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نوشیدنی های آرام بخش 
نوشیدنی های آرامش بخش به گوشتان خورده 
اســت؟ خیلی از افراد راجع به نوشــیدنی های 
انرژی زا اطالعاتــی دارند و اغلب آنها را مصرف 
می کنند، اما ممکن اســت در این میان افرادی 
هم باشــند که دنبال کاهش استرس باشند. اگر 
شما هم جزو این گروه هستید، بد نیست بدانید 
نوشیدنی هایی  آرامش بخش،  نوشــیدنی های 
غیرالکلی هستند که ذرات آرامش بخش آن در 

طبیعت یافت می شوند.
این نوشیدنی ها نه تنها استرس را کاهش می دهند، 
بلکه باعث بهبود تمرکز ذهن و خواب بهتر می شــوند. 
خوانــدن ایــن مقاله را کــه در مورد نوشــیدنی های 

کاهش دهنده استرس است از دست ندهید.
دمنوش بابونه با شیر برای زمانی که

 مضطرب هستید
خواص آرامش بخش بابونه بــرای رفع اضطراب و 
عصبانیت به خوبی شــناخته شده است. شیر گاوهایی 
که از علف تغذیه کرده اند نیز حاوی اســید لینولئیک، 
گونه ای از اسیدهای چرب است که می تواند جریان خون 
را به مغز افزایش دهد و اثر هورمون استرس کورتیزول 
را معکوس کند. ترکیب این دو نوشیدنی آرامش بخش 
به همراه کمی عســل می تواند اثر ضد اضطراب آنها را 

به حداکثر برساند.
مقدار کمی عســل را با شــیر مخلوط کنید. شیر 
تریپتوفان را به مغز می رســاند، ســپس به سرتونین 
تبدیل می کند و ســرتونین در تاریکــی به مالتونین 
تبدیل می شــود که مالتونین مسئول چرخه خواب و 

بیداری است.
آب ولرم و لیمو برای زمانی که

 به تمرکز نیاز دارید
کم شدن آب بدن می تواند تا حد زیادی مانع تمرکز 
شــود، به همین دلیل مصرف مداوم آب، کاری بسیار 
هوشمندانه است، اما اضافه کردن چند قطره آب لیمو 
یا یک تکه لیمو به آبی که می نوشید، می تواند توانایی 
ذهنی را برای انجام فعالیت هایی که به تمرکز بیشتری 

نیاز دارد، افزایش دهد.
نوشیدنی کفیر برای زمانی 

که غمگین هستید
پروتئین هــای موجود در ماســت چکیده و کفیر 
می تواند موجب افزایش ســطح پیام رسان های عصبی 

کنترل کننده ناراحتی شــود. این خوراکی ها همچنین 
حاوی پروبیوتیک نیز هســت، موادی که طبق برخی 
تحقیقات انجام شــده می تواند مانع افسردگی شود و 

حتی در درمان آن موثر باشد.
آب آلبالو و گیالس برای رفع بی قراری

اگر کالفه و بی قرار هســتید و نمی توانید بخوابید، 
کمی آب آلبالو یا گیالس بنوشــید. بررسی های انجام 
شــده نشان می دهد که با نوشیدن آب آلبالو دو بار در 
روز می توانید شب ها 90 دقیقه بیشتر بخوابید چرا که 
این میوه حاوی مالتونین، هورمون تنظیم کننده چرخه 
خواب و بیداری و اسیدهای آمینه ای است که می تواند 
شــما را به خوابی عمیق و طبیعــی فرو برد. البته اگر 
شــب ها آب گیالس را نوشیدید می توانید به آن وانیل 

هم اضافه کنید.
اضافــه کردن چند قطره آب لیمو یا یک تکه لیمو 
به آبی که می نوشــید، می تواند توانایی ذهنی را برای 
انجــام فعالیت هایی که به تمرکز بیشــتری نیاز دارد، 

