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تقریبا همه ما مسواک و خمیردندان خود را در دستشویی یا حمام 
می گذاریم. اما مشخص شده اســت که گرما و رطوبت این مکان ها 
محیطی عالی برای رشد و تکثیر میکروب ها است به طوری که بیشتر 

چیزهایی که در این دو مکان هستند در معرض آلودگی قرار دارند.
به گزارش »پیور واو«، عالوه بر مسواک، برخی محصوالت دیگر وجود دارند 
که بهتر است آنها را هیچگاه در حمام یا سرویس بهداشتی نگهداری نکنید.

دارو
دما و رطوبت ناشــی از آب داغ می تواند به از بین رفتن نوشته های روی 
بسته بندی داروها منجر شده و حتی انقضای هرچه سریع تر داروها را موجب 
شود. این شرایط شامل هر دارویی از نمونه های بدون نسخه مانند ایبوپروفن 
و داروهای ضدبارداری تا نمونه های خاص و تجویزی می شــود. داروها را باید 

در مکانی خنک، خشک و دور از نور نگهداری کنید. 
لوازم آرایش و برس های آرایشی

بار دیگر، گرمــا و رطوبت موجود در حمام می تواند موجب تخریب این 
محصوالت شود و طول عمر آنها را کاهش دهد. افزون بر این، برس های آرایشی 
در حالت عادی نیز می توانند محیطی خوب برای رشد و تکثیر میکروب ها و 
حتی قارچ ها باشند و قرار گرفتن آنها در محیط های گرم و مرطوب این خطر 
را هرچه بیشتر افزایش می دهد. برای پیشگیری از این شرایط، برس های خود 
را به طور منظم در آب گرم صابونی شست وشو داده و آنها را از ابتدا در اتاق 

خواب نگهداری کنید.
عطر

از نخســتین اسپری، عطر مورد عالقه شما به تدریج روند انحطاط را به 
واسطه اکسیداسیون دنبال می کند. قرار گرفتن در معرض گرما و رطوبت این 
فرایند را به واسطه تخریب یکپارچگی مولکولی تسریع کرده و موجب می شود 

تیمی از محققان توانســتند با استفاده از یک فرایند هوشمند 
»کورکومین« را قادر به نابودی سلول های سرطانی کنند.

کورکومین یک ماده فعال در زردچوبه است که عامل رنگ زرد این ادویه 
محســوب می شــود. زردچوبه دارای خواص قدرتمند ضدالتهابی بوده و یک 

آنتی اکسیدان قوی است.
کورکومین دارای خواص ضدسرطانی هم هست، اما انحالل پذیری ضعیف 
آن در آب مانع از کاربرد بالینی آن در درمان سرطان شده است. دارو باید در 

آب قابل حل باشد در غیر اینصورت در جریان خون جاری نمی شود.
علیرغم دهه ها تحقیق در این زمینه، توســعه یک شیوه موثر که بتواند 
کورکومین با قابلیت حل ضعیف در آب را به سلول های سرطانی منتقل کند، 

همچنان یک چالش باقی مانده بود.
حال محققانی از دانشگاه ایلینوی و دانشگاه یوتا آمریکا موفق به دستیابی 
به یک شیوه جدید شــده اند. این محققان به سرپرستی »دیپانجان پن«، از 
دانشگاه ایلینوی توانستند با افزایش قابلیت انحالل پذیری کورکومین، آن را 

وارد تومورها کرده و سلول های سرطانی را نابود کنند.
در حال حاضر از پالتین به عنوان عامل درمانی ســرطان در کلینیک ها 
استفاده می  شود. حال محققان قصد دارند با داروی متشکل از ترکیب پالتین 

و کورکومین سرطان را درمان کنند.
پــن در این باره توضیح می دهد: با تلفیق این دو عنصر می توان موجب 
تحریک انحالل پذیری کورکومین و هدایت همزمان آن به سوی سلول سرطانی 
شد. تاثیر درمانی دو عنصر پالتین و کورکومین برای سلول های سرطانی مرگبار 
است. طبق گزارش محققان، این نتایج اثبات می کند که کورکومین همکاری 
هماهنگی با پالتین دارد و خواص ضدسرطانی چشمگیری در کنار هم بروز 
می دهند. ترکیب کورکومین-پالتین از طریق تقسیم کردن DNA سلول ها، 

موجب مرگ شان می  شوند.

