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احساس سبکی سر یا حس خالی بودن و
بیحسی آن حالتی است که موجب میشود
حس کنید در رویا به سر میبرید یا به عبارتی
همه آدمها و اجسام اطرافتان خواب و خیال
هستند.
البته اگر این احساس بیش از حد جدی شود و
ادامه پیدا کند ،منجر به «غش» خواهد شد .غش
کردن شرایطی ترسناک است ،اما  90درصد افرادی
که از هوش میروند با مشکل خاصی مواجه نیستند.
برای  10درصد دیگر ،یک بیماری یا مشکل سالمت
زمینهای ،مانند ریتم قلب غیرطبیعی میتواند عامل
غش کردن باشد که نگرانکننده است.
غــش کردن ،بدون در نظــر گرفتن دلیل آن،
در نتیجــه کاهش جریان خــون به مغز طی یک
بازه زمانی کوتاه شــکل میگیرد .عوامل مختلفی
میتوانند زمینهساز این شرایط باشند که از آن جمله
میتوان به کاهش فشار خون ،کاهش ضربان قلب و
دالیل نورولوژیکی مستقل از قلباشاره کرد .برخی
دالیلی که موجب کاهش فشار خون و ضربان قلب
میشوند شایع بوده و نگرانکننده نیستند ،اما موارد
دیگر نیازمند ارزیابی بیشتر هستند.
حتی اگر در نتیجه این شرایط از هوش نروید،
کاهش فشــار خون یا ضربان قلب میتواند موجب
ســبکی سر شود و این احساس که ممکن است از
هوش بروید ،در شما شکل میگیرد .از سوی دیگر،
سرگیجه نیز میتواند باعث احساس سبکی سر شود،
اما با احساس چرخش اتاق به دور سر همراه است.
تشخیص اینکه غش کردن یا با سبکی سر چه
زمانی جای نگرانی دارد ،حتی برای پزشــکان نیز
دشوار است و بر همین اساس ارزیابیهای دقیقی

دالیل احساس سبکی در سر

در این زمینه باید صــورت بگیرد .در ادامه با چند
دلیل بالقوه احساس سبکی سر بیشتر آشنا میشویم.
مراجعه به پزشــک بدون در نظر گرفتن دلیل این
شرایط همواره ایده خوبی است.
با کم آبی مواجه هستید
برخــی افراد هنگامی که دمای بــدن آنها باال
میرود ،عرق میکنند و بیش از اندازه مایع از دست
میدهند با احساس سبکی سر یا حتی غش کردن
مواجه میشوند .گرما مسیری را در سیستم عصبی
تحریک میکند که افت فشار خون را به همراه دارد.
هنگامی که با احساس سبکی سر ناشی از کم آبی
بدن و گرما مواجه هســتید ،دراز کشیدن به ارسال
خون بیشــتر به قلب و مغز و بهبودی سریعتر این
شرایط کمک میکند.
شوکه شدهاید
یک عامل غافلگیرکننده ،مانند زمانی که فردی
شما را ناگاه میترساند ،واکنش مشابهی با اثر کمآبی
میتواند در بدن شما بگذارد .در این شرایط سیستم
عصبی به ناگاه و به شدت فعال میشود و فشار خون
ناگهان افت میکند که به احساس سبکی سر منجر
میشود .همچنین ،برخی نشانههای هشدار دهنده
مانند قرمز شــدن چهره و حالــت تهوع میتوانند
نشانهای از غش کردن قریبالوقوع باشد.
سریع از جای خود بلند شدهاید
احساس سبکی سر یا حتی مشاهده نقاط سیاه

زمانی که به ناگاه و سریع از جای خود بلند میشوید
به نام هیپوتانسیون ارتواستایک یا افت فشار خون
یشود که افت ناگهانی فشار خون
وضعیتی شناخته م 
در نتیجه ایستادن را تعریف میکند .این شرایط به
طور معمول مشکلی جدی نیست ،اما اگر زیاد رخ
میدهــد یا پس از چند دقیقه به جای اینکه بهبود
یابد شدت آن بیشتر میشود ،مراجعه به پزشک برای
بررسی دقیقتر شرایط ایده خوبی است.
ریتم قلبتان غیرطبیعی است
خالف ظهور نســبتا تدریجی عالئم در نتیجه
یک عامل غافلگیرکننــده ،غشکردنهای مرتبط
با قلب ســریع رخ میدهند ،از این رو حتی ممکن
است متوجه احساس سبکی سر نیز نشوید .ضربان
قلب نامنظم یا آریتمی به معنای آن است که قلب
شــما یا بیش از اندازه کند یا بیش از اندازه سریع
میتپد که میتواند بر جریان خون ارســالی به مغز
شکردن ناگهانی که
تاثیرگذار باشــد .این نوع از غ 
اغلب بدون هیچ هشداری رخ میدهد ،نگرانکننده
است .ممکن است فردی در حال صحبت کردن با
شما باشد و به ناگاه از هوش برود .این تجربه ناگهانی
پزشک را در درجه نخست به ریتم قلب غیرطبیعی
مشکوک میکند که یکی از شایعترین دالیل مرگ
قلبی ناگهانی است.
دریچه قلبتان مشکل دارد
مشکالت دریچه قلب به طور معمول مادرزادی