افزایش دهد.
خواب آرام با نوشیدن شیر داغ

نوشــیدن شــیر داغ باعث آرامش و خواب راحت 
می شود. جالب است بدانید شیر حاوی اسید آمینه ای 
به نام تریپتوفان است که برای کاهش استرس ضروری 
است. شیر نوشیدن باعث آرامش روانی و خواب آلودگی 
می شود. شما همچنین می توانید مقدار کمی عسل را با 
شیر مخلوط کنید. شیر تریپتوفان را به مغز می رساند، 
ســپس به ســرتونین تبدیل می شــود و سرتونین در 
تاریکی به مالتونین تبدیل می شود و مالتونین مسئول 
چرخه خواب و بیداری افراد است. ترکیب شیر با عسل 

همچنین تاثیرات آنتی اکسیدانی را افزایش می دهد.
چای گیاهی را با عسل بخورید

انواع چای به خصوص چای سبز از جمله نوشیدنی های 
دیگری اســت که باعث کاهش استرس می شود. چای 
بابونه و اسطوخودوس هم آثار آرامش بخش خودش را 
همــراه دارد. اپی ژنین موجود در بابونه به گیرنده های 
مغز می چسبد و آثار ضد اضطرابی دارد. این گیرنده ها 
نقشی اساســی در تنظیم سیستم عصبی مغز دارند و 
قادرند باعث کاهش اســترس فرد به خصوص هنگام 
خواب شــوند. اگر می خواهید از نوشیدن چای گیاهی 
لذت بیشتری ببرید به شما پیشنهاد می کنیم آن را با 

یک قاشق چای خوری عسل ترکیب کنید.

معاون بهداشتی و رئیس 
خراسان  بهداشــت  مرکز 
مصرف  با  گفــت:  جنوبی، 
ســبزی ها، نــان و غالت 
در  میوه ها  و  ســبوس دار 
وعده های سحری و افطاری 
وعده های سالم تری خواهیم 

داشت.
کامبیز مهدیزاده در گفت وگو 
با ایســنا، گفت: در ماه مبارک 
رمضان، میزان نیاز بدن به کالری 
تفاوت چندانی با حالت غیرروزه 
زمان بندی  نحــوه  فقط  ندارد، 
مصرف مــواد غذایی برای آزاد 
شــدن ذخایر چربی فشرده و 
قدیمی و جایگزین شدن آنها با 
بافت های جدید و قابل دسترسی 

متفاوت می شود.
وی بــا بیان اینکــه در ماه 
رمضــان، در بیشــترین زمان 
فعالیت در طــول روز کمترین 
مصرف مواد غذایــی را داریم، 
افزود: فعالیت های روزمره سبب 
از دست رفتن کالری شده و وزن 

بدن را کم می کند.
معاون بهداشــتی و رئیس 
مرکز بهداشــت استان تصریح 
کرد: مقدار مصرف مواد غذایی 
در مــورد افراد مختلف با توجه 
به جنسیت، وزن و سن متفاوت 
اســت. ولــی در حالت معمول 

بیــن دو الی چهــار کیلوگرم 
کاهش وزن طبیعی اســت که 
این کاهش، قسمتی مربوط به 
از دست دادن کالری و قسمتی 

مربوط به نخوردن و غذاست.
کرد:  عنــوان  مهــدی زاده 
افــرادی کــه بــرای کاهش یا 
افزایش وزن از رژیم های غذایی 
خاصی اســتفاده می کنند باید 
ناهار رژیم خود را در ســحری 
میل کنند و وعده غذایی مربوط 
به صبحانه را برای افطار در نظر 

بگیرند.
وی با بیــان اینکه نیازهای 
تغذیــه ای در ســنین مختلف 
متفاوت اســت، افــزود: نیاز به 
انرژی با افزایش ســن کاهش 
می یابد که در ارتباط با کاهش 
اندازه بدن، کاهش توده چربی و 

کاهش فعالیت بدنی است.
معاون بهداشــتی و رئیس 
مرکز بهداشــت استان با اشاره 
به اینکه نیازهای پروتئینی در 
سالمندان کمی بیشتر از افراد 
جوان اســت، گفت: سالمندان 
برای حفظ تعــادل نیتروژنی و 
پیشــگیری از تعــادل منفی و 

از تحلیل عضالت  جلوگیــری 
بــه پروتئیــن بیشــتری نیاز 

دارند.
مهدی زده با اشاره به گروهی 
از مواد غذایی که باعث جلوگیری 
از یبوست می شوند، افزود: افراد 
سالمند به علت کم  تحرکی اکثرا 
دچار یبوســت هستند، مصرف 
مثل  پیچیده  کربوهیدرات های 
سبزی ، نان و غالت سبوس دار 

