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خبرپزشكي
توصیه محققان؛

سبزیجاتی که باید در رژیم غذایی گنجانده شوند

مصرف طیف وسیعی از سبزیجات با رنگ های مختلف از سوی محققان
توصیه می ش��ود چراکه س��بزیجات دارای انواع مواد مغ��ذی بوده و برخی
ترکیبات فراتر از ویتامین ها و مواد معدنی هستند.
به گ��زارش مهر ،محققان در تحقیقی به بررس��ی بهترین س��بزیجاتی
پرداختن��د که ارتباط قوی ای با کاهش ریس��ک ابتال به بیماریهای مزمن
دارند.
بر همین اساس  ۴۷نوع از سبزیجات براساس دارابودن  ۱۷ماده مغذی
معروف رده بندی شدند .مواد مغذی شامل ویتامینهای  ،A، C، D، E، Kو
بسیاری از ویتامینهای گروه  ،Bهمراه با مواد معدنی کلسیم ،پتاسیم ،آهن
و زینک و بعالوه فیبر و حتی پروتئین بود.
طبق این رده بندی ۵ ،سبزی اول به شرح زیر هستند:
شاهی
کلم چینی (کاهو ژاپنی)
برگ چغندر
اسفناج
کوالرد سبز (نوعی کلم)
در ادامه این لیس��ت کلم کالی ،ش��ابانک (در نواحی کرمان می روید)،
کاهو برگ ،بروکلی و کلم بروکسل قرار دارند.