سکته گوش اصطالحی اســت که چندان 
برای ما آشــنا نیست و اطالعات چندانی هم از 
آن نداریــم. بنابر اعالم متخصصان، از هر ۵۰۰۰ 
نفر، یک نفر به این بیماری گرفتار می شود، اما 
بیماری ای است؟ آیا واقعا  سکته گوش چگونه 
اتفاقی که در ســکته های قلبی یا مغزی برای 
عضو رخ می دهد، برای گوش هم همان شکل و 

مکانیسم است؟
دکتر ابراهیم رزم پا - فوق تخصص جراحی ســر 
و گردن، درباره چگونگی بروز ســکته گوش به ایسنا 
گفت: ســکته گوش یک آسیب ناگهانی است که فرد 
به طور ناگهانی شنوایی خود را به طور کامل یا ناقص 
از دســت می دهد. این مکانیسم، مانند سکته قلبی یا 
مغزی اســت و خون رسانی به دالیل نامشخصی قطع 
شده و اکســیژن به بافت نمی رسد و در نتیجه بافت 
نابود شده و عملکرد خود را از دست می دهد. در این 
بیماری به گوش داخلی آسیب وارد شده و سلول های 
مژکدار داخل حلزون گوش به سبب کمبود اکسیژن 

تخریب می شوند.
عوامل موثر در بروز سکته گوش

رزم  پــا با بیــان اینکــه کمبود اکســیژن علت 
اصلی سکته گوش نیســت، گفت: سکته گوش انواع 
گوناگونــی دارد و عوامــل متعــددی در آن دخیل 
هســتند. مهم ترین عامل خودایمنی است و به دلیل 
نامشخصی سیستم ایمنی ضعیف و دستخوش تغییرات 
شده اســت. همچنین ضربه به گوش، شکسته شدن 
دیــوار صوتی، مصرف برخی داروها بخصوص خانواده 
آمینوگلیکوزیدها، عفونت های مزمن، عوامل ویروسی 
مانند اوریون، تومورها و اختالالت متابولیک و هورمونی 

در بروز بیماری نقش بسزایی دارند.
وی افــزود: وقتی ســکته گوش بــرای بیمار رخ 
می دهد، یافتن علت اصلی چندان آســان نیست، اما 

مطالعات نشان داده یک عامل، اشکاالتی را در سیستم 
ایمنی بدن ایجاد می کند؛ یعنی شــرایط داخلی بدن 
بر هم می خورد و با یک محرک مانند استرس، کری 

ناگهانی پدید می آید.
مهم ترین نشانه ها در سکته گوش

این متخصص گوش و حلق و بینی درباره نشانه های 
ســکته گوش گفت: مهم ترین نشــانه، وز وز گوش و 
سنگین شدن آن است. این نشانه برای همه بیماران 
باید هشداردهنده باشــد و هرچه سریع تر به پزشک 

مراجعه کنند. 
البته روند تدریجی این بیماری اغلب سه روز طول 
می کشد بخصوص در کسانی که دچار ترومای گوش 
شده باشند. سرگیجه و نداشتن تعادل هم ممکن است 
وجود داشته باشد. ولی همیشه این عالمت ها، نشانه 
ســکته گوش نیســتند. گاهی فرد در سالمت کامل 
اســت و به طور اتفاقی شنوایی اش کاهش می یابد یا 

از بین می رود.

آیا کری در سکته گوش، دائمی است؟
رزم پا درپاسخ به این سوال که آیا کری در سکته 
گوش، دائمی است یا خیر؟ گفت: بیمارانی که سریع 
و در همان مراحل اولیه به ما مراجعه می کنند، شانس 
بهبودشان باالتر است و تقریبا می توان گفت نیمی از 
بیماران به طور نســبی درمان می شوند. ولی در یک 
چهارم بیماران، درمان موثر واقع نمی شــود و کری تا 

آخر عمر باقی می ماند.
راه های درمانی سکته گوش

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره راه های 
درمانی کری در سکته گوش گفت: درمان به صورت 
دارویی و درمان رایج، کورتون با دوز باالست. کورتون 
بیماری را کنترل می کند یا بهبود می بخشد، اما شرایط 
استرس زا مانند استرس ناشی از جراحی، استرس های 
ناشی از تغییر مکان، فشارهای سنگین و مصرف بعضی 
داروها باید برطرف شود. ثابت شده که استرس سیستم 
ایمنی را تضعیف می کند. با برداشتن عامل استرس زا 