و میوه ها در وعده های سحری 
و افطاری نسبت به سنین جوان 

بیشتر توصیه می شود.
وی با بیان اینکه نیاز به انرژی 
در خانم هــا و آقایــان متفاوت 
است، یادآور شد: در خانم ها به 
دلیل شرایط بیولوژیکی، میزان 
نیــاز به برخی از مــواد غذایی 

بیشتر است.
معاون بهداشــتی و رئیس 

مرکز بهداشت استان خاطرنشان 
کرد: خانم ها، به ویژه دخترانی 
که تازه به سن بلوغ رسیده اند، 
باید نسبت به تغذیه خود دقت 
بیشتری داشــته باشند و مواد 
از آهن مثل گوشت،  سرشــار 
حبوبات، جگر،  آجیل و خشکبار 
بیشتری مصرف کنند تا دچار 
عــوارض کم خونی و ریزش مو 

نشوند.

نشانه های قوز قرنیه
تاری دید، دوبینی و نورگریزی از عالئم ابتال به بیماری 

قوز قرنیه است.
قرنیه الیه نازک و شفافی است که در بخش جلویی کره چشم 
قرار دارد و زاللیه، عنبیه و مردمک را می پوشاند. در بیماری قوز 
قرنیه، قرنیه نازک شــده و حالــت مخروطی پیدا می کند. نازک 
شــدن و تغییر حالت قرنیه از کروی به مخروطی منجر به ایجاد 
بینی، آستیگماتیســم نامنظــم و در نتیجه کاهش دید  نزدیک 

می شود.
دکتر بیژن آب آذر با اشــاره به عالئم قوز قرنیه به ایرنا گفت: 
بیماری قوز قرنیه یکی از علل شایع نیاز به پیوند قرنیه است. این 
بیماری دارای منشاء ژنتیک بوده و در کشورهای آسیای جنوبی 

از جمله ایران از شیوع باالیی برخوردار است.
وی خاطرنشــان کرد: شروع عالئم این بیماری بصورت تاری 
دید، دوبینی و نورگریزی بوده و معموال از دوران نوجوانی و اوایل 

جوانی آغاز می شود و در زنان، کمی شایعتر است.
وی تاکید کرد: در صورت تشخیص زودهنگام بیماری قوزقرنیه 
با انجام جراحی کراس لینک )پیوند متقاطع بین رشته های کالژن 
قرنیه با استفاده از اشعه ماورابنفش و دارو(، می توان از پیشرفت 

بیماری پیشگیری کرد.
این چشم پزشک بیمارســتان تخصصی چشم پزشکی نگاه 
گفت: بیماران نباید از پیوند قرنیه نگران باشــند، زیرا با عملکرد 
خوب بانک چشم جمهوری اسالمی ایران، بافت قرنیه با کیفیت 

مناسب به میزان مورد نیاز بیماران در دسترس است.
آب آذر افزود: پیوند قرنیه به معنای جایگزین کردن قرنیه بیمار 
یا آسیب دیده با بافت قرنیه فرد دهنده است. بافت پیوندی معموال 
از فردی که بیماری تهدیدکننده ای نداشته و به تازگی فوت شده، 
برداشته می شود. این بافت شفاف بوده و درجلوی عنبیه )بخش 

رنگدانه دار چشم( و مردمک قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: پیوند قرنیه را برای چهــار مورد اصالح دید 
بیمارانی که علت کم بینایی آنان بدشکلی یا کدورت قرنیه است، 
حفظ چشم بیمارانی که دچار نازکی شدید یا سوراخ شدگی قرنیه 
هستند، برداشت بافت ملتهب و عفونی در عفونت های پیشرفته 
قرنیه و بهبود ظاهر چشم و همچنین در بیمارانی که دارای لکه های 
بزرگ قرنیه یا بطور کلی قرنیه سفید یا کدر هستند، به کار می رود.

