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گیریاز صفر تا صد بیماری آنفلوآنزا
پیش

آنفلوآنزا یک بیماری حاد و شایع است که 
شیوع آن در فصول سرد سال و به خصوص در 
پاییز می باشــد. این بیماری به علت درگیری 
دستگاه تنفسی، بسیار مسری بوده و شروع 
عالئم معموال 2 الی 3روز بعد از ورود ویروس 

به بدن اتفاق می افتد.
عالئم ابتال به آنفلوآنزا:

 به گزارش سازمان غذا و دارو، تب و لرز کهً  تب 
معموال بین ۳۷/۸ تا ۴۰ درجه سانتی گراد )گاهی تا 
۴۱ درجه(، ســرفه )اغلب سرفه خشک(، آبریزش و 
گرفتگی بینی، گلودرد، درد سینوس و گوش ها، درد 
گردن و پشت چشــم ها، بی اشتهایی، تهوع، اسهال 
و استفراغ، احســاس کوفتگی، درد های عضالنی و 
اســتخوانی )درد عضالت اغلب در پشــت، بازوها و 

پاها(، افزایش تعریق، خشونت صدا
تفاوت عالئم آنفلوآنزا و سرماخوردگی:

عالئم سرماخوردگی معموالً به صورت تدریجی 
شــروع شده و طی یک الی سه روز بروز می کند، در 
حالیکه عالئم آنفلوآنزا به صورت ناگهانی و طی چند 
ساعت بروز می کند. به طور کلی عالئم سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا تا حدی شبیه به هم هستند، با این تفاوت 
که ســرماخوردگی معموالً خفیف تر است و ممکن 
اســت بدون تب و یا با تب پایین باشــد، درحالیکه 
آنفلوآنزا معموال با تب باال همراه اســت؛ همچنین 

مدت زمان الزم برای بهبــود آنفلوآنزا طوالنی تر از 
سرماخوردگی است.

راه های جلوگیری از انتشار
 ویروس آنفلوآنزا:

از آنجا که ویروس های آنفلوآنزا در قطرات تنفسی 
موجود هســتند، می توانند از طریق سرفه و عطسه 
منتشــر شوند. چنانچه ذرات عفونی ناشی از انتشار 
قطرات آب دهان فرد مبتال به هنگام سرفه یا عطسه، 
توسط فرد دیگری استنشاق شود و یا به وسیله دست 
و  اشیای آلوده شده به قطرات آب دهان، به بینی یا 
گلوی فرد دیگر برسد، می تواند بیماری را منتقل کند. 
بنابرایــن رعایت موارد زیر می تواند نقش موثری در 

جلوگیری از انتقال این عفونت داشته باشد:
در زمان شیوع این بیماری، هنگام احوال پرسی 
از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن خودداری 

کنیم.
چنانچه با افراد مبتال در ارتباط هستیم، از ماسک 

استفاده کنیم.
از تماس دست آلوده با چشم ها و بینی و دهان 

خودداری کنیم.
در صورت مشاهده عالئم فوق، بالفاصله به پزشک 
مراجعه نموده و از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک و 

هرگونه خود درمانی جداً خودداری کنیم.
اگر عالئم مشــابه آنفلوآنزا داریم، از سایر افراد 

حداقل یک متر فاصله بگیریم.
چنانچــه بــه آنفلوآنزا مبتال شــدیم در منزل 
 بمانیــم و حداقل دو تا ســه روز از رفتن به اجتماع
)مهد کودک، مدرسه، محیط کار و...( خودداری کنیم.

در منزل از ســایر افراد خانــواده فاصله گرفته 
و ضمن داشــتن لوازم شــخصی جداگانه )لیوان، 
بشقاب، قاشق و چنگال(، هنگام خواب نیز در اتاق 

جداگانه بخوابیم.
هنگام سرفه و عطسه بینی و دهان خود را به طور 

کامل با دستمال کاغذی بپوشانیم.
دست ها را به طور مرتب و مکرر با آب و صابون 

بشوییم.
دســتمال کاغذی را بالفاصله در ســطل زباله 

دردار بیندازیم.
 اقدامات موثر جهت کاهش عالئم و بهبود 

بیماری آنفلوآنزا:
اســتراحت در منزل و خواب کافــی به عنوان 
مهم تریــن اقدام جهــت بهبود بیماری،اســتفاده 
از مایعات فــراوان ماننــد آب، آب میوه طبیعی و 