نیز شرایط تا حدود زیادی بهتر می شود.
تجویز بیهوده سمعک 

برای درمان ناشنوایی سکته گوش
وی درباره استفاده از سمعک برای رفع کری ناشی 
از ســکته گوش گفت: بطور کلی دو نوع کری وجود 
دارد؛ کری انتقالی _ هدایتی و کری حسی - عصبی. 
برای آن بیمارانی که دچار ناشنوایی انتقالی شده اند، 
اگر دارو درمانی جوابگو نباشد، سمعک تجویز می شود. 
اما در ســکته گوش، کری از نوع حسی-عصبی است 
و مژک های داخل حلزون آســیب دیده اند. بنابراین 
تجویز سمعک برای این بیماران بیهوده بوده و مشکل 

را برطرف نمی کند.
کاشت حلزون 

چگونه موجب رفع ناشنوایی می شود؟
رزم پا در ادامه گفت: کاشت حلزون برای بیمارانی 
که ناشــنوایی از نوع حســی- عصبی دارند و با دارو، 
درمان نشده اند راه مناسبی است. اما باید توجه داشت 
کاشت حلزون توسط هر متخصص گوش، حلق و بینی 

انجام نمی شود. 
ایــن جراحــی در مکان هــای خاص و توســط 
متخصصــان دوره دیده در این زمینه و به همراه تیم 

پزشکی مجرب صورت می گیرد.
وی در پایــان دربــاره جراحی کاشــت حلزون 
خاطرنشان کرد: کاشــت حلزون، جاگذاری الکترود 
داخل حلزون گوش اســت. دستگاه به طور مستقیم 
عصب شنوایی را تحریک می کند و به فرد ناشنوا این 
امــکان را می دهد تا اصــوات را دریافت کند، اصوات 
دریافت شده به سیگنال های الکتریکی تبدیل شده و 
امواج به عصب شنوایی فرستاده می شود. مرحله اصلی، 
بعد از عمل جراحی است؛ یعنی یک دوره طوالنی مدت 
بازتوانی و تمرینات بعد از جراحی تا به این ترتیب بتوان 

شنوایی را به بیمار بازگرداند.

گوشهمسکتهمیکند! وسایلی که هرگز نباید در حمام 
گذاشت

تاثیر زردچوبه 
در نابودی سلول های سرطانی

رئیس انجمن تغذیه ایران ضمن هشدار نسبت به چهار 
عارضه مهم ناشی از زیاده روی در مصرف شیرینی جات، در 
عین حال بر لزوم پرهیز از مصرف بیش از حد خوراکی های 

رژیمی حاوی شیرین کننده های مصنوعی تاکید کرد.
دکتــر جالل الدیــن رزاز در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
شــیرین کننده های مصنوعی موجــود در خوراکی های رژیمی 
مانند نوشابه ها و آدامس های رژیمی، گفت: این شیرین کننده ها 
در حقیقت مواد شیمیایی و صنعتی هستند که تنها از نظر حس 
چشایی، شیرین به نظر می رسند و در موادی که مورد استفاده 
قرار می گیرند به عنوان شیرین کننده عمل کرده و باعث ایجاد 
طعم شیرین در ماده مذکور می شوند و این مواد، قند به معنی 

عمومی نیستند.
وی در ادامه با اشاره به مضرات قند طبیعی گفت: انسان به 
علت ذائقه طبیعی، میل به مصرف مواد شیرین دارد و با توجه به 
اینکه تمام مواد قندی دارای انرژی هستند، باعث افزایش دریافت 
انرژی و اضافه وزن می شــوند. همچنین وجود مضرات دیگری 

نظیر پوسیدگی دندان، افزایش مقاومت به انسولین و ایجاد کبد 
چرب از مصرف بی رویه مواد شیرین قندی به اثبات رسیده است.
رزاز با بیان اینکه ویژگی اصلی شیرین کننده های مصنوعی، 
بدون انرژی بودن آنهاست، افزود: در حقیقت این مواد صرفا طعم 
شیرین را بدون داشتن هیچگونه کالری ایجاد می کنند. در حال 
حاضر شیرین کننده های مختلفی نظیر آسپارتام، ساخارین، نئوتام، 
سوربیتول، زایلیتول، مانیتول، آسهسولفام، سوکرالوز، سیکالمات 
و غیره در حال تولید و استفاده شدن در صنایع دارویی و خوراکی 
بخصوص محصوالت رژیمی هستند. هر کدام از این محصوالت 