آب آذر تصرح کرد: خطر عمل پیوند قرنیه مانند سایر عمل های 
داخل چشــمی است و عالوه بر این احتمال پس زدن و نارسایی 
پیوند وجود دارد. شکســت در این عمل می تواند ناشــی از علل 
متعددی از جلمه نوع پیوند، ماهیت بیماری زمینه ای، ســالمت 
سایر اجزای چشــم فرد گیرنده ونهایتا سالمت خود بافت باشد. 
اما در اغلب موارد نتیجه پیوند قرنیه، بهبود عملکرد بینایی برای 

سال های طوالنی حتی تمام عمر فرد خواهد بود.
وی گفت: بافت قرنیه یک بافت بدون عروق اســت، به همین 
دلیل دوره جوش خوردن و بهبود برش پیوند خیلی طوالنی تر از 
برش پوستی است. بنابراین در طول این مدت برای جلوگیری از 
عفونت با میکرو ارگانیسم ها، الزم است از قطره های آنتی  بیوتیکی 

استفاده شود.
آب آذر یادآور شد. خوشبختانه در حال حاضر با عملکرد خوب 
بانک چشم جمهوری اسالمی ایران بافت قرنیه با کیفیت مناسب 
به میزان مورد نیاز جراحان در دســترس اســت. بنابراین خالف 
پیوند سایر اعضا بدن، تاخیر و ماندن در نوبت طوالنی برای پیوند 

قرنیه وجود ندارد.

سحر و افطار چی بخوریم؟

بر اساس مطالعه محققان، 
گیاه کاکتوس به خاطر داشتن 
فیبر و آنتی اکسیدان به خوبی 
به جنگ با سرطان می رود و آن 

را شکست می دهد.
هنگامی که اسم گیاه کاکتوس 
شنیده می شود تصور یک گیاهی 
بدبــو، خــاردار و بیابانی شــکل 
می گیرد اما نکته قابل توجه این 
است که این گیاه سخت و خشن 
سرشار از ویتامین های طبیعی بوده 
و در کشــورهای حوزه آمریکای 
جنوبی غذایی ســالم و کم هزینه 

محسوب می شود.
گیــاه کاکتــوس در کشــور 
آمریکا در فروشگاه های مکزیکی 
طرفــداران زیــادی دارد و نــوع 
هندی اش بیش از 200 گونه است. 
این گیاه داروی بسیار موثری برای 
کاهش کلســترول خون به شمار 

می رود.
کاکتوس ضد افسردگی

شــامل  کاکتــوس  گیــاه 

طیف وســیعی از مــواد معدنی 
و  اســت  آنتی اکســیدان ها  و 
ویتامین هــای A, E,C و امالح 
کلســیم و منیزیم به وفور در آن 
یافت می شــود. مــواد موجود در 
آن خاصیت دارویی آن را افزایش 

می دهد.
مواد آنتی اکسیدان موجود در 
کاکتوس خاصیت ضد ســرطانی 

بــه این گیاه می دهــد به طوری 
کــه با مصرف 5 تا 7 لیوان از آب 
برگ های آن نشــاط و شــادابی 
خاصی در فرد ایجاد می شود. این 
نوشیدنی التهاب عضالنی بدن را 

هم کاهش می دهد.
کاهنده کلسترول

ســطح کاکتــوس بــا وجود 
فیبرهــای آن دارویی مفید برای 

بیماران مبتال به سندروم متابولیک 
است و افرادی که سطح کلسترول 
خونشان باال اســت پس از چهار 
هفتــه مصرف این گیاه، ســطح 
LDL و تری گلیسیرید خونشان 
کاهش می یابد و خطر حمله قلبی 

در آنها کم می شود.
کاکتــوس گالبــی خــاردار 
می تواند ســطح قند خون را در 

بیماران دیابت نوع 2 کاهش دهد 
و مصرف 140 میلی گرم آن سبب 
کاهش پکتین و به حداقل رسیدن 
قند خون در معده می شود و از کبد 

افراد محافظت می کند.
طــی مطالعه ای ایــن نتایج 
حاصل شد که افراد مبتال به دیابت 
پس از هشت هفته مصرف عصاره 
کاکتوس 15 درصد کلســترول و 
12 درصد قند خونشــان کاهش 

یافت.
محافظت از

 سلول های مغزی
گیــاه کاکتــوس به ســبب 
خواص ضد التهابی و برخورداری 
از رادیکال هــای آزاد اثــر مثبتی 
بر ســلول های مغــزی می گذارد 
و از ســلول های قشر خاکستری 
حفاظت می کند. گفتنی است برگ 
کاکتوس در بهبود ســرطان های 
پروســتات، پســتان و کبد مفید 
است و از رشد سلول های سرطانی 

جلوگیری می کند.