سوزش گلو و کاهش ترشــحات بینی،خودداری از 
استعمال دخانیات، ســیگار و الکل، روشن نمودن 
دســتگاه بخور جهت افزایــش رطوبت هوا و رقیق 
شدن ترشــحات ریه )مخزن دستگاه را روزانه تمیز 
کنید(،ورزش مالیم و سبک جهت تقویت قدرت بدن 

و سیستم ایمنی
دوری از فشارها و استرس های روحی و روانی

گروه های آسیب پذیر:
افراد زیر بیشتر از سایر افراد، در ریسک ابتال به 

بیماری آنفلوآنزا و عوارض آن هستند:
نوزادان و کــودکان کمتر از ۵ ســال )به ویژه 
زیر دو ســال(، مبتالیان به بیماری های مزمن مثل 
دیابت، مشــکالت قلبی، ریوی، کلیوی، اختالالت 
نورولوژی و خونی، ســرطان و افراد دارای سیستم 
ایمنی ضعیف، زنان باردار، افراد باالی ۵۰ ســال و 

به خصوص سالمندان باالی ۶۵ سال
واکسن آنفلوآنزا به چه کسانی باید 

تزریق شود
توصیه می شود افراد زیر، جهت دریافت واکسن 

آنفلوآنزا، با مشاوره پزشک یا داروساز اقدام نمایند:
افراد باالی ۵۰ سال،تمام کودکان بین ۶ تا ۵۹ 
ماه، افراد مبتــال به بیماری های مزمن مثل دیابت، 
بیماری های قلبی عروقی، نارســایی کلیوی، آسم، 
اختالل تولید گلبول قرمز،اختــالالت نورولوژیک، 

مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و...
افراد همودیالیزی، مبتال به HIV مثبت، مبتالیان 
به بیماری های صعب العالج، تحت درمان با کورتون، 
رادیوتراپی و شــیمی درمانی، افراد چاق با شاخص 
توده بدنی باالی ۴۰، کودکان تحت درمان مزمن با 

آسپرین یا داروهای حاوی سالیسیالت
زنان باردار در فصل شــیوع آنفلوآنزا، پزشکان، 
پرســتاران و کارکنان بهداشــتی مشغول در مراکز 
و موسســات بهداشــتی درمانی، بیمارســتان ها و 

آسایشگاه ها
واکسن آنفلوآنزا به چه کسانی نباید

 تزریق شود
افرادی که به تخم مرغ حساســیت شدید دارند، 
افرادی که در گذشــته واکنش حساسیتی شدید به 
واکسن آنفلوآنزا نشان داده اند،کسانی که در گذشته 
سابقه بروز ســندرم گیلن باره را پس از ۶ هفته از 
دریافت واکسن آنفلوآنزا داشته اند،کودکان زیر ۶ ماه 
بیماران تب دار، تا زمانی که تب و بیماری مربوط به 

آن فروکش کند.

ســوپ رقیق،مصرف میوه ها و ســبزیجات حاوی 
ویتامین C،پرهیز از مصرف غذاهای چرب، ســرخ 

کرده و ادویه دار
مصرف وعده های غذایــی کوچک حاوی مواد 

نشاســته ای بدون ادویه )برنج، پــوره، غالت پخته 
شــده، ســیب زمینی پخته و...( در روزهای ابتدای 
بیماری،غرغــره آب نمک )ســرم فیزیولــوژی( و 
استنشــاق آن از بینی، چند بار در روز جهت بهبود 

 توصیه های تغذیه ای مراقبت
برای مقابله با آلودگی هوا

مصرف ویتامین های C , E، شیر و لبنیات 
کم چرب، ماهی و ریز مغذی هایی مثل روی 
و منیزیم، همچنین مصرف میوه و ســبزی 
تازه و چای سبز در زمان آلودگی هوا توصیه 

می شود.
به گزارش وبدا، سرپرســت دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت درخصوص آلودگی هوا 
گفت: مواد آلوده کننده هوا شــامل مونوکســید 
کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن دار، 
هیدروکربن های ســوخته نشده، ذرات ریز معلق، 