هستند و احتمال بیشتری دارد در جوانان رخ دهند،
افراد  60ساله یا پیرتر در معرض خطر بیشتری برای
آریتمی قرار دارند .مشکالت دریچه قلب میتوانند
جریان خون را محدود کنند و به ویژه هنگام ورزش
کردن ممکن اســت موجب احساس سبکی سر یا
سرگیجه شوند.
دارو زیاد میخورید
برخی بیرویه داروها مانند مســکنها و برخی
قرصهای ضداضطراب میتوانند به واســطه تاثیر
مستقیم بر مغز یا کند کردن ضربان قلب یا کاهش
فشار خون موجب بروز سرگیجه و سبکی سر شوند.
در برخی موارد ،زمانی که یک بیمار به طور مکرر با
احساس سبکی سر مواجه میشود و نمیتواند دلیل
آن را توضیح دهد ،ممکن اســت با عوارض جانبی
داروهای مصرفی خود مواجه شده باشد.
همچنیــن ،احتمال آلرژی بــه داروی مصرفی
وجــود دارد .در مــوارد نادر ،زمانــی که فرد یک
واکنش آنافیالکتیک به یک دارو دارد ،ممکن است
سبکی سر یا حتی غشکردن را تجربه کند .در این
شــرایط که به واسطه واکنش سیستم ایمنی بدن
رخ میدهد ،رگهای خونی گشاد میشوند و فشار
خون افت میکند.
ممکن است سکته مغزی کرده باشید
اگر احساس سبکی سر (یا سرگیجه) به همراه
ضعف عضالنی ،دشــواری در تکلم ،یا بیحســی و

آگهی تغییرات شرکت نوده الکترونیک
شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 579و شناسه ملی 10720078271

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مــورخ 1396/11/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 :محل شرکت در واحد ثبتی لنگرود به آدرس
استان گیالن -شهرستان لنگرود -بخش مرکزی-دهستان دیوشل -آبادی
پایین محله نالکیاشــر -خیابان شــهید رفیع آســوده -کوچه رزمندگان-
پــاک -5طبقه همکف -کد پســتی  4477131893تغییــر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .با ثبت این مستند تصمیمات
تغییر محل (تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی) انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری لنگرود
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای اردشــیر پیروزی فرزند منصور به شش  891به شــرح دادخواست به کالسه /242/96ش ح  1از

پس از  6هفته ،اعضای دو گروه جابهجا شدند و گروه برنج سفید مصرف برنج قهوهای را آغاز کرده و
بالعکس .در همین راستا ،پژوهشگران دریافتند زمانی که شرکتکنندگان برنج قهوهای مصرف میکنند
به طور قابل توجهی کاهش وزن بیشتر ،به ویژه در ناحیه دور کمر و کفلها ،فشار خون پایینتر و التهاب
کمتری را تجربه میکنند.
پژوهشگران اثراتی مشابه را برای افراد مبتال به پیشدیابت مشاهده کردند و مصرف برنج قهوهای به
جای برنج سفید به کاهش وزن بیشتر ،کاهش بیشتر اندازه دور کمر ،و سطوح فشار خون بهتر منتج شد.
برنج قهوهای نه تنها میتواند به خالص شدن از چربی شکمی کمک کند ،بلکه عملکرد خوب و درست
شــریانی را نیز حفظ میکند .قند خون باال میتواند شــریانهای انسان را سفت و سخت سازد و توانایی
آنها در کســب آرامش را بدون در نظر گرفتن اینکه به دیابت یا پیشدیابت مبتال باشــید یا فردی سالم
محســوب شوید ،کاهش دهد.مصرف برنج قهوهای در مقایسه با برنج سفید میتواند به کاهش قند خون
کمک کند .از این رو ،مصرف برنج قهوهای به جای برنج ســفید به حفظ عملکرد درست شریانها کمک
میکند .بررســیهای صورت گرفته نشــان دادهاند که یک ساعت پس از مصرف یک فنجان برنج سفید
پخته عملکرد شریانی در افراد مبتال به سندرم متابولیک افت میکند ،اما این مسئله برای برنج قهوهای
صادق نیست.
به رغم تمام فواید برنج قهوهای ،آســیاییها اغلب برنج ســفید را ترجیح میدهند ،زیرا آن را نرمتر
و خوشــمزهتر از برنج قهوهای میدانند .اما طی یک مطالعه با حضور گروهی از افراد بزرگســال چینی،
پژوهشــگران دریافتند افراد کمی زحمت امتحان کردن برنج قهوهای را به خود دادهاند .پیش از مصرف
برنج قهوهای بیشــتر شــرکتکنندگان بر این باور بودند که برنج سفید از نظر مزه و کیفیت بهتر از برنج
قهوهای اســت .اما پس از خوردن یک وعده کوچک و چشــیدن مزه برنج قهوهای ،بیشــتر آنها نظرشان
عوض شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای مهدی دلقندی دارای شناســنامه شماره  745به شرح دادخواست به

 10 752از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
کالســه ـــ
96

که شــادروان قدرتاله دلقندی به شناســنامه  163در تاریخ  1382/2/11در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسن
دلقندی فرزند قدرت به شش  11تت ( 1328/11/14فرزند)  -2محمد دلقندی فرزند
قدرتاله به شش  494تت ( 1336/4/9فرزنــد)  -3مهدی دلقندی فرزند قدرتاله
بــه شش  745تت ( 1348/12/25فرزنــد)  -4محمود دلقنــدی فرزند قدرتاله به
ش ش  722تت ( 1345/1/3فرزنــد)  -5فاطمه دلقنــدی فرزند قدرتاله به شش
 3تت ( 1341/1/3فرزند)  -6حســین دلقندی فرزنــد قدرتاله به شش  493تت
( 1334/7/4فرزند)  -7احمد دلقندی فرزند قدرتاله به شش  525تت 1338/10/2
(فرزند) .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق
امور حســبی یک نوبت آگهی مینماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار -حسین فتحی