برنج قهوه ای برای سالمتی مفید تر است یا
برنج سفید؟

برنج بخش قابل توجهی از رژیم غذایی برای بسیاری از مردم در سراسر
جهان است .سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گزارش می دهد که
برنج  ۱۹درصد کل کالری موجود در جهان را تشکیل می دهد.
به گزارش بهداشت نیوز برنج قهوه ای می تواند حاوی پروتئین ،فیبر و
کربوهیدرات بیش��تری نسبت به برنج سفید باشد ،اما چربی بیشتری نسبت
به برنج سفید دارد.
برنج سفید همان برنج قهوه ای است که سبوس و جوانه را از آن حذف
کرده اند .در نتیجه ،برنج س��فید دارای مقدار کمتری از آنتی اکس��یدان ها،
ویتامین  ،Bمواد معدنی ،چربی ها ،فیبر و پروتئین نس��بت به برنج قهوه ای
است.
برنج قهوه ای حاوی مقادیر باالیی از ویتامین ها و مواد معدنی نس��بت
به برنج س��فید اس��ت ،به جز آهن ،فوالت و س��لنیوم که در ه��ر دو تقریبا
برابر اس��ت.در حالی که برنج قهوه ای حاوی فیبر بیش��تری نس��بت به برنج
س��فید است ،ممکن اس��ت گزینه خوبی برای افرادی باشد که میخواهند در
رژیم غذایی خود بیشتر از دانه های کامل استفاده کنند.
برنج س��فید دارای اسید فولیک بیش��تری نسبت به برنج قهوه ای است
و برای زنان باردار توصیه می ش��ود.برنج قهوه ای حاوی فس��فر و پتاس��یم
بیشتری نسبت به برنج سفید است ،بنابراین افراد مبتال به بیماری های کلیه
نیاز به محدود کردن هر دو این مواد مغذی در رژیم غذایی خود دارند.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  971004ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 9509980242200728ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺷــﻌﺒﻪ  125ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑــﺎﻫﻨﺮ ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ
 1/018/249/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟـﻪ ﻣﻬـﺪﻱ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ  50/912/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  56ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻗﺎﻱ  -1ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺧـﺎﻧﻲ  -2ﻧﺴـﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎﺩﻳﺒـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳـﻞ ﻣـﻮﺭﺩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ :ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 971004ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/09/14ﻭ  1397/10/23ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﻴﻤـﺖ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1991/40ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻪ
ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  56ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﺎء ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ
ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ  125ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤـﻊ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻜﻮﻣﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﻣﺤﻜـﻮﻡ ﻟـﻪ ﭘـﻼﻙ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺧﻪ  1397/10/23ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﺎء ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ
ﻣﺸﺎء ﺑﻪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻـﻮﻑ
ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍء ﺛﺒﺘﻲ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ
ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ؛  -1ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻼﻙ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  56ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﺎء ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ
ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1190ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  56ﺍﺻﻠﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﺎء ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ،ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  2168ﺻـﻔﺤﻪ  28ﺩﻓﺘـﺮ  157ﺍﻣـﻼﻙ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  2/22890ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1354/04/01ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺷﺎﻫﺪﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺷـﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ
ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻼﻙ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  1190ﻓﺮﻋـﻲ
ﻣﻔﺮﻭﺯ ﺍﺯ  56ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺗﻚ ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1991/40ﻣﺘـﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒـﻖ ﭘﺎﺳـﺦ ﺍﺳـﺘﻌﻼﻡ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  16246ﻣﻮﺭﺧـﻪ
 1395/10/09ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ )0/3183ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺩﻩ ﻫـﺰﺍﺭﻡ(
ﺩ ﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴـﻬﻢ ﻧـﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ
ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  570/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ :ﺷـﻤﺎﻻ:
ﻣﺮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  28ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ – ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﺎً :ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮﻝ 76/40
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  97ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻨﻮﺑﺎً :ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  30/29ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﺎء ﻏﺮﺑﺎً :ﻣﺮﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 70/74
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻔﻜﻴﻚ .ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ :ﭘﻼﻙ ﺍﻭﻟﻴﻪ  1190ﻓﺮﻋـﻲ ﻃﺒـﻖ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 11892ﻣﻮﺭﺥ  1390/07/30ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  45ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺘﻴﻪ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺠـﺰﻱ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﻗﻄﻌـﻪ ﺍﻭﻝ
ﭘﻼﻙ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻼﻙ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ -2 .ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﻳﻮ ﺗﻲ ﺍﻡ  wgs 84ﻣﻌﺎﺩﻝ  tx=591012ﻭ  y=3958989ﻣﻨـﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺗﻚ ﺑﺮﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻼﻙ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻔﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺣﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﭘﻲ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺩﻭﻣﺘﺮ ﺩﻳـﻮﺍﺭ
ﺑﻠﻮﻛﻲ ﺭﻭﻛﺎﺭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺣﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺭﺩﺏ ﮔﺎﺭﺍژﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﻼﻙ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍً  50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻫﻤﻜﻒ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺪﻭﺩﺍً  70ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺐ ﻭ ﮔﻴﻼﺱ
ﻭ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩﺍً  8ﺳﺎﻝ ﻏﺮﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ
ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ)
ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1991/40ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5726ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺠـﺰﻱ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  1190ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ  56ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺸﺎء ﺟﺰء ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ  16246ﻣﻮﺭﺥ  1395/10/09ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ) 0/3183ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻡ( ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻬﻴـﺎﺭ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺒﻠﻎ  570/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺪ ﻧﻄـﺮ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻼﻙ ،ﻳﻚ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﺣـﺪﺍﺛﻲ ﻣﺴـﻘﻒ ﺑـﻪ
ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍً  50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺑﻠـﻮﻛﻲ ﻭ ﺳـﻨﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﻭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ
ﺣﺪﻭﺩﺍً  70ﺍﺻﻠﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻐﺮﻭﺳﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺐ ﻭ ﮔﻴﻼﺱ ،ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩﺍً  8ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﺤﻠـﻲ ﻭ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻠـﻚ ﻭ ﻣﻴـﺰﺍﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻈ ﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺘـﺎﻥ ﻣﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺿﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ
ﺑﺪﻫﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﻭﺻﺮﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﻐﺎﺩﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗـﺮﺍﺋﻦ ﺩﺭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎﺕ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻴـﻪ
ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  23/896/800/000ﺭﻳﺎﻝ )ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﻭ ﻫﺸﺘﺼـﺪ ﻭ ﻧـﻮﺩ ﻭ ﺷـﺶ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭﻭ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺍﺭ  ) 0/3183ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭﻡ( ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ ﻳـﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ) ﺑﺎ ﺍﻋﻴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ( ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/267/725/420ﺭﻳـﺎﻝ )ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﻭ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫـﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﺮﺻـﺪ ﻭ ﺑﻴﺴـﺖ ﺭﻳـﺎﻝ(
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ ﺑـﻪ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴـﺖ
ﻣﺒﻠﻎ  %10ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  2171299027006ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪﻭ ﻓﻴﺶ ﻫـﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻗﺒﺾ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻭﻗﺖ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ  1398/04/01ﺳﺎﻋﺖ  10/00ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
.148ﻡ.ﺍﻟﻒ-486/ﺵ
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ – ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻧﻴﺎ

عالیم کمکاری و پرکاری تیروئید

همزم��ان ب��ا روز جهان��ی تیروئید،
رئی��س انجم��ن غ��دد درونری��ز ایران
به بررس��ی عوامل ک��مکاری و پرکاری
تیروئید پرداخت و نس��بت ب��ه کنترل
می��زان ید مصرف��ی در م��ادران باردار
هشدار جدی داد.
دکتر فری��دون عزیزی در گفتوگو
ب��ا ایس��نا ،با بی��ان اینکه ن��وع کارکرد
غ��ده تیروئی��د در زمانه��ای مختلف
از زندگ��ی ،اث��رات متفاوتی بر انس��ان
میگ��ذارد ،گف��ت :یک��ی از مواقعی که
کارک��رد این غده اهمی��ت زیادی دارد،
زمان جنینی و کودکی است که عملکرد
درس��ت آن تأثیر مس��تقیمی در رش��د
جسمی و ذهنی جنین و کودک دارد.
وی اف��زود :مادران��ی ک��ه در زمان
بارداری دچار کمبود ید بودهاند یا نوزاد
آنه��ا با کمبود ید مواجه اس��ت ،ضریب
هوش��ی کمتری دارند و دچار اختالالت
ذهنی ،عصبی و روانی میشوند.
وی با بیان اینکه اگر شدت کمبود
ی��د افزای��ش یاب��د میتوان��د منجر به
«کراتنیسم» ش��ود ،گفت :بیماریهایی
نظی��ر عقبافتادگ��ی ذهن��ی ،کوتاهی

ش��دید قد و… از نتایج کمبود ش��دید
ید اس��ت .البته این نارس��ایی امروزه با
مص��رف نمکه��ای یددار در کش��ورها
کاهش چشمگیری داش��ته و میزان ید
موجود در نمک توس��ط کارخانجات به
نحوی کنترل میشود که نیاز بدن تمام
افراد برطرف شود .البته خانمها در دوره
بارداری نیاز بیشتری به مصرف ید دارند
و به همی��ن دلیل باید در زمان بارداری
از قرص ید استفاده کنند.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه برای

تولید هورمون تیروئید به ید نیاز اس��ت
اف��زود :البت��ه نمیت��وان از ایفای نقش
صحیح غ��ده تیروئید برای جلوگیری از
ایجاد سایر اختالالت در بدن غافل بود.
وجود هورمون تیروئید برای انفعاالت و
سوختو ساز درس��ت سلولها ضروری
اس��ت و کمبود آن در بدن باعث ابتالء
به کمکاری تیروئید و زیادی آن در بدن
باعث پرکاری تیروئید میشود.
وی با اش��اره به عالئ��م کمکاری و
پرکاری تیروئید در بدن گفت :از آنجایی

که این هورمون سوختوساز سلولهای
بدن را کنت��رل میکند ،بدیهی اس��ت
ک��ه کاه��ش می��زان آن باع��ث چاقی،
افس��ردگی ،ضعف و بیحالی فرد ش��ده
و افزایش میزان آن س��بب کاهش وزن،
اضطراب و تپش قلب میشود.
این فوق تخصص غدد درونریز ادامه
داد :رشد ناهنجار برخی قسمتهای غده
تیروئید میتواند منج��ر به ایجاد تومور
ش��ده که با توجه به اینکه غده تیروئید
معم��والً در گردن وج��ود دارد ،هرگونه
رشد نامتعارف در گردن به راحتی قابل
مشاهده است و فرد در صورت مشاهده
باید سریعاً به پزشک متخصص مراجعه
کند تا در صورت مشاهده عالئم توسط
پزشک ،معالجه دارویی یا عمل جراحی
انجام شود.
عزیزی یادآور ش��د :البته تنها پنج
درصد این تومورها بدخیم است که نیاز
ب��ه جراح��ی دارد و  ۹۵درصد مابقی با
درم��ان دارویی قابل کنترل اس��ت که
خوش��بختانه در این زمینه کشور هیچ
مش��کل و کمبودی ندارد و روند درمان
این بیماران به خوبی طی میشود.