قدرت شیرین کنندگی متفاوتی نسبت به دیگری دارند.
شیرین کننده های مصنوعی بی ضررند؟

رئیــس انجمن تغذیه ایران در رابطه با صحت بی ضرر بودن 
شیرین کننده های مصنوعی افزود: تحقیقات مختلفی در این باره 
انجام شده و همچنین تحقیقات زیادی نیز در این زمینه در حال 
انجام است. اصوال موادی که با سالمت انسان در ارتباط هستند، 
پیش از مورد اســتفاده قرار گرفتــن، چندین مرحله آزمایش و 

مطالعه بر روی آنها صورت می گیرد و سپس وارد چرخه تولید مواد 
غذایی می شوند، بعد از ورود به چرخه مواد غذایی نیز، باز هم این 
تحقیقات ادامه می یابد.وی ادامه داد: در مورد قندهای مصنوعی 
نیز این اتفاق رخ داده است. برای مثال در مطالعات به این نتیجه 
رســیده اند که قند مصنوعی سیکالمات برای انسان مضر است و 
در نتیجه مصرف آن ممنوع شــده است یا در مورد ساخارین در 
ابتدا عنوان شده بود که احتماال باعث سرطان می شود و ممنوع 
شده بود، ولی پس از تحقیقات، به این نتیجه رسیده اند که خطری 

برای سالمتی ایجاد نمی کند و می توان مورد استفاده قرار داد.
پرهیز مادران باردار و شیرده از مصرف 

خوراکی های رژیمی
وی افــزود: مقــدار قابــل مصرفی کــه برای هــر کدام از 
شیرین کننده های مصنوعی تعیین شده است، شاید در نگاه اول 
نشان دهنده ایمن بودن مصرف آنها باشد، اما باید در نظر گرفت 
که در حال حاضر مواد غذایی صنعتی مختلفی از این مواد استفاده 
می کنند و تجمیع مصرف همه آنها ممکن است دوز مصرفی را 

باالتر ببرد. البته تحقیقات در این زمینه همچنان تکمیل نشده 
اســت و اطمینان زیادی از ایمن بودن یا نبودن آنها در دســت 
نیست. بر همین اساس برای گروه های پرخطر نظیر مادران باردار 

و شیرده توصیه به عدم مصرف این مواد می شود.
زیاده روی در مصرف خوراکی های رژیمی ممنوع!

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه خیلی از مردم فکر می کنند چون به این قندها 
رژیمی می گویند، پس مصرف مواد غذایی حاوی آنها محدودیتی 
ندارد، گفت: مطالعات نشان داده اند که استفاده از این مواد بجای 
قند طبیعی که حاوی انرژی است، می تواند تا 500 کیلوکالری 
از دریافت انرژی افراد بکاهد و همین امر موجب پیشــگیری از 
افزایش وزن افراد می شود. ولی در کنار آن، همان طور که اشاره 

شد، باید احتیاط در مصرف را داشته باشند.
رزاز در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل خاصی برای 
تهیــه و تولید این مواد غذایی و اینکه قندهای مصنوعی در چه 
غذایــی به کار روند، وجود دارد؟ گفت: تمام موادی که زیر نظر 

وزارت بهداشت تولید شده و الگوی سیب سالمت را دارند، تحت 
نظارت سازمان غذا و دارو هستند و تمامی مواد افزوده شده به 
مواد غذایی، با تأیید و آزمایشات و تعیین مقدار از طرف متولیان 
امر صورت می گیرد و دستورالعمل های الزم در این باره در مورد 
میزان استفاده از شیرین کننده های مصنوعی به تولیدکنندگان 
ابالغ می شود و بازرسان این سازمان طی بازدیدهای خود به این 
امور و رعایت استانداردها از سوی تولیدکننده رسیدگی می کنند.
توصیه پزشکان برای مصرف خوراکی های رژیمی