آگهی مفقودی

این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آرمین پیروزی فرزند اردشیر
بــه ش ش  120/023282/8در تاریخ  1396/12/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1اردشیر پیروزی فرزند منصور به شش  891متولد  1357صادره از سمیرم -وردشت
(پدر متوفی)  -2شــهال مظفری فرزند خداوردی به ش ش  862متولد  1357صادره از عشقآباد (مادر متوفی)
والغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس به شماره پالک  712د 73
ایران  47به رنگ سفید مدل  1386و شماره موتور 12486150148
و شماره شاسی IRFC501V119341797به نام اکبر دویستی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه خــودرو پرایــد بــه شــماره
موتــور  1823545و شــماره شاســی
 S1412285295027بــه نام حســن فقیه
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

در پرونده کالسه  940957این شعبه قرار کارشناسی انجام و نظریه کارشناس نیز واصل گردیده
است حال با توجه به مجهولالمکان بودن خوانده بنام عبداله بنکدار شیرازی و به دستور ریاست
محترم دادگاه و به استناد به ماده  73قانون آ.د.م دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب
در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج تا نامبرده ضمن اطالع از موضوع وجهت ابالغ نظریه
کارشــناس ضمن اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت نظریه کارشناس ،به دفتر
شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه نمایند و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

آگهی قرار کارشناسی

آقای کریم شــهرت غالمرضا شــاهآبادی نام پدر شعبان بشناســنامه  1192صادره از دزفول درخواستی به
خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم حســن شــهرت غالمرضا
شــاهآبادی بشناســنامه  12075صادره اندیمشــک در تاریخ  71/4/19در  -اقامتگاه دزفول فوت ورثهاش
عبارتند از متقاضی  -1کریم غالمرضا شــاهآبادی (پدر متوفــی) کدملی  2001240767صادره از دزفول
 -2قدم غالمرضا شاهآبادی (مادر متوفی) کدملی  2001240651صادره از دزفول.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایــد تا هرکس عتراض دارد یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و
هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت ماشین خودرو سواری پژو
 206TU3به شــماره پــاک 763م -26ایران 14به رنگ
خاکستری متالیک مدل  1394و شماره موتور 165A0005852
و شماره شاسی  NAAP03EE4FJ201058مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سیدمحمد فقیهی محمدآبادی -قاضی شورای حل اختالف شهرستان سمیرم

آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه  11شورای حل اختالف اندیمشک -مسلم بساطی

آگهی حصر وراثت

آقای میرعباس شهرت رشنوی نام پدر محمود بشناسنامه  641صادره از خرمآباد درخواستی بخواسته صدور گواهی
حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم میثم شهرت رشنوی بشناسنامه  5920040947صادره پاپی
در تاریخ  96/11/30در اندیمشــک اقامتگاه دائم فوت ورثهاش عبارتند از -1 :متقاضی  -2اکرم صانعی به شش
 242صادره از خرمآباد( -مادر متوفی)  -3میرعباس رشنوی به شش  641صادره از خرمآباد( -پدر متوفی) و الغیر.
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایــد تا هرکس اعتراض دارد یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و
هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اندیمشک -هوشنگ محمودی

آگهی مربوط به
تجدیدنظر

شماره ابالغنامه9610106111707400 :
شماره پرونده9609986111700244 :
شماره بایگانی شعبه960248 :

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقایان لفته کروشاوی و خلف کروشاوی
هر دو فرزندان خلف
تجدیدنظرخواه آقای /خانم شــرکت نصر میثاق اهواز دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت
تجدیدنظر خوانده آقایان لفته و خلف کروشاوی نسبت به دادنامه شماره 9609986111700835
در پرونده کالســه  960248شــعبه  14حقوقی اهواز تقدیم که طبق موضوع ماده  73و 346
قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهولالمکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تــا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این دادگاه
ارائه نماید .در غیر اینصورت پس از انقضا ء مهلت مقرر قانونی نســبت به ارســال پرونده به
دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  14دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان اهواز -علی گلزاری

اســتان خوزســتان -شهرســتان اهــواز -انتهــای عامــری -اول نیوســاید-
مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)

منشی شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک -رشنو

دادنامه

شماره دادنامه9609976111700845 :
شماره پرونده9609986111700244 :