اثرات مخرب استرس بر فشار خون

مش��اور دفتر س�لامت روان وزارت بهداشت گفت:
استرس و اضطراب در ابتال به بیماریهایی ،چون فشار
خون باال موثر است.
ب��ه گزارش بهداش��ت نیوز :اس��دی مع��اون دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و سالمت روان وزارت بهداشت
درباره تاثیر اس��ترس در افزایش فشار خون و مشارکت
کارشناس��ان سالمت روان در کمپین ملی کنترل فشار
خ��ون اظهار کرد :یکی از مهمتری��ن فاکتورها و عوامل
موثر در بسیاری از مشکالت جسمی مانند فشار خون،
بیماریه��ای قلب��ی عروقی ،دیابت و حتی س��رطانها
اس��ترس و اضطراب ناشی از وسایل اجتماعی اقتصادی
و سیاسی است.
وی ادامه داد :یکی از راهکارها و ورشهای مناسب
برای درمان بیماریهای غیر واگیر کاهش اس��ترس در

افراد اس��ت که این مسئله با کنترل استرس و اضطراب
برطرف میشود.
اس��دی بیان کرد :اگر افراد آموزشهای الزم را در
کنترل اضطراب ببینند و س��بک زندگی خود را تغییر
دهند و مهارتهای مقابله و مدیریت اس��ترس ،خشم و
حل مس��ئله را آموزش ببینند تاثیر بسیاری در کاهش
استرسهای روحی میگذارند.
مشاور دفتر س�لامت روان وزارت بهداشت تصریح
کرد :وقتی افراد برای س��اعات فراغت یا استراحت خود
برنام��ه ریزی میکنند برنامههایی چون گش��ت و گذار
در طبیعت و ورزش به عنوان س��بک زندگی درس��ت
میتواند در کاهش استرس و اضطراب و در نتیجه ابتال
به بیماریهایی چون فشار خون باال تاثیر گذار باشند.
وی اف��زود :البت��ه امنی��ت اجتماعی ،سیاس��ی و

اقتصادی نیز در بروز اس��ترس و اضطراب بس��یار نقش
دارند و رسانهها باید از پخش اخبار منفی تا حد امکان
خودداری کنند چرا که اخبار منفی به افزایش استرس
و اضطراب و ابتال به فشار خون باال و بیماریهای قلبی
عروقی نقش دارند.
اسدی تاکید کرد :بیماریهای چون دیابت و فشار
خون پایههای جسمی دارند و افراد باید برای تشخیص
درمان به موقع به پزش��ک مراجعه کنند و کنار کاهش
استرس و اضطراب درمان دارویی نیز بگیرند.
مشاور دفتر سالمت روان وزارت بهداشت یادآوری
کرد :تمام کارشناس��ان س�لامت روان در مراکز جامع
س�لامت در کنار سایر گروههای بهداشتی حضور دارند
و مداخالت الزم به کاهش استرس و اضطراب مبتالیان
به فشار خون باال کمک میکنند.

info@afarinesh-daily.com

یادداشت
چرا بچههای ما دارند چاق میشوند!

آسیه ویسی

اغلب بچههای دبس��تانی و حتی دبیرس��تانی ما ،اضافه وزن دارند .شاید
روزگاری چاق بودن نش��انه س�لامت و حتی تمول مالی ب��ود ،اما این روزها
چاقی یک بیماری اس��ت که برای درمان آن به خصوص در سنین کودکی و
نوجوانی باید فکری شود.
چاقی در فرزندان ما علت های مختلفی دارد ش��اید مهم ترین و اولین
دلیلی که به ذهن ما برس��د اتس��فاده زا تنقالتی اس��ت که در تهیه آن ها از
روغن های جامد و پالم دار و نیز ذرت و س��یب زمین اس��تفاده شده است و
بچه ها عالقه خاصی به این نوع خوراکی ها دارند.
ام��ا ای��ن تنها ی��ک دلیل از می��ان چندی��ن و چند دلیل چاق ش��دن
کودکان و نوجوانان اس��ت .مورد مهم تری که اخیرا پزش��کان و به خصوص
روان پزش��کان به آن اش��اره می کنند ،دیر خوابیدن و حتی ش��ب بیداری
دانش آموزان است.
ی انرژی مصرف
با دی��ر خوابیدن یا نخوابی��دن ،بدن حدود  161کال��ر 
میکن��د و همین میزان انرژی مصرف ش��ده را فرد در روز بعد با پرخوری و
فشار آوردن به بدن جبران میکند .در این شرایط مازاد مواد خوراکی پرانرژی
که مصرف شده به صورت تجمع چربی و چاقی خود را نشان میدهد.
بنابرای��ن یکی از مهمتری��ن وظایف ما بهعنوان والدی��ن ،تنظیم خواب
فرزندانم��ان اس��ت  .فرزندان��ی که از فرصت ش��ب برای انج��ام بازیهای
کامپیوت��ری و چت اس��تفاده میکنند و البته در کنار دستش��ان هم حتما
تنقالتی برای خوردن دارند!