وی در پایــان دربــاره تاییــد مصرف مــواد غذایی حاوی 
شــیرین کننده های مصنوعی از نظر پزشکی و سالمت گفت: در 
این مــورد با در نظر گرفتن جمیع جهات نمی توان نظر قطعی 
داد، همچنان که متولیان امر و محققان نیز به نتیجه قاطعی در 
خصوص نوع شیرین کننده، دوز مصرفی و ماده ای که قرار است 
شیرین کننده به آن افزوده شود، نرسیده اند. تنها پیشنهادی که 
می توان داد، احتیاط در مصرف این مواد و البته رعایت ســبک 

زندگی سالم و اصالح الگوهای تغذیه ای نادرست است.

زیاده روی در مصرف خوراکی های رژیمی ممنوع!
رایحه عطر هرچه سریع تر از بین برود. عطرها را نیز در حمام نگهداری نکنید 

و بهتر است آنها را به اتاق خواب انتقال دهید.
تیغ اصالح

رطوبــت می توانــد موجب کندی تیغ اصالح شــده و در نهایت موجب 
اکسید شدن و زنگ زدگی فلز می شود. تیغ های اصالح اضافه را در یک کشو 
در اتاق خواب نگهداری کنید و تیغ اصالح فعلی را پس از هر بار استفاده به 

خوبی خشک کنید.
لوازم الکترونیکی

رطوبت باال می تواند به دستگاه هایی مانند رادیو، پخش کننده های موسیقی 
و حتی شــارژرهای تلفن همراه آسیب برساند. به غیر از دستگاه هایی که به 
طور خاص برای استفاده در حمام طراحی شده اند، مانند مسواک الکتریکی، 

دستگاه های برقی دیگر را در حمام نگهداری نکنید.
محصوالت ضدآفتاب

جــدا از تاریخ انقضای محصوالت ضدآفتاب، آنها ممکن اســت کارایی و 
اثرگذاری خود را در صورت نگهداری در مکان های گرم زودتر از دست بدهند. 
این قبیل محصوالت را دور از گرما و بخار نگهداری کنید زیرا می تواند موجب 

فساد یا حتی کپک زدگی آنها شود.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1397/5/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای شارخ یزدانی به شماره ملی 0439770221 

به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 

فرجاد مقدم به شماره ملی 0064188604 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یزدانی به شماره ملی 

0060440252 بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و 

قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر و هولوگرام شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ستاره باروک ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳4۳۷6۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۳46

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/3/28 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمــد طاهری به شــماره ملی 
0065381221 با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید. آقای فرید پورپهلوان به شماره ملی 0066023998 
با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج 
گردید. آقای رضا یاسینی به شماره ملی 2296177761 با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای شهرام 
کیوکان به شماره ملی 0057340234 با دریافت مبلغ 4500000 ریال 
از صندوق شــرکت، سهم الشــرکه خود را از مبلــغ 6000000 ریال به 
مبلــغ 1500000 ریال کاهش داد. آقای منصور حتمی به شــماره ملی 
3781928578 بــا دریافــت مبلغ 125000 ریال از صندوق شــرکت، 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 875000 ریال کاهش 
داد. خانم طاهره زمانی نیه به شماره ملی 0071300635 با دریافت مبلغ 
375000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 

ریال به مبلغ 125000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
10000000 ریال به مبلغ 2500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله 
سه راه آذری- خیابان شهید جواد سبحانی خیابان قزوین- پالک 1281 
مجتمــع میــالد قائم ورودی اول طبقه دوم- واحد 613 - کد پســتی 
1351954443 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 
اصالح گردید. لیست و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه 
بشرح ذیل می باشد: آقای شهرام کیوکان به شماره ملی 0057340234 
دارای 1/500/000 ریال سهم الشرکه آقای منصور حتمی به شماره ملی 
3781928578 دارای 875000 ریال سهم الشــرکه خانم طاهره زمانی 

نیه به شماره ملی 0071300635 دارای 125000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت پیشرو ارم کبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۵۷۲۱۵ 
و شناسه ملی ۱4۰۰4۲۱۰۷۵6

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1397/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اســناد و 

اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا امضاء 

مشــترک دو تــن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشــد. محسن سرلک به شماره ملی 0059518480 