برمید سرب و سایر ترکیبات سربی است.
زهــرا عبداللهی افــزود: ازجمله گروه های در 
معــرض خطر آلودگی هوا کودکان، ســالمندان، 
مادران باردار و مبتالیان به بیماری های قلبی، ریوی 
هستند که بیشتر از افراد دیگر آسیب می بینند و 
باید امکانات الزم برای حفظ ســالمت آنها مهیا 
شود. بنابراین الزم است برای مقابله با آلودگی ها 
و حفظ ســالمت اعضای خانواده با برخی از موارد 

تغذیه ای آشنا شویم.
عبدالهی بیان داشت: آالینده های موجود در 
هوا با حمله به ســلول های بدن عوارض نامطلوبی 
را به جا می گذارند. در حالت عادی، سیستم دفاعی 
بدن، سلول ها را از کلیه آسیب های بیرونی محافظت 
می کند. اما عوامل مخرب محیطی مثل  اشعه ماوراء 
بنفش، الکل و آلودگی های محیط باعث می شوند 
بدن نتوانــد مبارزه کند در نتیجه ســاختمان و 
عمل ســلول های بدن توســط مخرب هایی نظیر 

رادیکال های آزاد تخریب می شود.
وی ادامــه داد: در مقابل، آنتی اکســیدان ها 
مولکول هایی هستند که جلوی عمل رادیکال های 
آزاد را گرفته و مانع از تخریب ســلول های حیاتی 

که بتواند با شــرایط بد محیطی و آسیب رسان به 
سلول های بدن مقابله کند دریافت سلنیم ضروری 
اســت. این ماده مغذی را می توان از طریق منابع 
غذایــی آن همچون ماهی، گوشــت قرمز، غالت، 
حبوبات، تخم مرغ، مرغ و سیر با تنظیم یک برنامه 

غذایی سالم دریافت کرد.
وی درباره فواید مصرف روی در زمان آلودگی 
هوا گفت: ریزمغــذی روی از مواد موثردر تقویت 
سیستم ایمنی بدن است. انواع گوشت و غالت به 
خصوص غالت ســبوس دار منابع سرشار از روی 
هســتند. مصرف انواع فرآورده های دریایی، نخود 
ســبز، عدس و جوانه گندم به دلیل اینکه  ازمنابع 

خوب ریزمغذی روی هستند، توصیه می شود.
عبداللهــی افزود: منیزیم نیــز در هوای آلوده 
موجب کاهش جذب فلزات سنگین مانند کادمیوم 
شده و دفع سرب را باال می برد و از این طریق زمان 
تمــاس این ترکیبات زیان بار را در بدن به حداقل 
می رساند. بنابراین مصرف انواع سبزی ها با رنگ سبز 
تیره که از این ماده مغذی غنی هســتند، به همه 

افراد توصیه می شود.
این کارشناس تغذیه منابع غذایی خوب منیزیم 
را چنین برشمرد: انجیر، لیمو، گریپ فروت، ذرت 
زرد، بادام، گردو، پســته، مغزها، آجیل، سبزیجات 
برگی شکل مثل کلم، اسفناج، جعفری، کاهو، برگ 
چغندر، غالت سبوس دار و حبوبات مثل لوبیا و سویا.

ماهی سرشار از امگا3
به گفتــه عبداللهی مصرف ماهی نیز در زمان 
آلودگی هوا مفید است، وی در این خصوص گفت: 
مصرف ماهی های روغنی که سرشــار از اسیدهای 
چرب امگا۳ هستند می تواند در کاهش تنگی نفس و 
اثرات زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید باشد. توصیه 

اینست که از سرخ کردن ماهی اجتناب کنید و آن را 
در صورت امکان بخار پز، آب پز و یا تنوری مصرف 
کنید. افزودن انواع چاشنی ها )آب لیمو، آب نارنج( 
بــه ماهی بخارپز و تنوری و یا آب پز موجب بهبود 

طعم و مزه آن می شود.
چای سبز تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

همچنین  وی درباره نوشــیدن چای سبز نیز 
اذعان داشت: چای سبز شامل ویتامین هایی از جمله  
 ،C ویتامین A, ویتامین ،B ویتامین ، E  ویتامیــن
کلســیم، آهن، اسید فولیک و ریبو فالوین است و 
به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی آنتی اکسیدان 

تاثیر زیادی بر سیستم ایمنی دارد.
عبداللهی افزود: با تقویت سیستم ایمنی بدن 
در مقابل بیماری های مختلف به ویژه بیماری های 
فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان، 
اسهال و استفراغ در فصل تابستان و حساسیت های 
فصل پاییز و آلودگی ها مقاوم می شود. نوشیدن چای 
سبز باعث آرامش و رفع التهاب و حساسیت دستگاه 