خبرهاازعالم علم
تاثیر ویتامین  Dبر سالمت قلب نوجوانان چاق

مصرف بس��یار زی��اد ویتامین  Dعام��ل ابتال به مس��مومیت ویتامین
 Dاس��ت که به اش��تهای ک��م ،ته��وع ،اس��تفراغ و عوارض کلی��وی منجر
"
میشود.
به گزارش بهداش��ت نیوز :محققان در مطالع��ات خود نوجوانان چاق را
مورد بررس��ی قرار دادند؛ این دسته از افراد بیش از دیگران در معرض خطر
ابتال به بیماریهای قلبی قرار دارند.
ای��ن مطالعه نش��ان داد که مص��رف ویتامی��ن  Dتاثی��ر مثبتی برای
س�لامت قل��ب و یا کاهش خط��ر ابتال به دیاب��ت در نوجوانان چ��اق ندارد
و از طرف��ی مص��رف مکم��ل ویتامی��ن  ،Dکلس��ترول و ت��ری گلیس��رید
را افزای��ش میده��د.؛ محقق��ان هش��دار میدهن��د مص��رف بس��یار زیاد
ویتامی��ن  Dموج��ب ابتال به وضعیتی موس��وم ب��ه مس��مومیت ویتامین
 Dمیش��ود که به اش��تهای ک��م ،تهوع ،اس��تفراغ و ع��وارض کلیوی منجر
"
میشود.

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ  2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀـﺎ ﺷـﻬﻮﺩ ﻭﺑﮕـﻮﺍﻫﻲ
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  7ﮔﺮﻣﺴـﺎﺭ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﻣـﺪﻋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺷﺸـﺪﺍﻧﮓ
ﭘﻼﻙ25/440ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ 52980ﺟﻠﺪ340ﺻﻔﺤﻪ 381ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑـﻪ
ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗـﺐ
ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺑـﺎﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴـﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀـﺎﻱ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ"".ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭼـﺎﭘﻲ ﺳـﻨﺪ
ﺩﻓﺘﺮ ﭼﻪ ﺍﻱ0474465
.255ﻡ.ﺍﻟﻒ-487/ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ –

ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0439764793ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﻛﻼﺳـﻪ
 99/3/98ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻨﺼﻮﺭﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0439430291ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ
 1398/02/06ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛـﻪ ﺣـﻴﻦ ﺍﻟﻔـﻮﺕ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1:ﺧـﺎﻧﻢ ﺯﻫـﺮﺍ ﻣﺤﻤـﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0439764793ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻲ -2ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻣﻨﺼـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ
 0430222531ﭘﺴﺮﻣﺘﻮﻓﻲ  -ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻣـﺬﺑﻮﺭ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘـﻮﻓﻲ ﻧـﺰﺩ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷـﻮﺭﺍ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔـﻮﺍﻫﻲ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
.146ﻡ.ﺍﻟﻒ-485/ﺵ
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ-

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﻣﻴﺮﻱ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺭﺍﺙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ 130338
ﻣﻮﺭﺥ  97/09/11ﺩﻓﺘﺮ  7ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻭﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ  2ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀـﺎ ﺷـﻬﻮﺩ
ﻭﺑﮕﻮﺍﻫﻲ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ
ﭘﻼﻙ 1/123ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺛﺒﺖ ﺟﻠﺪ357ﺻﻔﺤﻪ 239ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟـﺎﻳﻲ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﺋﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬـﻲ
ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣـﺪﺕ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﻭ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ"".ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ ﺳﻨﺪ 388
.265ﻡ.ﺍﻟﻒ-/ﺵ ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ – ﺣﺴﻦ ﺭﺍﻣﻪ