پرونده کالسه  9609986111700244شــعبه  14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز
تصمیم نهایی شماره  -خواهان :شرکت نصر میثاق اهواز (سهامی خاص) با مدیریت آقای
هوشنگ گالبکش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی آقای هوشنگ گالبکش
فرزند محمد به نشانی استان خوزستان -شهرستان اهواز -شهر اهواز -بلوار گلستان -نبش
خ وحیــد پ  2طبقه  4خواندگان -1:آقای خلف کروشــاوی فرزند حمادی  -2آقای لفته
کروشــاوی فرزند حمادی همگی به نشــانی مجهولالمکان  -3وزارت جهاد کشاورزی به
نشــانی تهران -خ طالقانی بین ولیعصر و حافظ جنب وزارت نفت ساختمان مرکزی وزارت
جهاد کشاورزی خواستهها -1 :تنفیذ صلحنامه (اموال منقول)  -2الزام به تنظیم سند رسمی
ملک  -3اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)
رای دادگاه
در خصوص دادخواســت شــرکت نصر میثاق با مدیریت آقای هوشنگ گالبکش به طرفیت
وزارت جهاد کشاورزی به خواســته  -1تنفیذ صلحنامه عادی مورخ  1366/12/26فیمابین
خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم فعال مقوم به  51/000/000ریال  -2اثبات
مالکیت نسبت به یک سهم از سهام کوی باغات به شماره  8151و خسارات قانونی دادرسی
مقوم به  51/000/000ریال  -3الزام به انتقال رســمی در دفتر اســناد رسمی فعال مقوم به
 100/100/000ریال با عنایت به اینکه خواهان به موجب الیحه شماره  96/002780مورخ
 96/8/7دادخواســت خود را مسترد نمودند لذا در راستای اعمال اصل حاکمیت اصحاب دعوا
در شــروع و خاتمه آن به لحاظ ارتباط این نوع دعاوی با جنبه حقالناس آن و نبودن جنبه
عمومــی برای این نوع دعاوی برخالف دعاوی کیفری به اســتناد بند الف ماده  107قانون
آیین دادرســی مدنی قرار ابطال دادخواســت خواهان را صادر مینماید رای دادگاه به منظور
رعایت اصل دو درجهای بودن نظام دادرســی ایران و حسن نظارت صحیح بر جریان قوانین
توسط مراجع عالی در ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر
استان خوزستان میباشد.

رئيس شعبه  14دادگاه حقوقی اهواز -سعید امیری

نشــانی -اســتان خوزســتان -شهرســتان اهــواز -انتهــای عامــری -اول نیوســاید-
مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)

نتایج تحقیقات جدید نشــان میدهد
کســانی که با گوشی هوشــمند بیشتر از
خودشان عکسهای سلفی میگیرند ،احتمال
زیادی دارد که در معرض عملهای جراحی
زیبایی قرار بگیرند.
وب ســایت  phonearenaنوشت :یک موسسه
تحقیقاتی به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان
میدهد دوربین جلوی گوشیهای هوشمند که به
کاربران این امکان را میدهد تا عکسهای سلفی
از خود بگیرند ،ســایز واقعی بینی و سایر اعضای
صورت را تغییر داده و حدود  ۳۰درصد بزرگتر از
حالت واقعی آن نشان میدهد.
این امر به این دلیل اســت که دوربین جلوی
گوشیهای هوشمند حتی در گوشیهای پرچمدار
و جدید که کیفیت عکاسی دوربین جلوی آن نیز
باالست ،به دلیل آنکه این دوربین از فاصله بسیار
نزدیک نهایتا اندازه یک دست ،گرفته میشود و از
لنزهای پیشرفته عکاسی نیز محروم است ،سایز و
اندازه بینی و سایر اعضای صورت را بسیار بزرگتر
از حد واقعی آن نشان میدهد.
حاال بر اساس این نتایج ،پژوهشگران معتقدند
هرچه کاربران عکسهای سلفی بیشتری از خود
بیندازند ،احتمال آنکه به عملهای جراحی زیبایی
بینی و ســایر اجزای صورتشان روی آورند ،بسیار
باالتــر میرود .چرا که آنها عکسهای ســلفی را
مبنای زیبایی خــود قرار میدهند و وقتی که در
این گونه عکسها ،تصویر زیبا و درســتی از خود

نمیبینند ،تصور میکنند که اجزای صورتشان
مشــکل دارد و باید با عملهای جراحی زیبایی
آن را برطرف کنند.
شــاید باور این موضوع برای بسیاری سخت
باشــد اما طبق این گزارشها ،بالغ بر  ۵۵درصد
افرادی که در سال گذشته  ۲۰۱۷میالدی تحت
عمل جراحی زیبایی قرار گرفتهاند ،اذعان کردهاند
که میخواهند در عکسهای سلفی زیباتر بیفتند.
این در حالی اســت که در سال  ۲۰۱۶رقم
مذکور  ۴۲درصد از کاربران و افراد را تشــکیل
میداد که آمار رو به رشد از عملهای جراحی و
کشش به سمت و سوی عکسهای سلفی زیباتر
به وضوح نشــان دهنده آن است که این مسئله
در سالهای آینده وخیمتر خواهد شد.

