پتاسیم ماده مغذی ضروری برای 
ارائه عملکرد درست اعصاب در بدن است، کاهش 
آن می تواند بر پالس های الکتریکی که از پوست و 
عضالت به ســمت نخاع و مغز حرکت می کنند اثر 
گذاشــته و به از دست رفتن احساس در اندام های 

انتهایی منجر شود.
دالیل

داروهای ادرارآور
شــایع ترین دلیل کاهش پتاسیم در بدن دفع 
بیش از اندازه آن از طریق ادرار به واســطه مصرف 

داروهای ادرارآور تجویزی اســت. این داروها اغلب 
برای افرادی که فشــار خون بــاال یا بیماری قلبی 

دارند، تجویز می شوند.
از آنجایــی کــه دفع پتاســیم در ادرار یکی از 
عــوارض جانبی شــایع داروهــای ادرارآور، مانند 
هیدروکلروتیازید یا فوروسماید است به افرادی که 
این داروها را مصرف می کنند توصیه می شود سطوح 

پتاسیم خود را زیر نظر داشته باشند.
استفراغ و اسهال

سطوح کم پتاسیم می تواند به واسطه استفراغ 
یا اسهال شــکل بگیرد. در شرایطی که این عالئم 
می تواننــد در نتیجه یک بیمــاری موقت، مانند 
مشکالت گوارشی رخ دهند، اما ممکن است نشان 
دهنده ابتال به یک اختالل غذا خوردن نیز باشند.

به عنوان مثال، در افراد مبتال به بولیمیا، استفراغ 
خود خواســته بسیار شایع اســت. مصرف بیش از 
حد ملین در بلندمدت یکی دیگر از دالیل شــایع 
هایپوکالمی اســت. افراد مبتال بــه بولیمیا چنین 
رفتارهایی را در تالش برای پیشــگیری از افزایش 

وزن ناشی از پرخوری انجام می دهند.
عوارض جانبی دارو

افزون بر داروهای ادرارآور، هایپوکالمی ممکن 
است در قالب عوارض جانبی مصرف برخی داروهای 
دیگر نیز شکل بگیرد. مصرف بیش از اندازه برخی 
آنتی بیوتیک ها، مانند پنی ســیلین، آمپی سیلین، 
نافسیلین، یا کربنی ســیلین می تواند دفع پتاسیم 
را افزایش دهد. اثری مشــابه می تواند به واســطه 
آمینوگلیکوزید درمانی و آمفوتریسین B رخ دهد.

داروهــای دیگــر مانند انســولین، آلبوترول و 
تربوتالین موجب جریان هرچه بیشــتر پتاســیم 
از خون به ســلول ها شــده و می تواند زمینه ســاز 
هایپوکالمی شود که اغلب حالت موقتی دارد، مگر 
اینکه شــرایطی دیگر نیز موجب از دســت رفتن 

پتاسیم شود.
رژیم غذایی نامناسب

اگرچه امکانپذیر است، اما هایپوکالمی به ندرت 
در نتیجه دریافت ناکافی پتاســیم از رژیم غذایی 
شکل می گیرد. این ماده مغذی در بسیاری از منابع 
غذایی طبیعی وجود دارد که از آن جمله می توان 
به سیب  زمینی شیرین، موز، گوجه فرنگی، لوبیاها، 

چغندر و هندوانه اشاره کرد.
در برخــی موارد، این کمبــود می تواند عمدی 
باشد، همانند افرادی که به آنورکسیا یا بی اشتهایی 
عصبی مبتال هستند. بی اشتهایی یک اختالل غذا 
خوردن است که گرســنگی های طوالنی مدت را 
شــامل می شود و افراد مبتال به آن ممکن است به 
اندازه کافی مواد غذایی حاوی پتاسیم مصرف نکنند.