فواید باور نکردنی خوردن کاکتوس

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

یک شرکت معتبر دولتی قصد دارد قسمتی از عملیات اجرایی تقاطع 
غیر همســطح میدان ولیعصر)عج( را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
موضوع: تهیه، طراحی، ساخت، اجرا، حمل، نصب، نظارت بر حمل و 
نصب درز انبساط های پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان ولیعصر)عج( 
)طبق نقشــه ها، مشــخصات فنــی و موضوعات منــدرج در جدول 

پیوست(.
محل، مدت، نحوه دریافت اسناد:

الــف- از تاریخ درج آگهــی به مدت یک هفته جهت خرید اســناد 
مناقصه به نشانی شیراز- بلوار پاسداران- نبش خیابان مبعث- جنب 
موسســه مالی و اعتباری آرمان- ساختمان امین- طبقه4- مدیریت 
قراردادها شــماره تمــاس: 38333220-071 داخلی 407 مراجعه 

نمایند.
ب- دریافــت اســناد فقط با ارائــه اصل فیش واریز وجــه به مبلغ 
300/000 ریال به حساب 8877417130794 بانک مسکن شعبه 
ولیعصر- در وجه شرکت امکان پذیر است. وجه مذکور به هیچ عنوان 

قابل استرداد نخواهد بود.
ج- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ریال 
ضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اســناد و به مدت 

حداقل سه ماه می باشد.
الزم به ذکر اســت کارفرما در انتخــاب پیمانکار مختار بوده و هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

یک شرکت معتبر دولتی قصد دارد قسمتی از عملیات اجرایی تقاطع 
غیر همســطح میدان ولیعصر)عج( را با شرایط ذیل به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید.
 Spherical bearing موضوع: طراحی، ساخت، اجرا، حمل و نصب
کولــه A5 پروژه تقاطع غیرهمســطح میــدان ولیعصر)عج( )طبق 

نقشه ها، مشخصات فنی و موضوعات مندرج در جدول پیوست(.
محل، مدت، نحوه دریافت اسناد:

الف- از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت خرید اسناد مناقصه 
به نشانی شیراز- بلوار پاسداران- نبش خیابان مبعث- جنب موسسه 
مالی و اعتباری آرمان- ساختمان امین- طبقه4- مدیریت قراردادها 

شماره تماس: 38333220-071 داخلی 407 مراجعه نمایند.
ب- دریافــت اســناد فقط با ارائــه اصل فیش واریز وجــه به مبلغ 
300/000 ریال به حساب 8877417130794 بانک مسکن شعبه 
ولیعصر- در وجه شرکت امکان پذیر است. وجه مذکور به هیچ عنوان 

قابل استرداد نخواهد بود.
ج- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلــغ 200/000/000 ریال 
ضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اســناد و به مدت 

حداقل سه ماه می باشد.
الزم به ذکر اســت کارفرما در انتخــاب پیمانکار مختار بوده و هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پرونده کالسه 9409982810900359 شعبه 9 دادگاه خانواده قزوین تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم جمیله طاهری فرزند عباسعلی با وکالت آقای سیروس طاهرخانی فرزند رضا به نشانی 

تاکستان- خیابان غفاری- پاساژ رویال- طبقه سوم 
خوانده: آقای صداقت نجفی فرزند احداله به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1- پرداخت حق الوکاله 2- طالق به درخواست زوجه 3- مطالبه خسارت دادرسی
دادگاه با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رأی اصالحی می نماید.
رأی اصالحی

