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برای کنترل هوس غذا خوردن و جلوگیری 
از پرخوری، شاید شما نیاز به دریافت برخی 

مکمل های غذایی داشته باشید.
آوای ســامت، رایج تریــن ویتامین هایی که 
کاهش مصرف آنها منجر به افزایش اشتها و پرخوری 

می شود، را معرفی کرده است:
امگا۳: کمبود این اسید چرب ضروری باعث 
هوس پنیر می شــود. نــوعEPAوDHA امگا ۳ که 
بهترین نوع محسوب می  شوند، برای مقابله با هوس 
پنیر مناسب هستند. امگا ۳ در ماهی های روغنی 
مانند سالمون، ساردین و کنسرو تن ماهی وجود 
دارد. تخم مرغ، گردو، و دانه های کتان نیز حاوی 

مقادیر زیادی امگا ۳ هستند.
روی: ســطح این ماده معدنی در افراد مسن 
و افرادی که دچار اســترس هستند، پایین است. 
کمبود روی نقش مهمی در هوس خوردن ندارد؛ 
اما روی حس چشــایی تاثیر می گــذارد و باعث 
می  شود شــکر و نمک بیشتری در غذاهای خود 
اســتفاده کنید. برای تامین این ماده معدنی مواد 
غذایی همچون جگر، گوشت مرغ، تخم  مرغ، لوبیا 

سبز و مغز میوه بخورید.
ویتامین ب: این ویتامیــن نقش مهمی در 
مدیریت استرس و افسردگی ایفا می کند. به طور 
خاصه مصرف این ویتامین منجر به بهبود خلق 
و خوی و افزایش احســاس خوب خواهد شــد. 
هنگامی که شما به اندازه کافی ویتامین ب دریافت 
نمی کنید، به احتمال زیاد استرس و در نتیجه آن و 
میل به مصرف تنقات و پرخوری در شما تقویت 
می شود. الزم است بدانید ویتامین ب در زرده تخم 
مرغ، سیب زمینی، آووکادو، گوشت، سبزیجات تیره 

رنگ و ماهی قزل آال به وفور وجود دارد. 
منیزیم: کمبود منیزیم، منجر به تقویت میل 
به خوردن شــکات می شود. توجه داشته باشید 
که مصرف قند و افزایش اســترس می تواند سطح 
منیزیم بدن را کاهش دهد. سیب زمینی، دانه ها، 

لبنیات، کلم بروکلی و... منابع منیزیم هستند.
کلسیم: کمبود کلسیم معموال باعث میل به 
مصرف شکر و نمک می شــود. به غیر از لبنیات، 

مصــرف دنبه یا روغن حیوانی در غذا یکی از چالش های طب جدید و 
قدیم بوده اســت. به طوری که کارشناسان تغذیه استفاده مدام از روغن 
دنبه را عامل بیماری های قلب و عروقی می دانند و علمای طب ســنتی بر 
عکس معتقدند که استفاده از دنبه باعث کاهش بیماری ها و از همه مهم تر 

الغری می شود.
شاید االن هم در بسیاری از روستاها افرادی باشند که باالی 100 سال عمر دارند 
و حتی یک بار لب به روغن نباتی یا کارخانه ای نزده باشــند. اما صحیح و سالم به 
زندگی خود ادامه می دهند. واقعیت این است که مصرف دنبه با شرایط شهرنشینی 
و بی تحرکی اصولی دارد که اگر رعایت شود می توان از خواص خوب آن بهره مند شد.

برای مثال مداومت مصرف دنبه برای کســانی که فعالیت بدنی مناسبی ندارند 
و بی تحرک هستند، می تواند منجر به گرفتگی عروق و بیماری های قلبی شود.

بسیاری از متخصصان طب سنتی نیز معتقدند اگر روغن دنبه به روش های صحیح 
تهیه شود، می تواند دارای کمترین مضرات برای بدن باشد. بطور مثال پیاز و ترکیباتی 
که به دنبه گوســفند اضافه می شود تا بوی بد دنبه را از بین ببرد آن را اصاح هم 
می کند یعنی لزجی و غلظت آن را از بین می برد و مانع رسوب آن در رگها می شود.

خواص دنبه از نگاه طب سنتی
متخصصان طب سنتی می گویند مصرف روغن دنبه کلسترول را پایین می آورد 

و باعث چاقی هم نمی شود.