تنفس )بافت های آسیب دیده( می شود.
وی ادامه داد: تئوفیلین موجود در چای سبز در 
حکم داروی مخدری است که باعث آرامش و رفع 
التهاب و حساسیت دستگاه تنفس )بافت های آسیب 
دیده( می شود. البته باید توجه داشت نوشیدن چای 
سبز به طور متعادل مفید است ولی خوردن بیش 

از حد آن می تواند ضررداشته باشد.
شیر و لبنیات خنثی کننده سموم

سرپرست دفتر بهبود تغذیه در خصوص خواص 
مصرف شیر و لبنیات نیز گفت: مصرف روزانه شیر 
ومواد لبنی به مقدار کافی، عوارض ناشی از آلودگی 
هوا را بر دستگاه گوارش کاهش می دهد زیرا شیر به 
دلیل دارا بودن فسفر، منیزم و کلسیم، خنثی کننده 

سموم است.
وی افزود: شیر دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده 
را تنظیــم می کنند. هر وقــت میزان باکتری های 
مفید بر اثر ورود ســرب و مواد آالینده به بدن کم 
شود، عمل دفع هم با مشکل مواجه می شود و این 
مواد در بدن باقی می مانند. شیرهای غنی شده با 
باکتری هایی به نام پروبیوتیک، سطح باکتری های 

مفید را در روده انسان تعادل می بخشد.
عبداللهی افزود: کلسیم موجود در شیر منجر 
بــه کاهش جذب ســرب و همه فلزات ســنگین 
موجود در هوای آلوده می شــود. توصیه می شــود 
در شــرایط آلودگی هوا از شیر کم چرب استفاده 
شود، زیرا دریافت اســیدهای چرب اشباع موجود 
در فرآورده هــای لبنی پرچرب می تواند در کاهش 
کارایی سیســتم ایمنی دخالت کــرده و موجب 
گســترش بیماری های ریوی در هوای آلوده شود. 
توصیه می شود روزانه حداقل دو لیوان شیر بخورید.

وی توصیه های کلی برای داشتن برنامه غذایی 
مناســب که زیان های آلودگی هــوا را به حداقل 
برســاند، چنین تشــریح کرد: حداقل ۴۰۰ گرم 
ســبزی و میوه تازه در طی روز باید مصرف شود. 
سبزی ها را بیشتر بصورت تازه و خام مصرف کنید 
چون ویتامین های آن بخصوص ویتامین C  بیشتر 
حفظ می شود. روزانه از شیر و مواد لبنی کم چرب 
مثل ماست و پنیر کم چرب به مقدارکافی مصرف 
کنید. حداقل 2 باردرهفته ماهی مصرف کنید. تهیه 
یک بســته غذایی به عنوان میان وعده سالم برای 
کودکان مهد کودک ها، پیش دبســتانی و ســنین 
مدرسه که شامل  یک عدد میوه ترجیحا سیب یا 
مرکبات، یک پاکت 2۰۰ سی سی شیر و یک بسته 

۵۰ گرمی از انواع مغزها باشد.

بدن می شــوند. مصرف بیشــتر آنتی اکسیدان ها 
زمینــه ای را فراهــم می کنند که بــدن به راحتی 

رادیکال های آزاد مضر را از بین ببرد.
این مقام وزارت بهداشــت تصریح کرد: منابع 
 C , غذایی آنتی اکسیدانی عبارتند از ویتامین های
E، کاروتنوئیدها، سلنیوم و پلی فنول ها که عملکرد 
عمده ویتامین E نقش آنتی اکسیدانی آن است. این 
ویتامین نســبت به شرایط طبخ مقاومت بیشتری 
دارد. روغن ها )غنی ترین( منبع این ویتامین اند که 
با پختن از بین نمی روند ولی با سرخ کردن تخریب 

می شوند.
عبدالهی بیان کرد:  منابع آن روغن سویا، روغن 
آفتابگردان، جوانه گندم و ســایر روغن های گیاهی 
است، بنابراین سعی شود در طبخ و فرآوری غذاها 
حتما از انواع روغن های خوراکی گیاهی اســتفاده 
شــود. روغن ماهی، روغن زیتــون و انواع مغزها به 
عنــوان منابع خوب این ویتامین نباید بیش از نیاز 
مصرف شــوند زیرا در صــورت مصرف بیش از حد 
نیاز با تولید انرژی می توانند منجر به اضافه وزن یا 