یک درمان فوری برای گلودرد و سرماخوردگی

برنج سفید خوب است یا قهوهای؟

در ســال  ،2012یک متاآنالیز نشان داد که مصرف برنج سفید با ابتال به بیماری دیابت ،به
ویژه در کشورهای آسیایی مرتبط است .حتی در آمریکا که مصرف برنج چندان زیاد نیست،
مشخص شد که مصرف منظم برنج سفید با خطر بیشتر ابتال به دیابت نوع  2مرتبط بوده است،
در شرایطی که مصرف برنج قهوهای با کاهش خطر پیوند خورده بود .این نتایج پس از کنترل
عوامل سبک زندگی و رژیم غذایی مانند سیگار کشیدن ،ورزش کردن و مصرف گوشت قرمز،
میوه و سبزیجات شکل گرفته بود .پژوهشگران این گونه نتیجهگیری کردند که حتی جایگزینی
یک سوم برنج سفید مصرفی روزانه با مقدار مشابه از برنج قهوهای ممکن است خطر ابتال به
دیابت را به میزان  16درصد کاهش دهد.
به گزارش «کر ،»2از زمان انتشار این تجزیه و تحلیل در سال  ،2012مطالعهای دیگر در اسپانیا انجام
شد و نشان داد که مصرف برنج سفید با کاهش خطر ابتال به دیابت مرتبط است.
در اسپانیا ،برنج به طور معمول در تهیه پائال استفاده میشود که اغلب با ادویه زعفران آماده میشود
و پژوهش انجام شده نیز به این نکتهاشاره داشت که این ماده غذایی ممکن است دارای خواص درمانی
بالقوه در برابر دیابت باشــد .افزون بر این ،لوبیا نیز یکی دیگر از مواد غذایی پرمصرف به همراه برنج در
اســپانیا است که به نظر میرســد ویژگیهای ضددیابتی دارد .در نتیجه ،میتوان دریافت که استنباط
روابط علت و معلولی از جمعیت حاضر در این مطالعه تا چه اندازه دشــوار اســت ،زیرا نمیتوانیم بر همه
چیز کنترل داشته باشیم.
اما پژوهشــگران به تازگی مطالع های را با حضور زنان دارای اضافه وزن انجام داده و به طور تصادفی
آنها را به دو گروه تقســیم کردند .یک گروه رژیم غذایی کاهش وزن به همراه یک فنجان برنج ســفید
پختــه در روز را دنبــال کرده و گروه دیگر همان رژیم غذایی به همراه یک فنجان برنج قهوهای پخته در
روز را مصرف میکردند.

احساس سوزن سوزن شدن را تجربه میکنید ،ممکن
است یک سکته مغزی در پس بروز این عالئم قرار
داشته باشد و باید بالفاصله کمک پزشکی دریافت
کنید .کاهش جریان خون به مغز که به احســاس
سبکی سر منجر میشــود میتواند به واسطه یک
لخته خون در مغز شــکل گرفته باشد ،که میتواند
موجب بروز یک سکته مغزی ایسکمیک شود.
غذا نخوردهاید
زمانی که وعده ناهار را نادیده میگیرید ،احساس
گرسنگی به سراغ شما میآید .اگر مغز به میزان کافی
سوخت مورد نیاز خود یا همان گلوکز را به واسطه
ســطوح پایین قند خون دریافت نکند ،این شرایط
میتواند به شکل گیری احساس سبکی سر منجر
شــود .در این حالت بیشتر با یک مسئله متابولیک
مواجه هستیم تا شرایطی که با ضربان قلب یا فشار
خون مرتبط باشد.
غذا خوردن در بیشــتر مواقع بهبودی عالئم را
در پی دارد .اما اگر به دیابت مبتال هســتید و برای
کاهش قند خون خود دارو مصرف میکنید ،احساس
ســبکی سر ممکن است نشــانهای از افت شدید و
خطرناک قند خون باشــد که میتواند به تشنج و
بیهوشی منجر شود.
آنفلوآنزا گرفتهاید
در زمان ســرماخوردگی انسان تمایل چندانی
به مصــرف غذا و مایعات ندارد و از این رو احتمال
کمآبی بدن یــا افت قند خون افزایش مییابد ،که
میتوانند موجب بروز احساس سبکی سر شوند .غذا
خوردن و مصرف مایعات به میزان کافی میتواند از
شکلگیری احساس سبکی سر پیشگیری کرده و
به تسکین عالئم دیگر آنفلوآنزا کمک کند.

رابطه سلفیهای موبایلی و جراحیهای زیبایی!

هل برای درمان گلودرد بسیار موثر است؛
برای این منظور هل را باید با زنجبیل ،دارچین
و آویشن مصرف کنید.
هِل میوهای کوچک با پوست تیره و دانههای
خوشبوست .هل ،میوه گیاهی از تیره زنجبیلهاست
و انواع مختلفی مانند سیاه ،سفید و سبز دارد .در
این مطلب به برخی خواص این گیاهاشاره میکنیم.
درمان گلودرد
هل برای درمان گلودرد بسیار موثر است .برای
این منظور هل را باید با زنجبیل ،دارچین و آویشن
مصرف کنید .هل احتقان مجاری تنفسی را رفع
و از بروز التهابهای شــدید پیشگیری میکند.
دمنوش هل به همراه کمی عسل نقش موثری در
بهبود گلودرد دارد.
حفظ سالمت کلیهها
هل ُمدر (ادرارآور) اســت و به دفع کلســیم
و اوره انباشــته شــده در کلیهها کمک میکند.
مصرف منظم هل تاثیر بســزایی در پیشگیری و
بهبود بیماریهای دستگاه ادراری همچون سنگ
کلیه ،نفریت (التهاب کلیه) ،سوزش و تکرر ادرار
دارد .هل همچنین برای درمان عفونتهای دستگاه

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقا/خانم بهجت قاضی دارای شناسنامه شماره  15به شرح دادخواست به کالسه
 961/43314از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان رجب قاضی به شناسنامه شماره  578در تاریخ 1396/11/3
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ،ورثــه حینالفوت آن مرحوم منحصر
اســت به -1 :فاطمه نوذری متولد  1322/3/1شش  145فرزند محمود نسبت
همسر  -2محسن قاضی متولد  1339/8/14شش  25فرزند رجب نسبت پسر
 -3حســین قاضی متولد  1343/3/1شش  251فرزند رجب نســبت پسر -4
حسن قاضی متولد  1353/3/11شش یک فرزند رجب نسبت پسر  -5بهجت
قاضی متولد  1345/12/1شش  15فرزند رجب نســبت دختر .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف کرج -مهدیان