به ســمت رئیس هیئت مدیره - مهری هوشمند به شماره ملی 

0054950449 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمدرضا 

هوشــمند به شماره ملی 0058006311 به سمت مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

زهرا ماندنی ماربینی به شــماره ملی 0451908872 به عنوان 

بازرس اصلی و ســعید صادقی به شماره ملی 0068663609 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۵6۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲4۹۱6۵۰ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای ایرج 
مقدمی با کد ملی 1551750511 به ســمت رئیــس هیئت مدیره و 
خانم آناهیتا مقدمی با کد ملی 0067428223 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم گیتا مقدمی با کد ملی 0931542065 به ســمت 
عضــو هیئت مدیره و آقای امیــر مقدمی )خارج از اعضاء( به ســمت 
مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضا اسناد و اوراق 
تعهــدآور و همچنین انعقاد کلیه قراردادهای شــرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره آقای ایرج مقدمی با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد 
و نامه های اداری بــا امضا مدیرعامل آقای امیر مقدمی)خارج از اعضا( 
همراه با مهر شــرکت یا رئیــس هیئت مدیره آقای ایرج مقدمی با مهر 
شرکت معتبر می باشد. آقای جابر شهبازی با کد ملی 1671693663 
به سمت بازرس اصلی و آقای یوکسل خادم با کد ملی 2753637733 
به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت راه و ساختمان هلیله 
انتخاب شــد. ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 

1395 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان هلیله 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4۳۵46 

و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۸۹۰۷۳ 

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

شماره کالسه پرونده: 144/6/97ح
شماره احکام: 353/97

مرجع رسیدگی: قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
به تاریخ 97/6/8 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 144/6/97ح بتصدی امضاءکننده 
ذیل در شورای حل اختالف شماره یک اهواز تحت نظر است ختم رسیدگی را اعالم 
می دارد. قاضی شــورا با بررســی کلیه اوراق و محتویات پرونــده ضمن اعالم ختم 

رسیدگی، با استعانت از خداوند متعال ذیال مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای قاضی شورا«

در خصوص دعوی خواهان آقای مرتضی بدرانی کوه بطرفیت آقای حسین شهریاری 
فرد بخواســته مطالبه وجه دو فقره ســفته به شــماره خزانــه داری کل 856595 و 
856594 بــه مبلغ 200/000/000 ریال به عالوه خســارات تاخیــر تادیه و هزینه 
دادرسی پس از جری تشریفات قانونی با عنایت به تصویر به وجود اصل سفته در ید 
خواهان صادره به امضاء خوانده که داللت بر اشــتغال ذمه نامبرده و استصحاب بقاء 
آن را دارد و اینکــه خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را وارد 
دانســته مســتندا به مواد 307 قانون تجارت مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی حکم به الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه آن از 
تاریخ 97/3/2 تا زمان وصول وجه بر مبنای شــاخص تورم اعالمی از ســوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هزینه دادرسی به مبلغ 2/590/000 ریال از بابت 
تســبیب در طرح دعوی در حق خواهان صــادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظرپذیر در دادگاههای محترم عمومی و حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
رحیم کنارکوهی

دادنامه

آگهی انحصار وراثت
به حکایت پرونده 970444 شعبه سوم شورای حل اختالف هماء برجیان بروجنی فرزند مصطفی قلی به شماره 
شناســنامه 8144 در تاریخ 97/6/13 بدرود حیات نموده و وراث حین الفوت متوفی عبارتند از: ردیف- نام و نام 
خانوادگی- شــماره شناسنامه- صادره از- نســبت 1- رهام همتی بروجنی- 187- بروجن- فرزند 2- هومان 
همتی بروجنی- 518- بروجن- فرزند 3- ســارا همتی بروجنی- 608- بروجن- فرزند و وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد و اال گواهی صادر 

و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف- حمیدرضا کیهانی

حســب محتویات پرونده 101/9516 ج در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری به حسن نواب فرد مجهول المکان ابالغ می شود که در خصوص گزارش مامورین مبنی بر جعل 
در مورد اتهام وارده در وقت مقرر ذیل در شعبه کیفری دو )101ج( دادگاه بروجن حاضر شوید در صورت عدم 
حضور در جلســه دادرســی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید وقت رسیدگی روز سه شنبه مورخه 1397/7/18 