مصرف روغن دنبه باعث شــفافیت پوست می شود. همچنین برای پاک شدن 
تیرگی های حاشیه صورت روغن دنبه گزینه مناسبی است. یک وعده غذایی با روغن 

دنبه سه برابر غذا با روغن های دیگر انرژی و قوت دارد.
همچنین روغن دنبه عصاره 60 تا 70 نوع چربی گیاه اســت. چون گوسفندان 

گیاهان مختلفی را می خورند.
روغن دنبه براحتی از ظروف پاک می شود. اما روغن  های نباتی و مایع عاوه بر 
شــوینده نیاز به سیم و پاک کننده قوی هم دارند. حال تصور کنید این روغن ها با 

رگ های شما چه می کنند!
همچنین از خواص روغن دنبه الغری و تناسب اندام است. یکی دیگر از خواص 
روغن دنبه، درمان افسردگی است. برای شادابی پوست هم روغن دنبه غوغا می کند. 
مخلوط دنبه با خرما برای رفع کمر دردهای ســیاتیکی و رفع درد مفاصل بســیار 
مفید است.با این وجود مصرف روغن دنبه برای افراد کم تحرک، سالمندان و بیماران 

قلبی توصیه نمی شود. 
دنبه روغنی ایده آل برای سرخ کردنی ها

طبع روغن دنبه گرم است و به همین دلیل مصرف آن برای بسیاری از بیماری ها 
مفید است، چرا که در طب سنتی اعتقاد بر این است که خوراکی های با طبع گرم 
برای ســامت انسان مفیدترند. روغن دنبه بسیار آسان تر از روغن های نباتی جامد 
و مایع، هضم و جذب بدن می شــود و مصرف به اندازه و صحیح آن باعث کنترل 

چربی خون شــده، عاوه بر اینکه این روغن، یکی از روغن های ایده آل برای ســرخ 
کردن غذاهاست.

روغن دنبه باعث کاهش کلسترول بد خون و افزایش کلسترول خوب می شود، 
با این وجود بایســتی توجه داشــت به دلیل دارا بودن مقادیر باالیی از اسیدهای 
چرب اشــباع، افراط در مصرف آن برای بیماران قلبی و افراد دارای کلســترول باال 

بایستی باید با احتیاط همراه باشد.
ایجاد تناسب اندام از خواص روغن دنبه است. متخصصان طب سنتی معتقدند 
مصرف روغن دنبه به کاهش وزن و الغری افراد چاق و چاق شدن افراد الغر کمک 

می کند.
روغن دنبه سرشــار از مواد مغذی و انواع مختلف ویتامین ها و اسیدهای چرب 
گیاهی است، چرا که غذای گوسفند از گیاهان مختلف است، از این رو استفاده از 
روغن دنبه باعث تقویت قوای بدن، استخوان سازی و باال بردن توان بدن در مقابله 

با بیماری های مختلف می شود.
یکی از خواص روغن دنبه که در طب ســنتی به آن تاکید شده است خاصیت 
ضدافســردگی این روغن است. روغن دنبه خاصیت سم زدایی دارد و می توان از آن 

به همراه روغن حیوانی برای تنقیه و پاکسازی روده ها استفاده کرد.
طرز تهیه روغن دنبه بدون بو در طب سنتی

بــه منظور تهیه روغن دنبه بدون بو، ابتدا مقداری دنبه تازه گوســفندی را به 

قطعــات ریــز خرد کنید و به مدت یک شــب آن را در آب نمک رقیق قرار دهید. 
ســپس دنبه ها را آبکش نموده و در قابلمه بریزید و به آن بســته به حجمش، یک 
تــا دو لیــوان آب اضافه کنید و آن را بر روی حرارت مایم قرار دهید تا به صورت 

سوزنی و آهسته داغ شود.
برای گرفتن بوی دنبه، می توانید از ادویه و مواد خوشبو مانند پیاز، هل، دارچین، 
گاب یا پوست پرتقال و امثال آن استفاده کنید. سپس بعد از آماده شدن آن را از 
صافی رد کنید تا شــفاف شود. توجه داشته باشید، تفاله مانده از تهیه روغن دنبه 
اگر نسوخته و سیاه نشده باشد، خوردن آن اشکالی ندارد، ولی مصرف دنبه سوخته 