در بدن انسان میلیاردها پایانه عصبی وجود دارد که تحریک 
آن ها روی وضعیت جسمی، تأثیر مثبتی می گذارد. این کار را 
می توان با ماساژ دادن یا فشار وارد آوردن روی پایانه عصبی 

انجام داد.
تحریک نقاط حساس روی کف پا، تأثیر مثبتی روی گردش خون، 
فشارخون و میزان هورمون می گذارد که برای کاهش میزان استرس و 
رهایی از بی خوابی مفید است و در رفع دردهای بدن، دفع سنگ کلیه، 

درمان دیابت و رفع التهاب استخوان و مفصل موثر است.
اما ۶ نقطه حساس عبارتند از:

شست پا:
آیا دوست دارید الغر باشید؟ کافی است هر بار که هوس خوردن 

غذایی خوشمزه می کنید، شست پای خود را ماساژ دهید.
بندهای انگشت شست پا:

با ماساژ دادن انتهایی ترین قسمت شست پا »تقریبا کف پا «می توان 
فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد. این کار همچنین باعث 
سالمت غده تیروئید نیز می شود. اگر فرد به صورت مداوم در معرض 

استرس قرار گیرد، عملکرد غده تیروئید نیز دچار مشکل می شود.
وسط کف پا:

در این قسمت پایانه عصبی متعددی وجود دارد؛ با ماساژ دادن این 
قسمت می توان استرس را از بین برد و به بهتر شدن تنفس کمک کرد. 
ماساژ دادن این قسمت، تأثیر مثبتی روی دیافراگم می گذارد. دیافراگم 
نوعی عضله گنبدی شکل است که هنگام نفس کشیدن به ریه کمک 

می کند تا روند پر و خالی شدن آن بهتر انجام شود.

وقتیپتاسیمدربدنپایینمیآید!ماساِژ شست پا و این همه فایده!

به گفته پزشکان مصرف بی رویه مکمل  ویتامینD در یک بازه 
زمانی طوالنی موجب می شــود مقدار باالیی از کلسیم در بدن 
انباشت و رسوب شود، به همین دلیل به افراد توصیه می شود در 
صورت مصرف مکمل های ویتامین10D میکروگرم در روز برای 
بیشتر افراد کافی است و مصرف بیش از 100 میکروگرم از این 
ویتامین در طول روز ممنوع است زیرا می تواند ضرر داشته باشد.
از جمله نشــانه های مصرف زیــاد ویتامینD حالت تهوع، 
استفراغ، بی اشتهایی، درد شکمی، یبوست یا اسهال و نارسایی 

کلیوی است.

مصرف بیش  از حد 
 D ویتامین

با ما چه می کند؟
با اینکه وجود ویتامین D برای بدن بســیار مهم و 
ضروری است، اما پزشکان نسبت به مضرات مصرف بیش  

از حد مکمل های ویتامین D هشدار داده اند.
به گزارش روزنامه اکســپرس، ویتامین D یکی از مهم ترین 
ویتامین ها برای عملکرد صحیح بدن است که بدن درد و احساس 
خستگی از عالئم کمبود آن به حساب می آید. مصرف مکمل های 
این ویتامین روش خوبی برای تامین ویتامین D مورد نیاز بدن 

است، اما مصرف بیش از حد آن به سالمتی آسیب می زند.
ویتامین D که درعملکرد صحیح بدن، تنظیم میزان کلسیم 
مورد نیاز برای حفظ استحکام استخوان ها، دندان ها وعضالت 
ضــرورت دارد، به راحتی از طریق قرار گرفتن بدن در معرض 
نور خورشید تامین می شود. هرچند، در فصل زمستان که افراد 
مدت زمان کوتاه تری را در فضای بیرون می گذرانند، خطر کمبود 

این ویتامین افزایش می یابد.
مکمل های ویتامین D یا قطره حاوی آن روش خوبی برای 
تامین این ویتامین اســت، اما مصرف زیاد و بی رویه آن نیز به 

بدن آسیب می رساند.

قسمت مرکزی شست پا:
ماســاژ دادن این قســمت از پا، تأثیر مثبتی روی غده هیپوفیز 
می گذارد. این ســاختار در مغز، عملکــرد غدد دیگر بدن را کنترل 
می کند. راه ساده برای تنظیم میزان هورمون در بدن، فشار دادن یا 

ماساژ دادن قسمت وسط شست است.
کنار پاشنه پا:

متخصصان می گویند ماساژ دادن این قسمت از پا، در دفع سمومی 
که در بدن تراکم پیدا کرده، موثر است. با ماساژ دادن این قسمت، 
سیستم دفع بدن فعال تر می شود. این حرکت را به طور منظم انجام 
دهید، میوه و سبزی فراوان نیز مصرف کنید تا از بدن سم زدایی شود.