چاقی می شوند.
سرپرســت دفتر بهبود تغذیــه گفت: عملکرد 
ویتامین C به دلیل وجود آنتی اکســیدان، افزایش 
مقاومت به عفونت ها و افزایش جذب آهن است. این 

ویتامین در سبزی ها و میوه های تازه موجود است. 
نسبت  به حرارت، نور و محیط قلیایی بسیار حساس 
است. مثاًل با افزودن جوش شیرین به غذا، ویتامین 

موجود در غذا غیر فعال می شود.
وی افزود: مهم ترین منابــع ویتامین Cعبارت 
است از مرکبات، فلفل سبز، کلم بروکلی، گل کلم، 
کلم برگ، گوجه فرنگی، ســبزیجات برگی شــکل 
سبز )سبزی خوردن(، اسفناج، کیوی، طالبی، توت 
فرنگی و سیب زمینی و از این رو بهتر است میوه ها 
و سبزی ها برای حفظ ویتامین های موجود در آنها 

تا حد امکان به صورت خام و تازه مصرف شوند.
هر روز سبزی مصرف کنید

عبداللهی بیان داشت: باید در برنامه روزانه حتما 
از تمامی سبزی ها و میوه های فصل مصرف شود و 
برای کلیه افراد خانواده تاکید بر مصرف سبزی و میوه 

به شکل تازه  درشرایط آلودگی می باشد.
وی  توصیه کرد روزانه از گروه سبزی ها ۳ تا ۵ 

واحد و گروه میوه ها روزانه 2تا ۴ واحد استفاده شود 
و گفت: هر واحد میوه برابر اســت با یک عدد میوه 
متوســط یا نصف لیوان آب میوه تازه یا یک چهارم 
میوه خشک. هر واحد سبزی برابر است با یک لیوان 
سبزی برگی )سبزی خوردن یا کاهو( یا نصف لیوان 
سبزی پخته یا خردشده، یایک عدد گوجه فرنگی 

یا پیاز متوسط.
عبداللهی ادامه داد: پکتین ماده ای مفید است که 
سرب را به طور کامل از بدن دفع می کند. منابع غنی 
آن در سیب وجود دارد. سایر منابع غنی از پکتین 
عبارتنــد از مرکبات )پرتقال، نارنگی، لیمو و گریپ 
فروت(، توت فرنگی، هویج و غالت سبوس دار. مصرف 
روزانه میوه های حاوی پکتین برای کاهش خطرات 
آلودگی هوا مناسب است. بنابراین توصیه به مصرف 

حداقل یک سیب در طول روز است.
 سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه درخصوص 
فواید سلنیوم گفت: برای عملکرد آنزیمهایی در بدن 

آگهی تغییرات شرکت مرغک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱66۳ 

و شناسه ملی ۱0۱00۱56۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - آقای بهراد زندیه به موجب حکم شــماره 4088/2/5708/98 مورخ 
98/7/24 به نمایندگی از طرف شــرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد سبحانی مطلق به موجب 
حکم شــماره 4090/2/5708/98 مورخ 98/7/24 به نمایندگی از طرف گروه 
سرمایه گذاری عمران و ســاختمان معین کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای محسن رحیمی به موجب حکم شماره 4085/2/5708/98 به نمایندگی 
از طرف سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ایوب لکی به 
موجب حکم شماره 4095/2/5708/98 مورخ 98/7/24 به نمایندگی از  طرف 
شــرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشــاورزی کوثر به سمت عضو هیئت 
مدیــره و خانم زینب مهربخش به موجب حکم شــماره 4089/2/5708/98 
مورخ 98/7/24 به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به 
سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک ها 
و سفته ها با امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای 
هیئت مدیره  همراه با مهر شــرکت معتبر بوده و مکاتبات و اســناد جاری، با 
امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شــرکت دارای اعتبار خواهد بود. - هیئت 
مدیره اختیارات مندرج در بند 18 ذیل ماده 48 اساسنامه شرکت مرغک را به  

مدیرعامل تفویض نمود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی: )688279(