درخصوص دادخواست خانم جمیله طاهری فرزند عباسعلی با وکالت آقای سیروس طاهرخانی  
بطرفیت آقای صداقت نجفی فرزند احداله بخواســته صدور رأی اصالحی طبق الیحه شــماره 
285 مورخ 95/3/3 تقاضای صدور رأی اصالحی نسبت به دادنامه شماره 881 مورخ 94/8/4 
صادره از این شــعبه با این توضیح که دادگاه نظر به جمیــع مراتب و الیحه وکیل خواهان و 
مالحظــه عقدنامه فیمابین خواهــان و خوانده که زوجه )خواهان( کلیــه مهریه خود را قبال 
دریافت نموده اســت و هیچ حقوق قطعی ثابت شــده بر ذمه زوج از ســوی زوجه در پرونده 
مالحظــه نگردیــد و در خصوص اجرت المثل نیــز وکیل زوجه اعالم نمودنــد، نفقه معوقه و 
اجرت المثل و نحله و غیره از حقوق خود را موکله به زوج در قبال طالق بذل می نماید دادگاه 
نظر به مراتب فوق و اینکه هیچ بذل قطعی از ناحیه زوجه در پرونده مالحظه نگردید و مهریه 
را نیز قبال دریافت نموده است، با اصالح دادنامه مزبور به شرح فوق مستندا به ماده 309 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 1148 و 1151 رأی اصالحی صادر و اعالم می نماید. ســهو قلم 
و اشــتباه موجود در رأی به شرح فوق اصالح گردید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون تسلیم 

رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. رای تصحیحی به طرفین ابالغ خواهد شد.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قزوین- حمداله جهانبخشی

آگهی فقدان سند مالکیت

حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قزوین

سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 9 فرعی از 3558 اصلی بخش 2 قزوین ذیل ثبت 
16726 صفحه 355 دفتر جلد 92 به شماره چاپی 562321 الف/91 بنام آقای امین 
ماالمیر صادر و تسلیم گردیده سپس تمام مورد ثبت فوق طی سند شماره 170691 
مورخ 91/9/8 دفتر یک قزوین در رهن بانک ملی ایران شــعبه فردوســی قزوین قرار 
گرفته است. سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند مذکور 
به علت اسباب کشی و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به 
استناد ماده120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از هر 
انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود 
ســند نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این 
اداره اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/3/25

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره 67 مــورخ 1395/02/14 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خداداد توشــمال چراغی فرزند تقی بشماره شناسنامه27 صادره از 
پلدختر در ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مســکونی به مساحت 133 مترمربع پالک1 
فرعــی از 116 اصلی واقع در کاوکالــی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای 
میرزاحســن شریف زاده محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/3/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/4/9

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سندر رسمی
 برابر رأی شماره 146 مورخ 1395/02/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای شــامراد قدم پور فرزند خدامراد بشــماره شناسنامه 16105 صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مســکونی به مساحت 214 مترمربع پالک 1 فرعی از 116 اصلی واقع در 
کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای الفت بک شمنازی محرز گردیده است. 
لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/3/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/4/9

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره44 مورخ 1395/01/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پل دختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای صادق خیرمندی فرزند امرعلی بشماره شناسنامه 370 صادره از پلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 210/97 مترمربع پالک 28 فرعی از 
14 اصلی واقع در البچی پلدختر بخش 8 خرم آباد خریداری از مالک رســمی آقای دوشــنبه خیری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/3/25     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/4/9

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

»آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره 139560317001001163-95/3/4 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیــه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای - علی روســتائی فرزند 
محمد قربان بشماره  شناسنامه 16 صادره از الیگودرز به شماره ملی 4172249507 
در یک باب ساختمان به مساحت 222/56 مترمربع در قسمتی از پالک 1355 بخش 
3 اهواز خریداری شده موضوع نامه شماره 169/57943/ن-95/2/25 انتقالی از ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امام)ره( )مالک/مالکین رســمی( که به صورت عطیه رهبری 
به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/3/25
اسفندیاری نیاتاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 95/4/9

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 
5/1061م الف

کارت سبز وانت پیکان مدل 1393 به رنگ سفید و 
شماره پالک ایران 65 -441 هـ 19 و شماره موتور 
اینجانب حمیدرضا  بــه  118P0039146 متعلق 
امیری نسب راوری فرزند غالمرضا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/9/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سعادت آباد خیابان سرو 
غربی خیابان صدف خیابان صنوبر شرقی پالک 41 طبقه دوم کد پستی 