لبه داخلی کف پا:
آیا همیشه احساس خســتگی و بی حالی می کنید؟ شاید الزم 
است که غدد آدرنال را تحریک کنید. برای اینکه بدن انرژی بگیرد، 
قسمت لبه های داخلی کف پا را ماساژ دهید زیرا اعصاب موجود در 

این قسمت به غدد آدرنال ارتباط دارد.
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تهــران - خ هوانیــروز - مجتمع امیرکبیر - بلوک d - واحد 1   4- شــرکت تعاونی صنعت چوب کاج آوج با 
مدیریت آقای شــعبان ســلطانی و خانم مهری محرابی به نشانی آوج - شــهرک صنعتی فازسلولزی - بلوک 
غربی - شــرکت صنعت چوب کاج ســبز آوج  5- آقای اسماعیل عیسی خانی فرزند حسین به نشانی تهران - 
شهرک راه آهن - بلوک اقاقیا - پالک 106   6- آقای قربانعلی سعادتی فرزند کریم به نشانی تهران - شماره 

2 خلیج - شهرک سینا - کوچه غالم نژاد - پ 58 - واحد 1.
تجدیدنظر خواســته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه سفته 3- مطالبه حق الوکاله به درخواست 

وکیل 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه.
بســمه تعالی - به تاریخ 96/11/18 در وقت فوق العاده پرونده کالســه فوق تحت نظر است مالحظه می گردد 
پرونده ضمن نقض دادنامه شماره 138-960 از شعبه سوم دادگاه محترم تجدیدنظر در راستای ماده 353 قانون 
آئین  دادرسی مدنی عینا جهت اقدام قانونی به این شعبه ارسال گردیده است. لذا دادگاه با عنایت به دادخواست 
تقدیمی و مستندات ابرازی دادگاه با اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

»رای دادگاه«
درخصوص دادخواســت تقدیمی خواهان بانک توسعه تعاون به نمایندگی آقای علی کشاورز قدیمی به طرفیت 
خواندگان شــرکت تعاونی صنعت چوب کاج آوج با مدیریت آقای شــعبان ســلطانی و خانم مهری محرابی و 
شــعبان سلطانی فرزند علی و مهری محرابی و سعید بلوری اردبیلی فرزند محمد و اسماعیل عیسی خانی فرزند 
حسین و قربانعلی سعادتی فرزند  کریم به خواسته مطالبه 4/200/000/000 ریال وجه شش فقره سفته و مبلغ 
85/000/000 ریال بابت هزینه واخواســت و هزینه دادرســی به انضمام کلیه خسارات ناشی از تاخیر تادیه از 
تاریخ واخواســت لغایت اجرای حکم و حق الوکاله طبق تعرفه معمول و صدور حکم محکومیت تضامنی )منفردا 
و مجتمعا( خواندگان که به موجب دادنامه بدوی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )صادرکننده( و نســبت 
بــه الباقــی خواندگان قرار رد دعوی صادر لکــن قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با این اســتدالل که صرف 
ظهرنویســی داللت بر ضمانت داشته و رویه بانک های کشور نیز در اینگونه موارد موید ضمانت امضاکنندگان 
می باشد و با تلقی ظهرنویسی به ضمانت نسبت به نقص قرار و اعاده در اجرای ماده 353 قانون آئین دادرسی 
مدنی و اقدام رســیدگی بــه موضوع را به این کیفیت تجویز نموده اند لذا ایــن دادگاه بنابه مراتب فوق الذکر و 
اســتدالل قید شده در دادنامه شعبه تجدیدنظر اســتان و مستند به مواد 249، 309 قانون تجارت و مواد 502، 
515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان با صادرکننده اســناد )خوانده 
ردیف اول( به مبلغ 4/200/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/6/29 
لغایــت اجرای حکم که در دایره اجرا احتســاب می گردد و 84/300/000 ریال به عنوان هزینه واخواســت و 
82/800/000 ریــال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 149/360/000 ریال هزینه دادرســی در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.