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺎﻡ ﺁﻭﺭ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  9136ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861474610

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻣـﻮﺭﺥ  1398/02/18ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣـﻮﺭﺥ
 1397/10/02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠـﻎ
 2,400,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10,000,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑـﻪ
 1,000,000ﺳﻬﻢ  10,000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ .ﻛـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗـﺎﻣﻴﻦ
ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻣﺎﺩﻩ  5ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳـﻞ ﺍﺻـﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠـﻎ  10,000,000,000ﺭﻳـﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑـﻪ
 1,000,000ﺳﻬﻢ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
-489ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻗﺰﻭﻳﻦ )(479325

شماره 6122

افقي

ي را ك�� ه
ي  -گياهان�� 
ل بهداش��ت 
-1از وس��اي 
ن و همانند باشند گفت ه ميشود
ي آنها يكسا 
ياختهها 
ي  -مظهر
ي  -نابود شدن 
ن مش��هور روس 
-2شيميدا 
ل هلند  -نماز بموق ع
ي -3خ م پارچ ه  -پ��و 
روش��ناي 
ن  -برهن ه است -قص ه و
 كال م معتبر -4س��رباز زد ن -5ش��هر بزرگ نيمروز  -زر سر خ  -ردياب
داستا 
ن
ي مبارز زما 
ي -6خدمتكار سالخورده  -روحان 
هواي 
ن سين ه -
ن  -سرپرس��ت خانواده -7استخوا 
رضا خا 
ي
ن -8تقويت راديوي 
ي  -امر ب ه آمد 
ورزش سرسره باز 
ي بيرنگ و تند بود ك ه از نشادر و آهك بدست
 گاز ي
ي  -سدآب 
ل -9آب روس��تاي 
ي تنب 
ميآيد  -جاليز 
ي -10قائ م مقا م  -پرچ م -
ل گداي 
كوچك -كش��كو 
ن زشت -خربزه
ن -11سخ 
دست شكس��ت ه بر گرد 
خوش��بو  -سرزنش-12بازگش��ت از گناه  -آينده -
رشت ه خوش نوا -13ك م مانده تا ديوان ه شود  -قاط ع
ن  -ياداش��ت-14پيچش مو
ي رنگي 
درخت -بيمار 
ي
ي  -تفسير كتاب زند -15كتاب 
 س��گ تول ه شكار ي همتا
قب 
ل احمد  -خال 
لآ 
نوشت ه جال 

عمودی

ي-
ن كاغذ 
ن -2نا م قدي م مش��هد  -نا 
ن برد 
ي  -از ميا 
ي مزي��ت و برتر 
-1دارا 
ي
ن فارس -شهر صنعت 
ي استا 
ي و محبت -از شهرها 
ي زياده از حد -3دوس��ت 
دعو 
ن -5واحد
ن  -پاك از تهمت-4يكحرف و هزار عدد  -پيش و نزد  -آشكار كرد 
آلما 
ن
ن و نظير  -آشكار شد 
ي بر خودرو  -قري 
ن -6مارك 
ي نيكو  -در ميا 
ن  -روش��ها 
وز 
ل و بد
ج خيا 
ي-ك 
ي  -گريز از ترس-8كشور عرب 
-7شكس��ت ه و خرد شده  -ماندگ 
ي ك ه شكر است -خرمافروش-10ترس و واهم ه
ي  -زبان 
نيت -تنهاست-9عدد قمر 
ي
ي  -اثر 
ي تعال 
ي بار 
ل است و از نامها 
ي -11عاد 
ن سك ه است -پرهيزكار 
 كارش زد ي
لب 
ي  -كرشم ه -13مفعو 
ل گوتي ه -12بازگش��ت از گناه  -مظهر روشناي 
از تئوفي 
ل نشده -14پس��ر  -برقرار است-
ي  -قبو 
ي و بيحال 
ي  -سس��ت 
واس��ط ه  -رستگار 
ن
ن بسيار كرده اند  -گروگا 
پايتخت آنگوال -15كناي ه از طاقت و توا 
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