ساعت 10:30 صبح می باشد.
مدیردفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بروجن )۱۰۱ جزایی سابق(- خلیل زاده

وفق ماده 344 قانون آیین دادرســی کیفری به متهم مجهول المکان آقــای حامد زمانی ابالغ می گردد نظر به 
شکایت مزاحمت تلفنی علیه شما که پرونده به شماره 9609983820501154 در شعبه 102 کیفری دو بروجن 
ثبت گردید به درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ تا نامبرده ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار جهت اخذ توضیح در شعبه 102 دادگاه کیفری دو بروجن حاضر گردد نتیجه عدم حضور 

اتخاذ تصمیم قانونی از سوی دادگاه می باشد. 
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن- محمدقاسم غفاری زاده 

آگهی حصر وراثت
آقــای فاضل شــهرت کرمی نام پــدر یارعلی به شناســنامه 7109 
صادره از دهلران درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم یارعلی شــهرت کرمی به 
شناسنامه 34 صادره دهلران در تاریخ 1394/11/8 در اندیمشک فوت 
ورثه اش عبارتند از:  1- متقاضی فاضل کرمی )پســر متوفی( کد ملی 
4519461499 صادره از دهلران اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبــور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف اندیمشک  
مسلم بساطی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید فارســیانی فرزند ابراهیم دارای شناســنامه شماره 2667 به شرح 
دادخواســت به کالسه 970374 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکرم خانم فاروقی فرزند شیخ ابوطالب 
به شــماره شناســنامه 523 در تاریخ 97/4/21 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حمید فارسیانی ش ش 2667 صادره از بویین زهرا پسر متوفی

2- اشرف فارسیانی ش ش 386 صادره از قزوین دختر متوفی
3- فاطمه فارسیانی ش ش 78691 صادره از قزوین دختر متوفی

4- پریسا فارسیانی ش ش 990 صادره از قزوین دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهر قزوین

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( مرحله دوم 
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان 

و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰6/۲۷

بدینوســیله به اطالع کلیه نمایندگان محتــرم منتخب مجمع عمومی فوق العاده )مرحله اول( شــرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان و بازنشســتگان خدمات درمانی نیروهای مســلح می رســاند که جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده )نوبت ســوم( مرحله  دوم در ســاعت 9:00 صبح روز جمعه مورخه 1397/07/13 در 
محل قانونی شــرکت به آدرس تهران- خیابان کریم خان زند- خیابــان خردمندجنوبی- کوچه یگانه- 
پالک 16 تشکیل خواهد شد. بدیهی است حضور نمایندگان منتخب اعضاء در جلسه الزامی بوده و دادن 
وکالت به سایر نمایندگان ممنوع می باشد. این جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان رسمیت پیدا می کند.

دستور جلسه:
1- تغییر ماده 1 اساسنامه در خصوص تغییرنام شرکت تعاونی.

 2- اصــالح تبصره یــک ماده 21 اساســنامه در خصــوص افزایــش حوزه های انتخــاب نمایندگان 
و نحوه تقسیم اعضا، در هر حوزه.

3- اصالح اساسنامه جدید منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون.
4- اصالح ماده 50 اساسنامه درخصوص کاهش تعداد بازرس شرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان 
و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و 
ضمائم به آقای جواد قهرمانی فرزند رحمان

شاکی آقای محمدعلی اینانلو خوجالو شــکایتی به طرفیت آقای جواد قهرمانی 
فرزنــد رحمان مطــرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609982831500519 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر بوئین زهرا)101 
جزایی ســابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/21 ساعت 9:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 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 ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر بوئین زهرا
)۱۰۱ جزایی سابق(- علیرضا شیری

شهرستان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- 
دادگستری شهرستان بوئین زهرا

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی تفرش
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر 
حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین  نامه قانون ثبت تحدید حدود پالک 