مالف /96/6326ف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
(نوبت دوم)

در پرونده کالســه  950142اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان آوج وفق نیابت
اعطائی از سوی شــعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان قزوین آقای حسین محمودپور
محکوم اســت به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشــتصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد
و یازده هزار و ســیصد و چهار ریال در حق شــرکت البرز صنعت چرم و نیز مبلغ یکصد و
بیســت و پنج میلیون ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت که اشخاص ثالث
بشرح ذیل جهت وصول محکوم به نسبت به معرفی مال اقدام نمودهاند که عبارت است:
 -1شــش دانگ یک باب ســاختمان قطعه  68تفکیکی ،پالک  152فرعی از  84اصلی،
عرصه به مســاحت  629متر و  28ســانتیمترمربع ،اعیانی در یک طبقه به مساحت حدود
 80مترمربع واحد مسکونی ،اسکلت فلزی ،سقف تیرآهن با طاق ضربی ،پوشش دیوارهای
داخلی گچ با تزئینات گچبری ،ســرویس بهداشــتی و آشپزخانه کاشی و سرامیک ،پوشش
کف ســیمانی بدون نماســازی ،بانضمام یک باب انباری به مساحت حدود  50مترمربع از
نوع دیوار باربر و ســقف شــیروانی دارای امتیازات برق و آب ،واقع در آوج دهستان حصار
روستای دشتک متعلق به خانم معصومه الهیاری فرزند نجفعلی که توسط کارشناس رسمی
دادگستری به قیمت پایه هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است.
 -2شــش دانگ یک باب ســاختمان قطعه  188تفکیکی پالک  309فرعی از  84اصلی،
عرصه به مســاحت  984مترمربع ،اعیانی در ســه بخش ،اول در یک طبقه به مســاحت
حدود  120مترمربع واحد مســکونی ،اســکلت فلزی ،سقف تیرآهن با طاق ضربی ،پوشش
دیوارهای داخلی گچ دوم به مســاحت  100مترمربع واحد مسکونی ،اسکلت فلزی ،سقف
شیروانی ،پوشش دیوارهای داخلی اندود گچ با مختصری گچبری و سرویسهای بهداشتی
و آشپزخانه از کاشی و سرامیک ،پوشش کف سیمانی و نمای سرامیکی .سوم ساختمانهای
جنبی حدود  200مترمربع از نوع دیوارباربر خشــتی و ســقف تیر چوبی دارای امتیازات آب
و برق واقع در آوج دهســتان حصار روستای دشتک متعلق به آقای غالمرضا تقیلو فرزند
مراد که توســط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت پایه یک میلیارد و چهارصد و پنجاه
میلیون ریال ارزیابی شده است.
 -3سه دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان پالک  368فرعی از  84اصلی بشماره ثبت
 3212با قدمت حدود ســیزده سال ساخت ،عرصه به مســاحت  90/401مترمربع و اعیان
کل ملک مورد نظر شــامل یک ساختمان یک طبقه بمتراژ کل  200مترمربع میباشد که
قدرالســهم سند مذکور سه دانگ از شش دانگ کل اعیان یعنی 100مترمربع میباشد واقع
در آوج دهســتان حصار روستای دشتک ،خیابان اصلی ،کوچه مدنی متعلق به آقای ابراهیم
الهیاری فرزند رضا که توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت پایه هفتصد و پنجاه و
دو میلیون ریال ارزیابی شده است.
این اجرا قصد دارد امــوال فوقالذکر را از طریق مزایده عمومی در تاریخ  1397/1/20روز
دوشنبه از ساعت  9:00الی  10:30در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آوج
به هر قیمتی که خریدار داشته باشد به فروش برساند.
طالبیــن و خریداران میتوانند «پنج روز قبل از شــروع مزایده نســبت به مالحظه اموال
توقیفی و مزایدهای اقدام نمایند» در زمان شــروع مزایده حضورا شــرکت نمایند .بدیهی
اســت برنده مزایده کسی میباشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار میبایست
 ٪10پیشــنهادی خود را نقدا و مابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگاه واریز نماید
که پس از تایید مزایده توســط دادگاه تقاضــای انتقال مالکیت اموال را نماید در صورتیکه
خریدار مابقی مبلغ مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف
نماید  ٪10پیشــنهادی خریدار به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد و خریدار هیچگونه
حق اعتراضی نخواهد داشت.

کریمی -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان آوج

آگهی ابالغ اوقات دادرسی

بدینوسیله به آقای محمدرسول همتی فرزند خدابخش که فعال مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد آقای مظفر
فهلی به عنوان نماینده قانونی شــرکت فراشیر پاکنام دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به حوزه
 115شــورای حل اختالف شهرســتان اسدآباد تقدیم که به کالســه  960758ثبت و وقت رسیدگی آن به تاریخ
 1397/2/2روز یکشنبه ساعت  10:30صبح تعیین گردیده است اینک بنابر درخواست خواهان و تجویز این شورا
مســتندا به ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت کالسه کثیراالنتشار شما میتوانید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل روزنامه بنابر خود اخطاریه و ضمائم
دادخواست را دریافت در وقت رسیدگی در این شورا حضور یابید و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  115شورای حل اختالف شهرستان
اسدآباد -مرضیه طالبی
 ۲۱۱۵مالف