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 139860317007003087 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای حسن شــکیبایی فر فرزند مرتضی به شماره شناسنامه و شماره ملی 
1850020078صادره از بهبهان در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/80 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 5645 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی 
عبدالرحیم آباریان احدی از ورثه فرج احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 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: 98/9/5                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007003079 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ناهید فتح آبادی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 204 و شــماره ملی 1860804829 صادره از بهبهان در ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 133/96 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 
5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی حبیب اله و شکراله 
شــهرتین رحیمی احراز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم 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 تســلیم و پس از اخذ رســید 
عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/5                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

برابر رأی شماره 139860317007003088 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای شاهزاده فرخی پور فرزند علی بشماره شناسنامه 532 و شماره ملی 
1861018738 صادره از بهبهان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 117/93 متر مربع 
مفــروز و مجزی شــده از پالک 5645 اصلی واقع در بخش یــک بهبهان خریداری از مالک 
رســمی عبدالرحیم آباریان احدی از ورثه فرج احراز گردیده اســت، لذا مشــخصات متقاضی 
مــورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشــخاص 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 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 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: 98/9/5                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب مهسا سعیدیان فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 1740947118 
صادره از اهواز در مقطع دکتری حرفه ای رشته دندانپزشکی صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی جندی شاپور اهواز با شــماره 112143/ف/پ مورخ 1397/9/17 و 
مجوز تحویل مدارک تحصیلی به شماره 78120 و نسخه اصلی کارنامه کل )ریز نمرات( به همراه 
ترجمه رســمی دادگســتری کلیه مدارک فوق مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور 
اهواز به نشــانی: اهواز- بلوار گلســتان- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی 

شاپور اهواز ارسال نماید.

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی له خانم هســتی عصار فرزند محمد به شماره ملی 0078630681 
به نشــانی تهران فلکه اول تهرانپارس خیابان بهار خیابان 109 کوچه   120 پالک 
28 و علیه رشــید عصار فرزند رضا شــماره ملی 1219372846 به نشانی: تهران 
 نارمک خیابان ســمنگان خیابان 114 غربی پالک 10 باستناد سند نکاحیه شماره

11781-84/8/13 دفتر 67 تهــران در قبال مبلغ 10/114/000/000 ریال بهای 
200 عدد ســکه طالی تمــام بهار آزادی و مبلغ 505/700/000 ریال نیم عشــر 
اجرایی تشــکیل و به کالســه 9702093 اداره اجرای اسناد رسمی پنجم تهران و 
کالســه 9800053 این اداره به جریان گذارده شده است، اجرائیه صادره در تاریخ 
97/7/23 ابالغ و ســپس اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی 11-22ط43 توسط 
اداره راهنمایی و رانندگی بازداشــت شــده است که خودروی مذکور از نوع سواری 
سیستم پژو TU5 206- مدل 1394- رنگ سفید- شماره موتور 209665- شماره 
شاسی 325210- وضعیت موتور در حد مدل- وضعیت اتاق در حد مدل- قابلیت 
شماره گذاری دارد- سایر مشخصات کارکرد 78745 کیلومتر، الستیک ها 50%- با 
اسناد آن مطابقت دارد که ارزش آن به مبلغ 735/000/000 ریال )هفتصد و سی و 
پنج میلیون ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور 
در قبال قسمتی از طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز 
دوشنبه مورخ 98/10/9 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از 
طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ هفتصد و سی و پنج میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی خریدار فروخته خواهد شد. خریداران می توانند 
قبل از برگزاری مزایده از اتومبیل مورد مزایده واقع در اراک پارکینگ پارس دیدن 
نمایند و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است کلیه 
بدهی های مربوط به آب لوله کشــی و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشتراک و 
مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال 
به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکل به ارائه مفاصاحســاب از مراجع ذیصالح و شهرداری است و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مزایده برگزار می گردد ضمناً کارشناس در خصوص وضعیت 

بیمه خودروی مذکور اظهارنظر ننموده است.
تاریخ انتشار: سه شنبه 98/9/19

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری م الف 1118

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای مجید هاشــمی کد ملی 0603283039 
به ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای بصیــر بهبهانی کد ملی 
1270190415 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد 
جالل میررحیمی کد ملی 4433506087 به سمت مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اندرکنش زمین پی سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 5۱۴50۹ 