تقوی
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آوج

بسمه تعالی

به موجب دادنامه شــماره 9609978510900091 صادر شــده در پرونده کالســه 
960087 شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان مالیر موضوع پرونده اجرایی کالسه 
960331 این اجرا به درخواســت محکوم لها اقدام به فروش ملک توقیفی که توسط 
کارشــناس به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 9 الی 
10 مــورخ 1397/2/15 در محل اجرای احکام حقوقی دادگســتری مالیر از طریق 
مزایده به فروش برســد مزایده از قیمت پایه کارشناسی ارزش ملک 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 بصــورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریــدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصــول و پس از انجام مراحل 
قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط، مورد مزایده بنام 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 نســبت به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه، مورد 
مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنًا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند 
در مــدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجــرا از اموال مورد مزایده بازدید 
نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشــناس به این شــرح است: یک 
باب آپارتمان مسکونی به مساحت 90/45 متر مربع واقع در طبقه دوم، سمت شمال 
)واحد شــماره 4( در یک مجتمع مسکونی سه و نیم طبقه شامل طبقه همکف جهت 
پارکینگ و طبقات اول و دوم و ســوم هر طبقــه دو واحد )کل آن 6 واحد( 3 دانگ 
مشاع از آپارتمان مورد مزایده بنام محکوم له پرونده می باشد و در خصوص سه دانگ 
آن مزایده برگزار خواهد شــد. آپارتمان مورد نظر دارای قدمت ده سال و دارای امتیاز 
آب و برق و گاز اختصاصی اســت. قیمت پایه کارشناسی 3 دانگ از آپارتمان سی و 
هشــت میلیون تومان برآورد شده اســت. ملک واقع در بلوار محمدی ابتدای خیابان 

هوشنگ حاتمی ضلع جنوبی )سمت راست( می باشد.
دادرس اجرای احکام مدنی دادگستری مالیر- نوش فر

م الف 7

آگهی مزایده
نوبت اول

5/25م/لف

ششــدانگ یک باب ساختمان در قســمتی از پالک 1988 باقیمانده در بخش 2 
اهواز نظر به اینکه هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند رسمی 
تصرفات آقای محمد حســن پور صادقی در قســمتی از پالک فوق به مقدار 24 
مترمربع موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف انتشار یافته و پالک مرقوم در جریان 
ثبت بوده لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی تحدید حدود اختصاصی آن منتشر و 
به اطالع مالک و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدید 
حدود و نقشه برداری در ساعت ده صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/16 محل انجام 
و شــروع خواهد شد. اعتراض نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی با توجه به ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت ســی روز پذیرفته می شود 
و معترض موظف اســت که ظرف مدت یکماه بــه دفتر دادگاه مراجعه و جریان 

واخواهی خود را پیگیری نماید. تاریخ انتشار: 97/1/21
نصرت اله
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139660326006002021-1396/11/25 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم روح اهلل چهاردولی فرزند محمود 
به شماره شناســنامه 261 صادره از اراک در ششــدانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 
113/46 مترمربع قســمتی از پــالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقــع در بخش چهار مالیر 
خریداری از مالک رســمی آقای ملک ابراهیم روستایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/21                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/05
محمدرضا امینی
م الف2 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

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

قطعه یک ایالم
برابر رأی شماره 139660315001003394 مورخ 1396/11/23 هیئت اول/ هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد جاســمی، فرزنــد علی اکبر، به کدملی 
4529825655 ششــدانگ یک باب ساختمان، به مســاحت 214/13 مترمربع، پالک شماره 44 
فرعی از 1419 اصلی، واقع در ایالم - بلوار شــهدای چالســرا- خ سپهر، خریداری شده از عالیه 

سارایی و منتسب به مالکیت جعفر سارایی.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو 
ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 97/01/21                تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 97/02/05
صفری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