مورد تقاضا از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
چون تحدید حدود ششــدانگ یــک قطعه زمین پالک 230 فرعــی از 2010 اصلی بخش 11 
ثبت اراک واقع در قریه محی الدین شهرســتان تفرش مفروز از 114 فرعی که طبق رای شماره 
2000554 - 96/11/24 قانون تعیین تکلیف در مالکیت مفروزی منصور گنگرانی فراهانی فرزند 
محمدحســین اســتقرار یافته تاکنون تحدید حدود به عمل نیامده لذا تحدید حدود ملک فوق در 
ساعت 9 صبح مورخ 97/7/25 در محل شروع و انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت اســناد و امالک به مالک پالک و مجاورین فوق الذکر به وســیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور بهم رســانند. چنانچه مالک یا نماینده قانونی وی 
در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شــده 
ازطرف مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی و 
نیــز صاحبان ملک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مــاده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایســت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک 
ماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار: 97/6/27

رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش
جواد حیدری

  آگهی حصر وراثت
آقای محسن شــهرت محمدی بهبهانی زاده نام پدر فضل اهلل به شناسنامه 94 صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم آمنه 
شهرت عالف بهبهانی به شناسنامه 620 صادره بهبهان در تاریخ 1396/6/7 در بهبهان اقامتگاه 

دائمــی خویش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی حســن محمــدی بهبهانی زاده به ش ش 

ـــــ صادره از بهبهان )پســر متوفی( 2- حسین محمدی بهبهانی زاده به ش ش ــــــ صادره 

 از بهبهان )پســر متوفی( 3- محســن محمدی بهبهانی زاده به ش ش ــــــ صادره از بهبهان 

 )پسر متوفی( 4- ناهید محمدی بهبهانی زاده به ش ش ــــــــ صادره از بهبهان )دختر متوفی(

ــــــ صادره از بهبهان )دختر متوفی( 6- مریم محمدی   5- رویا محمدی بهبهانی زاده به ش شـ 

بهبهانی زاده بــه ش ش ـــــ صادره از بهبهان )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

شماره کالسه پرونده: 315/7/197
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بــرگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت مشــخصات و 
 206TU5 بیمه نامــه خــودرو ســواری هاچ بــک پــژو 
 به شماره پالک 946 ن 34- ایران 34 به رنگ سفید- روغنی 
و   172B0028146  موتــور شــماره  و   1396  مــدل 
شماره شاسی NAAP13FE0HJ139463 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت اساس بتن آسیا سهامی خاص

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت اساس بتن آســیا سهامی خاص به شــماره ثبت 8715 و شناسه ملی 
10861470602 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 
10 صبح مورخه 97/7/11 در محل فعالیت شــرکت )کارگاه( به آدرس: الموت 700 متر بعد از روســتای اباذر 

کارگاه شن و ماسه شرکت اساسی بتن آسیا تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دســتور جلسه: 1- تصویب ترازنامه سود و زیان سال 94 لغایت پایان سال 96. 2- انتخاب بازرسان اصلی و 

علی البدل 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4- انتخاب مدیران )هیئت مدیره(.
هیئت مدیره

آگهی مفقودی
شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( خودروی تویوتا لندکروز 4500 مدل 
1990 شــماره انتظامی 245د11 ایران 59 شماره موتور 0015105 
و شماره شاسی 0017175 متعلق به اینجانب سیدمحمدرضا حسینی 
کریم آبادی فرزند ســیدعلی اکبر شماره شناســنامه 2110079487 

صادره از گرگان مفقود گردیده است از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
برگ سبز وانت نیسان به شماره انتظامی                و 
شاســی  شــماره  و   504162 موتــور  شــماره 
NAZPL140TBM213895 به رنگ آبی مدل 88 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

677ج61
72

آقــای احمدعلی حســین نژادی فرزند رجبعلی شــهرت - با وکالــت مجید مروانی 
دادخواســتی به طرفیت رضا علیزاده به خواســته مطالبه 106/500/000 ریال بابت 
خرید یک دستگاه خودرو به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه 
تقدیم کرده که در این شــعبه ارجاع به شــماره 144/2/97 حقوقی به ثبت رسیده 
است. حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی یک نوبــت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق الذکر 
دعوت می شود که پس از نشر آگهی در روز یک شنبه مورخ 97/7/29 ساعت 17:30 
بعدازظهر جهت دادرســی در این شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک حضور یابد 
و یا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضی شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز 
مراجعه و با دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاعی و پاسخی به 
دعوی مطروحه وارد قبل از جلســه دادرسی اعالم نماید بدیهی است درصورت عدم 

حضور و یا عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت. 
مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
 نیل درارزاده

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«