و شناسه ملی ۱۴0070۳۱7۲6 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ماده 22 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: - ماده 22- مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و نهایتا 
نماینده قانونی شرکت می باشد و اختیارات مدیرعامل شرکت عبارت 
اســت از اداره  امور شــرکت، عقد هر گونه قــرارداد فنی- حقوقی- 
اســتخدامی با رعایت اساســنامه،  دریافت وام و اعتبار از موسسات 
دولتی و خصوصی- خرید کلیه نیازمندی های شرکت و فروش اموال 
منقول و غیرمنقول تا سقف یک میلیارد ریال. در همه موارد مذکور 
با حق توکیل به یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین اســتخدام 
کارکنان و تعیین حقوق و دســتمزد و اخراج آن ها، امضا اوراق عادی 
شــرکت امضاء  اوراق و اسناد تعهدآور  شرکت از هر نوع آن را هیئت 

مدیره تعیین می نماید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲7 

و شناسه ملی ۱0۱00۸۸۴۹۱7 

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

آگهی تغییرات شرکت  آذین پالست فناوران 
آسیا شرکت تعاونی به شماره ثبت۸5۸ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۹۲۹۹۳5
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/31 به 
اســتناد نامه شــماره 4998 مورخ 98/8/8 اداره تعاون اشتهارد تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد: - ترازنامه و صورت هــای مالی مربوط بــه عملکرد 
شــرکت منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب واقع گردید. - موسســه 
حسابرســی کاربرد ارقام به شناسه ملی 10100364819 به عنوان بازرس 
اصلی و حسابرس شــرکت و آقای محسن خورسندی آشتیانی با کد ملی 
0519747909 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج و نشر آگهی 

شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

شناسه آگهی:)688315(

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مریم باقرزاده ســوگلی تپه دارای شناسنامه شــماره 332 به شرح دادخواست به کالسه 981222 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیروز باقرزاده سوگلی تپه به 
شناسنامه 1261 در تاریخ 1398/08/29 اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- فرزاد باقرزاده سوگلی تپه فرزند سیروز ش م 2960051238 ت ت 1368 صادره از میاندوآب پسر متوفی 
2- مریم باقرزاده سوگلی تپه  فرزند سیروز ش ش 332 ت ت 1367 صادره از میاندوآب دختر متوفی 3- آمینه 

اسماعیلی  خارخار فرزند ابراهیم ش ش 14962 ت ت 1338 صادره از مهاباد همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب- خلیل نقی پور

دادنامه
پرونده کالســه 9309988156400700 شعبه 130 شــورای حل اختالف مجتمع امام 
حســن مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شــماره 9809978158000639 خواهان: 
بانک رسالت به مدیریت محمد حسن حسین زاده به نشانی همدان چهارراه تختی ابتدای 
بلوار مدنی پ 51 خواندگان: 1. خانم امل نیســی فرزند حســین 2. آقای کورش سیدان 
فرزند حبیب اله همگی به نشــانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 

2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارات دادرسی 4. تامین خواسته
گردشکار: خواهان دادخواســتی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شــعبه و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با 
اعضاء حوزه ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل با استعانت از خداوند منان مبادرت 

به صدور رای می نماید.
»رای قاضی شورا«

در خصوص دادخواســت بانک رســالت با وکالت و نمایندگی علی اصغر عبدالرضایی به 
طرفیت کورش ســیدان و خانم امل نیسی به خواســته مطالبه یک فقره چک به شماره 
1308/670782/26 بــه تاریخ 93/9/5 به مبلغ 20/000/000 ریال به عهده بانک ملت 
شعبه چهارراه خواجه رشید همدان، خواندگان هر دو مجهول المکان بوده و نشر آگهی از 
ناحیه خواهان گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواســته در عهده خوانده داشته و بقای مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای 
دین و اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. لذا چون 
خواندگان در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه نیز در قبال دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت، لذا مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و ماده 
198 قانون آئین   دادرســی مدنی مصوب 1379 دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته از بابت 
حق الوکاله وکیل بر اســاس تعرفه و هزینه دادرسی به مبلغ 170/000/000 ریال و تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/10/14 لغایت اجرای حکم توسط دایره اجرای احکام 
محاســبه و ایصال خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محســوب و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۳0 شورای حل اختالف شهر همدان
غالمحسین شیری م الف 1481

برابر رأی شماره 139860317007003086 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا گلکار فرزند حاجی بشــماره شناسنامه 32603 و شماره 
ملی 18603211607 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 103/33 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از 
مالک رســمی مژگان و یاسمین و آرزو و آزاده و آذر شهرتین بهادر قنواتی احراز گردیده است، 
لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص 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 عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
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: 98/9/5                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/19