خطار شــونده: هــادی محمدی شــمیم نام پــدر محمد بشــماره پرونده 
111/125696 به نشانی: همدان - شهرستان بهار- سی متری- 12 متری 
شــکوفه ها محل حضور: شــورای حل اختالف بهار حوزه 111 خیابان 17 
شــهریور وقت حضور: روز سه شــنبه مورخه 97/2/18 ساعت 15/30 علت 
حضور: در خصوص دعوی شــما به طرفیت فــرج اهلل صدری در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر شوید.
حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف بهار

اخطاریه

اخطاریه
اخطــار شــونده: هــادی محمدی شــمیم  نــام پدر محمــد بشــماره پرونده 
 111/139496 بــه نشــانی: همــدان - شهرســتان بهــار - ســی متری -

  12 متری شــکوفه ها محل حضور: شورای حل اختالف بهار حوزه 111 خیابان 
17 شهریور وقت حضور: روز سه شنبه مورخه 97/2/18 ساعت 16 علت حضور: 
در خصوص دعوی شما به طرفیت سیروس علیزاده اوجاقی در وقت مقرر 

حوزه۱۱۱ شورای حل اختالف بهارجهت رسیدگی حاضر شوید.

م الف/36

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹60۱۱0۳
بدینوســیله به آقای مهدی حاتمی فرزند خسرو با کد ملی 3873571366 به 
نشــانی همدان خیابان شریعتی کوچه شهید شــریفی ساختمان قائم واحد 6 
بدهکار پرونده کالســه 9601103 که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پســت 
همدان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک بین شما و آقای سعید 
حســینی مبلغ 60/000/000 ریال بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیه نموده پس از 
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
بــه پرداخت بدهی خود اقدام و در غیراینصورت بدون انتشــار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1397/1/21

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
 جالل حدادی

آگهی اخطار نظریه کارشناس ماده ۱0۱ 
پرونده کالسه ۹۳00۲5۸ و ۹۳00۲5۹

بدینوســیله به خانم ســیما کیــالن الیکائی نام پــدر: مصیــب تاریخ تولد: 
1336/01/05 شماره ملی: 4609154341 شماره شناسنامه: 8 به نشانی: )متن 
سند( گرمسار محمدآباد )تقاضانامه( گرمسار خیابان شیالت کوچه شهید علی 
قباخلو پالک 24 و به آقای جعفر توخته نام پدر: علی اکبر شــماره شناســنامه: 
4637 به نشــانی: )متن سند( گرمســار محمدآباد )تقاضانامه( گرمسار خیابان 
شــیالت کوچه شهید علی خباخلو پالک 24 ابالغ می گردد درخصوص پرونده 
کالســه 9300258 و 9300259 علیه جعفر توخته/ سیما کیالن الیکائی و له 
شرکت تعاونی ثامن کارشناســی پالک ثبتی 9/454 مبلغ 1/100/000/000 
ریال ارزیابی گردید، چنانچه اعتراضی دارید ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ کتبا با 
پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم، درصورتی که به 

ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.
مختاری - مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی 
ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار م الف 129

بدین وســیله به آقای علی اکبر وکیلی قاســم آباد فرزند محمد به شــماره شناسنامه و شماره 
ملی 4460043841 صادره از مهریز به نشــانی مندرج در متن سند ازدواج به آدرس مهریز- 
مزویرآباد خیابان شهید مطهری کوچه مدرسه حوزه علمیه کدپستی 8981834966 و آدرس 
اعالمی از ســوی متعهدله به آدرس مهریز- بازار نو کوچه مســجد بــازار نو منزل اجاره ای 
مصطفی وکیلی ابالغ می شــود که خانم الهه حیدری مراع فرزند محمود جهت وصول تعداد 
دویست عدد سکه کامل طالی بهار آزادی طرح جدید به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شــماره 690137 مورخ 1393/8/3 دفترخانه ازدواج شماره 100 شهر مهریز استان یزد علیه 
شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9600045 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش شــماره وارده 139705021652000006 مورخ 1397/1/8 مامور اداره پست 
مهریز، محل اقامت شــما به شــرح ســند ازدواج و آدرس اعالمی از سوی متعهدله شناخته 
نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد. نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت.                                                  تاریخ انتشار: 97/1/21

شماره پرونده: ۱۳۹60۴0۲۱65۲0000۳۷/۱
آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه پرونده شماره بایگانی ۹6000۴5