ادراری نیز استفاده میشود.
رفع بوی بد دهان
هل یک درمان خانگی بســیار موثر برای رفع
بوی بد دهان اســت .جویــدن دانههای هل بوی
بــد دهان را از بین میبرد .عصــاره هل با برخی
باکتریهای بیمــاریزای موجود در دهان مانند
«استرپتوکوک موتانس» و «کاندیدا آلبیکانس»
مقابله میکند .همچنین مــاده اصلی موجود در
روغن هل «ســینِئول» نیز ضدعفونی کنندهای
قوی است.
خواص گوارشی هل
هل به هضم چربیها کمک و مشکالت گوارشی
را کمتر میکند؛ برای بهبود مشــکالت گوارشی
دمنوش هل با رزماری را مصرف کنید.
دفع سموم بدن
هل سرشــار از منگنز است ،بنابراین در دفع
ســموم بدن نقش موثری دارد؛ برای این منظور
افراد باید روزانه یک فنجان دمنوش هل میل کنند.
تاثیر معجزهآسای هل در درمان سرماخوردگی
برای درمان سرماخوردگیهای طوالنی و مزمن
باید هشت عدد هل ،هشت عدد فلفل سیاه هندی،

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای

موسســه عمران ســاحل در نظــر دارد جهت پروژه خــود واقع در
شهرســتان چابهار ،خرید و حمل مصالح ســنگی (ماسه شسته ،شن
نخودی ،شــن بادامی ،اورسایز ،ماسه نشســته ،ماسه شکسته ،ماسه
زیربلوک ،ماســه درزبندی و بیــس) را از طریق مناقصه عمومی دو
مرحلهای به فروشــنده واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از کلیه واجدین
شرایط دعوت میشود حداکثر تا پایان ساعت اداری تاریخ 96/12/27
جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس چابهار ،انتهای بلوار شــهید
ریگی -بندر شــهید بهشتی چابهار -موسســه عمران ساحل -دفتر
فنی -امور قراردادها ،مراجعه و اسناد و دعوتنامه شرکت در مناقصه
را اخذ نماینــد؛ در ضمن هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد
بود .تلفن تماس  -054-35321188داخلی 156
«لطفا قبل از مراجعه،جهتهماهنگیبا شماره مذکور تماس حاصل گردد».
)آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم)

بدینوســیله پیــرو آگهیهای قبلی بــه آقایان رضا بیدخوری -احمد راهچمنی -فاطمه خســروجردی -حســین
حجتپنــاه -علــی محمد کالته آقا محمــدی -طاوس حیاتــی -علیاصغر شــریعتیمقدم -مرادعلی کالته-
نصراله لطفی -رضا تمجیدی -غالمحســین چشــمی -راضیه موسویخواه -کاظم حســنزاده -سیدغالمرضا
احمدی -موســی احمــدیراد -زهرا فیلهکــش -فاطمه فروزش -ســهیال حقیقی -صغری اســتیری -مهین
آغشتهمقدم -سیما غفورنیا -طاهره بیگم غضنفری -سیداسماعیل یزدانیاصل -احمد کامرانیمنش -محمودعلی
کافیثانی -محمدعلی بابایی -علی منجیپور -مجید صالحآبادی -ســیدعبداله قزی -نعمتاهلل استیری -محمد
اسماعیلیاصل -مهدی علیآبادی -مریم ساغریان -علیاصغر امانیان -احترام چشمی -محترم چشمی -حسین
هاشــمآبادی -محمود رضا کالته -حســین بابایی -مهدی خســروآبادی -محمود احمدی -علی مهری -علی
فروزش -ســیدغالمرضا احمدی -اکرم حســنآبادی -عباســعلی شریعتیمقدم -احمد حســینآبادی -علیرضا
دیواندری -حســن زرقانی -علیرضا هاشمآبادی -محمدصادق مشرقی -محمد ســعادتمند -شهربانو بروغنی-
علــی حدادیان -ماندگار زیدآبادی -آمنه رضیاف -سیدمحســن رهنمایی راهچمنــدی -محمد رازقندی -جواد
باغانی -رضا تکابی -مهدی رودســرابی -امیر محمدپور -فرزاد جوانمردی -ابوالقاســم گروژدهی -ســیدحمید
حســینیزاده ابالغ میگردد با توجه به اینکه آقای علی اکبر بروجردی و محمدآقا فارابی و نســرین چیتی نسبت
به دادنامه  9609975183300971صادره از شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار موضوع پرونده کالسه
 950741ش3ح دادخواســت تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه نموده با عنایت به مجهولالمکان بودن شما مراتب
یک نوبت آگهی میشود تا از زمان نشر ظرف مدت  10روز با مراجعه به این شعبه ضمن اعالم نشانی و دریافت
نســخه ثانی دادخواست و ضمائم ،چنانچه پاســخی دارید کتبا ارائه نمائید و اال پرونده با همین کیفیت به دادگاه
تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال میگردد.

مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
شهرستان سبزوار -مهدی شمسآبادی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه مشــخصات سجلی در رای شــماره  94/11/14 -139460317001017888برابر
رأی اصالحی شــماره  96/2/12 -139660317001000337هیئت ســوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز
تغییر و اصالح گردید و لذا بدینوســیله تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین باوی
فرزند صالح به شــماره شناسنامه  1908صادره از اهواز به شماره ملی  1750674531در یک باب
ســاختمان به مساحت  62/63مترمربع در قسمتی از پالک  14/366بخش  4اهواز خریداری شده
موضوع سهمی آقای صالح باوی به میزان  120سهم مشاع از مقسم  86400سهم (مالک رسمی)
که قبال طی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 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 ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .ضمنا صدور ســند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم :سهشنبه 96/12/22
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 96/12/6
 5/3287م/الف

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  95/12/7 -139560317001006217هیئت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شکرخدا شهبازی فرزند قپانی شماره شناسنامه  1240کد ملی
 1970499389صادره مسجد سلیمان در قسمتی از پالک  925باقیمانده بخش  7اهواز به مساحت
 16160/89مترمربع خریداری شــده طبق سند انتقال شماره  93/12/10 -12729دفترخانه 210
اهواز و سند مالکیت مشاع ذیل دفتر دوم ناحیه  2صفحه ( 208مالک رسمی) به نام متقاضی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم :سهشنبه 96/12/22
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 96/12/6
 5/3270م/الف

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

هشت عدد میخک ۲ ،قاشق غذاخوری زنجبیل تازه
و خرد شــده را به همراه  ۲تکه چوب دارچین با
هم مخلوط و این ترکیب را با یک لیتر آب جوش
 ۲۰دقیقه َدم کنید ،سپس این مخلوط را از صافی
بگذرانید و میل کنید.
طرز تهیه دمنوش هل
برای تهیه این دمنوش باید پنج عدد دانه هل
را آســیاب کنید و آن را همراه  ۲لیوان آب جوش
در یک قوری بریزید .سپس  ۱۰دقیقه آن را روی
شعله مالیم قرار دهید و پس از صاف کردن با کمی
عسل میل کنید.
موارد منع مصرف دمنوش هل
افراط در مصرف هل در افرادی که طبع گرم
دارند ،مضر است همچنیناشخاص دچار یبوست
نیز باید کمتر هل مصرف کنند .مبتالیان به فشار
خون ،زخم معده و ورم پروستات نیز باید در مصرف
آن محتاط باشند .استفاده زیاد از هل تپش قلب
را افزایش میدهد همچنین مصرف زیاد هل برای
رودهها نیز مضر است .بنابراین در صورت استفاده
زیاد باید آن را با کتیرا میل کرد.
مقدار مجاز مصرف هل یک مثقال است.

تجدید آگهی مناقصه
نوبت دوم

پایگاه پدافند هوایی ســمنان در نظر دارد اقالم غذایی مورد نیاز را از
طریق مناقصه خریداری نماید ،لذا پس از انتشار آگهی به مدت /5پنج روز با
مراجعه به انتظامات پایگاه هوایی سمنان نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای
مربوطه و تحویل مدارک برابر بندهای مشروحه ذیل اقدام نماید.
 )1ارائه مجوز شرکت و اساسنامه
 )2تکمیل فرم استعالم بهاء مخصوص یگانی.
 )3ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ  200/000ریال به حساب جاری طالیی
 5151572802010نزد بانک سپه جهت دریافت اسناد مناقصه.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
شماره تلفن تماس( 023-33601423 :آقای یزدانفر)
آدرس :ســمنان -میدان اســتاندارد -جاده نظامی -پایگاه پدافند هوایی
سمنان (کیلومتر )40
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظــر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی برابر رای  1396-4379مورخ  96/10/26تصرفات خانم مرضیه
اورک شــماره شناســنامه  1610صادره از اهواز فرزند احمد دارای کد ملی شــماره
 1753793076نســبت به یکباب ساختمان به مساحت  78/67مترمربع در قسمتی از
ششــدانگ پالک ثبتی  8و  2287/2واقع در بخش  2اهواز اخبار خروجی بنام حسن
فارســون منجر بصدور رای گردیده برابر ماده  3قانــون مزبور مراتب در دو نوبت به
فاصلــه پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هر کس نســبت به تصرفات
مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشــد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و
رســید دریافت نمایند و معترض مکلف اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به
اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد
مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول1396/12/6 :
5/3237م/الف نصرتاله -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی»

برابر رای شــماره  96/10/23 - 139660317001003856هیئت ســوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک
اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای خلف بوعذار فرزند مناتی به شــماره شناسنامه
 1507صادره از دشــتآزادگان به شــماره ملی  1988519195در یک باب ساختمان به مساحت
 226/01مترمربع در قســمتی از پالک  58/25باقیمانده بخش  9اهواز خریداری شــده موضوع
ســهام شــماره  4932کوی باغات شاه سهمی ســید آل کهگلوئی بابا رحمتی فرزند سیدرمضان
(مالک رســمی) که طی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته ،محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشــود درصورتیکه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 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 مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم :سهشنبه 96/12/22
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 96/12/6
اکبر افشین
 5/3300م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

«آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيیننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی»

برابر رای شــماره  96/11/2 - 139660317001004097هیئت ســوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه
یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا گطعاویزاده فرزند طاهر بشــماره
شناسنامه  1303صادره از اهواز به شماره ملی  175761870در یک باب ساختمان به مساحت
 610/5متر مربع در قسمتی از پالک  2775/4باقیمانده بخش  9اهواز خریداری شده موضوع
ســهمی آقای لفته گطعاوی (مالک رسمی) که طی ارائه قولنامههای عادی به متقاضی انتقال
یافته ،محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز
آگهی میشــود در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم :سهشنبه 96/12/22
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 96/12/6
اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
 5/3244م /الف