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عزت اهلل پیوندی برابر استشهادیه شماره 8732-98/9/16 به 
تایید دفتر اسناد رسمی شماره 56 سنندج رسیده، مدعی هستند که 
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 17 فرعی از 998 اصلی بخش 1 
سنندج به شماره چاپی 850623 به نام ایشان به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را 
نموده اند که مراتب در اجــرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت منتشــر تا هرکس مدعی 
انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید.  
در غیر این صورت برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر خواهد 

جالل شجاعی شد.
 رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی ابالغ اتهام
باســتناد ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رســیدگی بــه تخلفات اداری و 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی، 
بدینوســیله به خانم رویا بصیری ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ایشــان 
دایر بر ارتکاب غیبت در هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
وزارت راه و شهرسازی شعبه )2(  مرکز مطرح رسیدگی می باشد. این آگهی 
در یک نوبت منتشر می شود نامبرده می تواند حداکثر ظرف مهلت 10 روز 
انتشار این آگهی الیحه دفاعیه کتبی خود را به دفتر هیئت به نشانی: تهران، 
میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- دست راست فرعی اول- ساختمان 
مرکزی وزارت راه و شهرســازی- طبقه دوم بال جنوبی- اتاق 207 تسلیم 
نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور موضوع اتهام، ابالغ شده 
محســوب و هیئت طبق مقررات به موضوع رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ 

خواهد نمود.
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

آگهی ابالغ اتهام
باستناد ماده 17 آیین نامه  اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
و ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در 
امور مدنی، بدینوســیله بــه آقای روح اله احمــدی ابالغ می گردد 
که پرونده اتهامی ایشــان دایر بر ارتــکاب غیبت در هیئت بدوی 
رســیدگی به تخلفــات اداری کارمندان وزارت راه و شهرســازی 
شعبه)2( مرکز مطرح رســیدگی می باشد. این آگهی در یک نوبت 
منتشر می شود، نامبرده می تواند حداکثر ظرف مهلت 10 روز انتشار 
این آگهــی الیحه دفاعیه کتبی خود را به دفتر هیئت به نشــانی: 
تهران، میدان آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - دست راست فرعی 
اول- ســاختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی - طبقه دوم بال 
جنوبی- اتاق 207 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مذکور موضوع اتهام، ابالغ شده محسوب و هیئت طبق مقررات به 

موضوع رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود.
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

آگهی ابالغ اتهام
باستناد ماده 17 آیین نامه  اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
و ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی، بدینوســیله به آقای عباس دیوانی ابالغ می گردد که پرونده 
اتهامی ایشــان دایر بر ارتکاب غیبت در هیئت بدوی رســیدگی به 
تخلفات اداری کارمندان وزارت راه و شهرســازی شــعبه)2( مرکز 
مطرح رســیدگی می باشد. این آگهی در یک نوبت منتشر می شود، 
نامبرده می توانــد حداکثر ظرف مهلت 10 روز انتشــار این آگهی 
الیحــه دفاعیــه کتبی خود را بــه دفتر هیئت به نشــانی: تهران، 
میــدان آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - دســت راســت فرعی 
اول- ســاختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی - طبقه دوم بال 
جنوبی- اتاق 207 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مذکور موضوع اتهام، ابالغ شده محسوب و هیئت طبق مقررات به 

موضوع رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود.
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

آگهی تغییرات شرکت مرغک شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱66۳ و شناسه ملی ۱0۱00۱56۳۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
ســرمایه شرکت از مبلغ 450/000/000/000 ریال به مبلغ 550/000/000/000 ریال منقسم 
به تعداد 550/000/000  ســهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و 

از طریق انتشار سهام جدید افزایش یابد و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
شناسه آگهی: )688276(

آگهی تغییرات شرکت مرغک 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱66۳ 

و شناسه ملی ۱0۱00۱56۳۲۱
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/7/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر)سهامی خاص( با شناسه 
ملی: 10100931903 و سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی: 14006852814 
و گروه ســرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر)سهامی خاص( با شناسه 
ملی: 10101202346 و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان)سهامی عام( با 
شناسه ملی: 10630119282 و شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی 

کوثر)سهامی خاص( با شناسه ملی: 10100287717.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرج شناسه آگهی: )688278(