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز- علیرضا دهقان منشادی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای بهرام رخسائي فرزند احمد به شرح درخواستی که به شماره 19/97/ش1 
این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشــته که احمدصفر گالشی فرزند سلیمان به شــماره شناسنامه 4 صادره از 
تنکابن در تاریخ 96/10/24 در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان تنکابن فوت 
نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از بهرام رخســائی فرزند پســر متوفی 
شهرام رخسائی فرزند پسر متوفی حجت صفرگالشی فرزند پسر متوفی طاهره، 
فیروزه وندا همگی صفر گالشی دختران متوفی و محترم قنبری همسر متوفی 
والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشــد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تنکابن
مسعود نبی اله زاده آقاملکی

دادنامه
دادنامه غیرمکانیزه: 96-785  تاریخ صدور: 96/11/16

خواهان: جواد وثوقی نیا، فرزند قربانعلی/ همدان، پل پیشاهنگی، 12 متری خوشه، کوچه شقایق، پالک 70. 
خوانده: مجتبی ابراهیمی، فرزند علی/ مجهول المکان.      خواسته: مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای 
تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان 

مبادرت به صدور رای می نماید.                  
 رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای جواد وثوقی نیا فرزند قربان علی به طرفیت آقای مجتبی ابراهیمی فرزند علی به خواسته مطالبه 
طلب مبلغ 11/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 126865 به تاریخ 95/1/16 عهده بانک انصار با منظور نمودن 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم، نظر به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان و ارائه 
رونوشت مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلیل 
بر اشتغال ذمه خوانده بوده و نامبرده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیل و مدرکی نیز در جهت برائت 
ذمه خویش به این مرجع ارائه نکرده است، لذا قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده دعوای خواهان را وارد و ثابت 
تشــخیص داده و به استناد مواد249، 310 و 313 از قانون تجارت و نیز مواد 198، 502، 515، 522 از قانون آئین  دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 126865-95/1/16 تا 
زمان اجرای حکم که در واحد اجرای احکام براســاس شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادر شده غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۳ شورای حل اختالف همدان- سید امیرحسین حسینی اخگر

م الف37

سند کمپانی خودرو سواری سایپا 131SE به شماره 
پالک 576 ن 66 - ایران 14 به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1395 و شــماره موتور M13/5785794 و 
شماره شاسی NAS411100G3584593 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به آقای همایون پروین فرزند صافی

خواهان آقای علی محمد مهرادفر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای همایون پروین فرزند صافی به خواسته ابطال 
سند رهنی و ابطال سند اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986421100243 
شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اندیمشک ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/3/1 ساعت 10:30 
صبح روز سه شــنبه تعیین که حســب دســتور 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 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 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک- مهرپیما

آگهی حصر وراثت
آقای الهام شهرت صفری نژاد نام پدر علی امید بشناسنامه کد ملی 1920016600 صادره از اندیمشک درخواستی 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم محسن شهرت حاتمی بشناسنامه 
کد ملی 1920021434 صادره اندیمشــک در تاریخ 96/12/26 در شوش اقامتگاه موقت فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضی الهام صفری نژاد به شــماره کد ملی 1920016600 صادره از اندیمشک )همسرمتوفی( 2- منیژه 
دادجــو عبودی به شــماره کد ملی 1930638051 صادره از اندیمشــک )مادر متوفی( والغیــر. اینک با انجام 
تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 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 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه ۱۲ شورای حل اختالف اندیمشک- محسن آریا مقدم

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای محمدرضا الماسی که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان 
نمی باشد ابالغ می گردد، آقای حمیدرضا قربانی دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 
به شعبه 117 شورای حل اختالف مالیر تقدیم داشته که به کالسه 970004 به ثبت رسیده چون 
آدرس شما در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 72 از قانون آئین دادرسی 
مدنی به شما ابالغ می گردد که در راس ساعت 10/30 صبح مورخ 97/2/30 در شعبه 117 شورای 
حل اختالف مالیر حاضر شوید در ضمن می توانید به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت نمائید.
دفتر شعبه ۱۱۷ شورای اختالف شهرستان مالیر - ابراهیمی م الف 2146