باعث تولید خلط بد در بدن می شود. 
دیدگاه طب جدید درباره روغن دنبه 

بر اساس نظرمتخصصان تغذیه، یکی از انواع چربی های منعقد شده که به شحم 
معروفند، دنبه است. چربی های منجمد که به  دلیل کثرت اجزای عرضی به حالت 
جامد در آمده اند، برای تغذیه مناسب نیستند. مصرف نابه جا و بیش از حد روغن دنبه 
در افرادی که قوه هاضمه آنان قوی نیست، می تواند منجر به آسیب های جسمی و 
روحی شود. باید دید که چه ماده غذایی کجا و چگونه استفاده می شود اسکیموها 
هم از روغن دنبه استفاده می کنند و عمر طوالنی هم دارند، اما برای زندگی مدرن 
این نوع روند غذایی جز افزایش آمار بیماری های قلبی و افزایش کلسترول و فشار 

خون باال چیز دیگری به همراه ندارد.

کدئین گونه ای مخدر است که به عنوان 
یک داروی ضددرد شــناخته می شــود. 
بیشترین مصرف پزشکی کدئین در درمان 
درد های خفیف تا نسبتا شدید و به عنوان 

یک داروی موثر در تسکین سرفه است. 
بنا به گزارش ســازمان جهانی بهداشت، این 
ماده مخدر از پرمصرف ترین دارو های جهان است. 
کدئین توسط شیمیدان فرانسوی پیر روبیکه در 

سال 1۸۳۲ کشف شد.
از مواد خام موجود در خشخاش برای ساخت 
کدئیــن، مورفین و دیگر مواد مخدر اســتفاده 
می کنند. در سال 1۹۵0 سازمان FDA کدئین را 
به عنوان داروی مسکن پذیرفت. بخش عمده ای 
از صنایع خشــخاش و مواد مخدر در افغانستان 
تولید می شــود. به دلیل برخی مسائل سیاسی 
در افغانســتان، ایمن سازی این محصول به طور 
فزاینده ای دشــوار شده اســت. اگرچه به عنوان 
»ماده ای مخــدر ضعیف و ایمن« در نظر گرفته 
شــده و به عنوان داروی مسکن تجویز می شود، 
اما همچنان اعتیادآور اســت. در واقع اعتیاد به 
کدئین ســبب افزایش تمایل افراد برای مصرف 

دیگر مواد مخدر می شود.
مشــتقات تریاک با گیرنده های درد در مغز 
ارتباط دارند به همین دلیل است که سبب کاهش 
عائم درد می شــوند و می توانند حس رضایت و 

خوشایندی را در فرد ایجاد کنند.
 ممکن اســت برخی افراد برای دستیابی به 
این حــس رضایت میزان باالیی از آن را مصرف 
کننــد و در نهایت به مواد مخدر قوی تر و حتی 
خطرناک تر از جمله هیدرو کودون، اکسی کدون 

اگراینویتامینهارانخورید،چاقمیشوید!

می توانیــد کلســیم را از راه مصرف کلم، ماهی 
آزاد، ماهی ساردین، و کنجد به دست بیاورید.

آهن: در بین زنان بخصوص قبل از یائسگی 
شایع است. همچنین گیاه خواران نیز در معرض 
این کمبود هســتند. کمبود آهن، میل زیاد به 
خوردن گوشــت را افزایش می دهد. با خوردن 
گوشــت، ماکیان و ماهی، مقادیر قابل توجهی 
از آهن مــورد نیاز بدن تامین می شــود. منابع 
گیاهــی آهن، جذب خوبی در بــدن ندارند، اما 
اگر می خواهید از آنها استفاده کنید، بهتر است 
میوه های خشک، تخم کدو، حبوبات و غذاهای 
غنی شــده را وارد رژیم غذایی خود کنید. بهتر 
است همراه آهن، حتما ویتامین ث مصرف کنید 

تا جذب آن سریعتر و بهتر باشد.

چرا کدئین خطرناک است؟

یــا دارو های خیابانی مانند هروئین روی بیاورند. 
همچنین این دارو ممکن است در فرمول برخی 
دارو ها OTC، شــربت های خوراکی )مانند شربت 

سرفه( موجود باشند.
کدئین و هیدروکودون

هیدروکــودون برای درمان درد های شــدید 
اســتفاده می شــود. ایــن دارو در گروهی به نام 
ضددرد های مخدر قرار می گیرد و روی سیستم 
عصبی مرکــزی تاثیر می گذارد و درد را برطرف 

می کنــد. اگر هیدروکودون بــرای مدت طوالنی 
مصرف شــود، باعث وابســتگی روانی یا جسمی 
خواهد شــد. اگر مصرف دارو به طــور ناگهانی 
متوقف شــود، دارای عوارض جانبی خواهد بود 
که وابستگی جسمی مشکل ســاز می شود. یک 
قــرص هیدروکــودون تاثیــرات طوالنی مدتی 
می تواند داشــته باشد، به همین دلیل بهتر است 
با قرص های استامینوفن و کدئین مصرف نشود. 
هر دو دارو کدئین و هیدروکودون دارای عوارض 

جانبی هستند.
کدئین و هیدروکودون در درمان درد بســیار 
موثر عمل می کنند. از آنجا که هر دو مواد مخدر 
قوی هســتند، ممکن است اعتیادآور باشند. این 
دارو ها را با توجه به دستورالعمل پزشک مصرف 
کنید و آنها را به هیچ عنوان با افراد دیگر به اشتراک 

نگذارید.
استفاده طوالنی  مدت هر یک از این دارو های 
مخدر می تواند باعث وابســتگی جسمی و روانی 
فرد شــود. به این معنی که اگر شــما مصرف را 
متوقــف کنید، ممکن اســت عوارضی را تجربه 
کنید. عوارض جانبی کدئین درست مشابه سایر 
مواد مخدر است. این عائم در کودکان می تواند 
شدید تر باشد. مصرف طوالنی  مدت هیدروکودون 
برای کودکان ممکن است بسیار خطرناک و حتی 

مرگبار باشد.
برخی عوارض جانبی مصرف کدئین عبارتند از:

1 – خواب آلودگی
۲ – یبوست

۳ - سرگیجه
۴ – گرفتگی عضات معده

عوارض نادر مصرف کدئین:
۵ – کاهش عملکرد ریه

6 – مشکل تنفسی
7 – خشکی دهان

۸ – تعریق بیش از حد

۹ – کهیر
10 –خارش

11 – ایجاد اختال در غدد آدرنال
1۲ – شوک
1۳ – اسهال

جایگزین های مناسب کدئین
اگر درد دارید یا دچار گلو درد شده اید، ممکن 
اســت راه های بهتری نیز برای تسکین درد وجود 
داشته باشند. در اینجا فهرستی از درمان های طبیعی 

را که خاصیت مسکن دارند، تهیه کرده ایم.
تسکین دهنده گلو درد عبارتند از:

• عسل طبیعی
• سیر

• ویتامین ث
• ریشه شیرین بیان

)Zinc( روی •
• خواب کافی
سخن آخر:

ســازمان غذا و داروی آمریکا هشــدار داده که 
کدئین ها نباید برای کودکان زیر 1۲ ســال تجویز 

شود.
کدئین یک داروی مخدر ضددرد، ضدســرفه 
و ضداســهال اســت که ســوءمصرف آن می تواند 

اعتیادآور باشد.
پس این دارو را مطابق دســتور نسخه پزشک 
خود مصرف کنید و به هیچ عنوان آن را با دیگران 

به اشتراک نگذارید.
دارو هــا را در یک کابینت و دور از دســترس 

کودکان نگهداری کنید.
دارو های جایگزین دیگری را برای تسکین درد 

انتخاب کنید!

روغندنبهبخوریمیانخوریم؟!

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا اینانلو یغمرلو دارای شماره ملی 5099684297 به شرح دادخواست به کالسه 
42 ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان فرخ قجری به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 1395/11/29 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدعلی اینانلو یغمورلو دارای ش.ش 259 همســر متوفی 2- رضا اینانلو یغمرلو 
دارای ش.ش 6 پســر متوفی 3- حمزه اینانلو یغمورلو دارای ش.ش 539 پسر متوفی 
4- ابراهیم اینانلو یغمورلو دارای ش.ش 4 پسر متوفی 5- حسین اینانلو یغمورلو دارای 
ش.ش 3 پســر متوفی 6- ابوالفضل اینانلو یغمورلو دارای ش.ش 4365 پســر متوفی 
7- آمنه اینانلو یغمورلو دارای ش.ش 481 دختر متوفی 8- ربابه اینانلو یغمورلو دارای 
ش. ملی 5099567916 دختر متوفی 9- رقیه زهراوند دارای ش.ش 20 دختر متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه خانواده شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

آگهی مفقودی
ســند خودرو وانت دو کابین نیسان تیپ دی ایکس مدل 1387 
برنگ ســفید - روغنی بشــماره موتور KA24926044Y و 
شــماره شاســی PCBGLUD22718548 و شماره پالک 
84- 739 الف 12 به نام اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و کارت پراید صبا ســفید مدل 
87 به شــماره پــالک 186 ص 39 ایران 
65 و شــماره موتور 2369982 و شاســی 
1412287734069 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 امین پورملکی فرزند علی اکبر

منشی شعبه دادگاه عمومی حقوقی اندیمشک - روح اله عدالت خواه 

خواهان نعمت اله اسدی راد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امین پور ملکی به خواسته استرداد ثمن معامله  
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986420400345 شعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی اندیمشــک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/2/24 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

»آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم«
آقای هرمز احمدزاده فرزند ولی دادخواســت به طرفیت علی  داود فرزند 
حمدی به خواســته مطالبه خسارت تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع 
به شماره 970001/8/97 حقوقی به ثبت رسیده است. حسب تقاضای 
نامبرده و اجازه محکمه مســتنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج و از نشر آگهی در 
روز یکشنبه مورخ 97/3/20 ســاعت 8:30 در جهت دادرسی در شعبه 
شــورای حل اختالف مجتمع شــماره دو حضور یابد و یا قبل از موعد 
مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
هرگونه دفاعی و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی 
اعالم نماید بدیهی اســت درصورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 

دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
فرحان شهابی طرفی

 دادنامه
پرونــده کالســه 9609988133301552 شــعبه دادگاه عمومــی بخــش جــوکار تصمیم نهایی شــماره 
9709978133300027 خواهان: آقای محمد رســولی جوکار فرزند علی به نشــانی استان همدان- شهرستان 
مالیر- شــهر جوکار- میدان جهاد- خ معلم- منزل علی رسولی جوکار خوانده: خانم مریم دهقانی فرزند عقیل 
به نشانی  خواسته : الزام به تمکین گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 

با استعانت از خدای متعال و تکیه برشرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
»رایدادگاه«

در مورد دعوای آقای محمد رســولی جوکار فرزند علی، به طرفیت خانم مریم دهقانی فرزند عقیل به خواســته 
تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین، دادگاه با مالحظه  جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب تصویر 
مصدق سند نکاحیه به شماره 11412 دفترخانه شماره ده مالیر تاریخ 93/3/29، رابطه زوجیت بین طرفین محرز 
و مســلم اســت و با وقوع عقد تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر مستقر می گردد و یکی از تکالیف زوجه سکونت 
در منزلی اســت که زوج تعیین می نماید و تمکین از زوج اســت و زوجه نیز علیرغم ابالغ وقت رسیدگی و دعوت 
از طریق نشــر آگهی به جهت مجهول المکان بودن حاضر نشــده و دفاعی به عمل نیاورده اســت دادگاه دعوای 
خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 1102 و 1108 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج 
و سکونت در منزل مشترک صادر و اعالم می دارد بدیهی است در صورت استنکاف وی از تمکین ناشزه محسوب 
و مســتحق نفقه نخواهد بود. این رأی غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از 

آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان همدان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوکار 
روح اله نجفی احسان

مالف24

دادنامه
خواهان: معصومه نظری فرزند علی اصغر- همدان دره مرادبیگ خیابان بسیج کوچه سحر منزل کهوند

خوانده: جعفر کهوند فرزند موسی- مجهول المکان
خواسته: مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت و اجرای تشریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه و اعالم ختم رسیدگی به شرح 

آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.
رایقاضیشورا

در خصوص دعوی خانم معصومه نظری فرزند علی اصغر بطرفیت آقای جعفر کهوند فرزند موسی به خواسته 
مطالبه قســمتی از مهریه مندرج در نکاح نامه شــماره 22095 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 
43 حوزه ثبت همدان شــامل پنج عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به 6/000/000 تومان با احتساب هزینه 
دادرســی شــورا با توجه به تصویر مصدق نکاح نامه موصوف وقوع عقد ازدواج بین طرفین را محرز دانسته 
و نظر به اینکه حســب موازین قانونی به محض وقوع عقد زوجه مالک مهر می شــود و هر نوع تصرفی که 
بخواهد می تواند در آن انجام دهد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی در جلســه حضور پیدا 
نکرده و الیحه ای تقدیم ننموده اســت. لذا دعوی مشارالیه را وارد دانسته و مستندا به مواد 1080 و 1082 
قانون مدنی و مواد 515- 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج عدد 
ســکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ دویســت و نوزده هزار تومان بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهــی در حق خواهان صادر و اعالم مــی دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شورا و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهر همدان- فروزان زاهدی 1۳4م الف