1998765614 تغییر یافت.
- شــعبه شــرکت در اصفهان به آدرس: خیابان وحید خیابان خاقانی 
مجتمع پایتخت طبقه پنجم کد پستی 8175837868 تأسیس گردید 
و آقای مجید اسکندری قلعه قاســمی به شماره ملی 1171095945 

بسمت مدیر شعبه تعیین شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تغییر محل 
)تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی(، تأســیس شعبه داخلی )در صورتی 
که اساســنامه به هیئت مدیره تفویض کرده باشد( انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر توسعه جاوید 
سهامی خاص به شماره ثبت 466118 

و شناسه ملی 14004657697

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1394/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شــرح ذیل تعیین 
گردیدند:

آقای ســپند موسی رهپیما به شــماره ملی 0055163254 به 
سمت عضو هیئت مدیره

آقای سهیل موســوی رهپیما به شماره ملی 4722543399 به 
سمت عضو هیئت مدیره

آقای سیدعباس موسی رهپیما به شماره ملی 2669149901 به 
سمت رئیس هیئت مدیره

آقای ســپهر موسوی رهپیما به شــماره ملی 0055216471 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اســناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک و ســفته و برات با 
امضاء منفرد آقای سیدعباس موسوی رهپیما رئیس هیئت مدیره 
به همراه مهر شــرکت و در غیــاب رئیس هیئت مدیره با امضای 
متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق 
دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر 
اوراق عادی و مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران کانون 
سهامی خاص به شماره ثبت 27133 

و شناسه ملی 10100726005

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1394/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و 
زیان منتهی به ســال مالی 1393 به تصویب رسید. محمود نجفی اصل 
به شــماره ملی 0033843465 و حســین نجفی اصل به شماره ملی 
0042485266 و قاســم نجفی اصل به شــماره ملی 0042994357 
به عنوان هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی 10320847692 به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه 
ملی 10100523846 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
شــرکت تعیین گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، انتخاب بازرس، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 138634 

و شناسه ملی 10101817153

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی مــورخ 1394/11/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محمــد روحانی بــه شــماره ملی 0384031714 و عبدالکریم نادری 
بــه شــماره ملی 2295035082 و شــهاب روحانــی به شــماره ملی 
0064764788 بــه عنــوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بورگین سهامی خاص
 به شماره ثبت 39463 و شناسه ملی 10100848663

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/2/10 و تأییدیه شــماره 94/518667 مورخ 1394/7/13 بیمه 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمدجواد ســلمانپور به شماره ملی 
2295497582 به ســمت بازرس اصلی و پروانه دولت یار دهخوارقانی 
به شماره ملی 0062759779 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهبان شهیر سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت199927  و شناسه ملی10260364034 

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

دانشگاه علوم پزشکی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
نظر دارد:

خرید خدمــات مراقبتهــای اولیه ســالمت در مراکز و 
پایگاههای سالمت واحدهای تابعه را بمدت یک سال در 
سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی 

واجدالشرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی 

مناقصه در روزنامه لغایت چهار روز
مهلت تحویل اســناد: یک روز پس از پایان خرید اسناد 

به مدت ده روز
قیمت اســناد و نحوه واریز وجــه: واریز مبلغ 200/000 
ریــال به حســاب 2138501503003 نــزد بانک رفاه 
کارگران شعبه دانشــگاه علوم پزشکی استان چهارمحال 

و بختیاری
تذکــر: مهلت اعتبار پیشــنهادات از آخرین زمان تحویل 
اســناد مناقصه به دبیرخانه محرمانه 20 روز است که به 

مدت 20 روز دیگر قابل تمدید است.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی.

میزان سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 100/000/000 
ریال به صورت چک تضمین شــده بانکی یا ضمانت نامه 

بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محل خرید اسناد: شــهرکرد - خیابان آیت اهلل کاشانی - 

دانشگاه علوم پزشکی - واحد امور حقوقی
زمان گشــایش پیشنهاد: حداکثر یک هفته پس از مهلت 

ارسال پاکت پیشنهادات
لطفا برای کســب اطالعات بیشتر به ســایت پایگاه ملی 
مناقصات بــه نشــانی http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایید.

آگهی مناقصه 
عمومی

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

)نوبت اول(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی استان چهارمحال و بختیاری