مدرک فارغ التحصیلی )دانشــنامه( اینجانب رضا اســدی گرجی فرزند عین اله به 
شــماره شناســنامه 0010662571 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران صادره از موسسه آموزش عالی روزبهان ساری 
به شــماره 4/891090007 مورخ 1396/1/26 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 
است. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به آدرس مازندران- ساری- کیلومتر 
2 جاده دریا موسســه آموزش عالی روزبهان ارســال نماید. تلفن موسسه: -011

33219363 کد پستی 39945-48179 همراه: 0911-9555254

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139660326006002036-1396/11/26 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم فاطمه فیوضی فرزند نقی به شماره 
شناســنامه 18264 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 255/28 مترمربع 
قسمتی از پالک 658 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رسمی آقای علی محمد 
رهــام محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/21                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/05

محمدرضا امینیم الف2153
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

مجوز حمل سالح شکاری به شماره 1670690 
مربوط به سالح ساچمه زنی 2 لول ساخت ترکیه 
به شــماره 4400162 بنام محمد قربانی سینی 
شــماره کد ملی 1289160139 مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.

آگهی ابالغ اخطار اجرائی به خوانده مجهول المکان

دبیر شعبه ۴ شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار

بدینوســیله به آقای بابک کهن فرزند غالمرضا ابالغ می گردد 
که به موجب رای شــماره 588-93 صادره از پرونده کالســه 
4/95/509 شــعبه شــورای حل اختالف شهرســتان سبزوار 
محکوم شده اید به انتقال رسمی سند مذکور یک دستگاه پراید 
مدل 1390 به شــماره پالک 99 ایــران 678 و 38 به انضمام 
هزینه ها و تاخیر و تادیه و دیگر هزینه ها و خسارات دادرسی در 
حق آقای محمد باشــتنی فرزند حبیب اله که پس از ابالغ این 
اخطار اجرایی ظرف ده روز می بایســتی مفاد آن را به موقع به 
اجرا بگذارید، در غیر این صورت برابر قانون از ســوی اجرای 
احکام مدنی شــورای حل اختالف اقدام قانونی صورت خواهد 

پذیرفت.

منشی دادگاه حقوقی شعبه هفده دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( دادگستری شهرستان کرج  - لیال مورج

خواهان/ شــاکی روزبه دانشمند دادخواستی به طرفیت خوانده مازیار 
آقاســی بیک به خواســته ابطال ســند تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان شهرستان کرج نموده که جهت رســیدگی به شعبه 17 
دادگاه عمومــی حقوقی کرج واقع در کرج - میــدان نبوت - بلوار 
مالصــدرا - روبــروی پارک نبــوت - پــالک 124-120 ارجاع و 
بــه کالســه 9609982611700259 ثبــت گردیده کــه به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شاکی و به 
تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و جهت مالحظه نظریه کارشناس 

و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا اظهارنظر نماید.

کرج - میدان نبوت - بلوار مالصدرا - روبروی پارک نبوت - پالک 120-124
م الف 97/6849/ف

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول مدرک فارغ التحصیلی 
اینجانــب رضــا خروجــی فرزنــد حســین به شــماره ملی 
081006796 صادره از ســرخس در مقطع کارشناســی رشته 
علوم گیاهی صادره از واحد دانشــگاهی آزاد اسالمی گرگان با 
شماره 12931730002 تاریخ صدور 1393/9/4 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ارسال نماید.

آگهی دعوت سهامداران شرکت هتل کویستان )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۸6 و شناسه ملی ۱0۹۸0۲۴0۷۸0 جهت 

تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت هتل کویســتان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 10 مورخه 97/2/10 روز دوشنبه در محل شرکت تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرسین،  سایر تصمیماتی که در صالحیت 

مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت هتل کویستانتاریخ انتشار 1397/1/21 

سند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری 
ســایپا تیپ 111SE به رنگ ســفید - روغنــی مدل 1394 
به شــماره انتظامی 394 ج 23 - ایران 62 به شــماره موتور 
  NAS431100E5812762 شاســی  شــماره  و   5296611
مربــوط به آقای عابدین فالح الالئــی مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی