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1396/11/03-139660326002001121 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودر آهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
نبی اله علی قلی فرزند اکبر به شــماره شناسنامه 0 صادره از کبودرآهنگ در یک واحد گاوداری 
به مســاحت 2529 مترمربع پالک 119 فرعی از 239 اصلی بخش 4 همدان واقع در نمه  تپه 
خریداری از مالک رســمی آقای ابراهیم خالقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 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 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: 1397/01/28                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/13
محمدصادق بهرامی
رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ م الف11

آگهی افراز

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه ۲ همدان

برابر وارده به شــماره 39242/ه 95/2 مــورخ 95/5/13، خانم زهرا 
یونســی از این اداره درخواســت افراز ســهمی خود از پالک ثبتی 
2796/15 واقع در بخش یــک همدان را نموده آدرس اکثر مالکین 
مشــاعی را نیز اعالم ننموده اند اینک به اســتناد ماده 17 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین 
مشاعی دعوت می شود راس ساعت 9 صبح وقت اداری روز پنج شنبه 
مورخه 97/2/6 در محل وقوع ملک حاضر تا مورد درخواست توسط 
نماینده و نقشــه بردار اعزامی بازدید بــه عمل آید ضمنا عدم حضور 
مالکین مشــاعی و صاحبان حق، مانع از عملیات افرازی نمی شــود 
چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در همین روزنامه چاپ و مدت آن 

ده روز می باشد.

مالف135

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت ماشین خودروی 
پــژو GLX 405 به رنــگ نقــره ای متالیک مدل 
1388 به شــماره موتور 12488240419 و شاســی 
NAAM01CA1AR311993 به شــماره پالک 
17-782 ق 61 بنــام رقیــه اللهویــردی زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودرو کامیونت ون نیســان 2400 به 
شــماره پالک 848 س99- ایران 14 به رنگ آبی- 
روغنی مدل 1388 و شــماره موتور 465658 و شماره 
و  مفقود شده   NAZPL140TBL176307 شاسی

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
ســند مالکیت )برگ ســبز( خــودرو روآ به شــماره 
شاســی  شــماره  و   11888019349 موتــور 
مالکیــت  بــه   NAAB41PM3AH262751

اسدبیگی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 111SX به شماره 
پــالک 833 ل 32- ایران 14 به رنگ مشــکی- 
متالیک مدل 1391 و شــماره موتور 4797931 و 
شماره شاسی NAS431100C5728310 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســمیه غریبی فرزنــد عبدالمجید 
به شــماره شناسنامه 12140 صادره از بوشــهر در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشــته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی بوشهر با شماره 
6/1035-11-16 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود این مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به 
نشانی بوشهر- خیابان مطهری سه راه آتش نشانی ساختمان دانشگاه 

آزاد واحد فارغ التحصیالن ارسال نماید.

  
 

شهرداریبندرامامخمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر 
درنظــر دارد مناقصه حفظ و نگهداری فضای ســبزناحیهدو با برآورد اولیه 
71/315/642/982 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجدشرایط، 
دعــوت به عمل می آیــد جهت دریافت اســناد مناقصه به امــور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوعمناقصه: حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو

2-زماندریافتاسنادمناقصه: تاریخ 97/02/03 لغایت 97/02/08
3-محلدریافتاســناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اهلل طالقانی - 
ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها - تلفن: 0615-2222020-4

4-مدارکموردنیازجهتدریافتاسناد:
فیــش واریــزی به مبلــغ 1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 
 1083057382 نــزد بانــک تجارت شــعبه مرکزی به نام شــهرداری بندر

 امام خمینی)ره(
5-زمانتحویلپیشنهادها: روز شنبه 97/02/15 از ساعت 8 الی 12

6-محلبرگزاریمناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7-زمانبازگشاییپاکات:

روز شــنبه 97/02/15 توضیح اینکه به پیشــنهادات فاقد امضاء - مشروط - 
مخــدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شــود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-تضمینشرکتدرمناقصه:

مبلغ 3/600/000/000 ریال که فقط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا 
چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بندر امام خمینی)ره( که می بایست در 

پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادهای شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد 
بود.

11- اعتبــار مناقصه از محل بودجه ســال جــاری شــهرداری بندر امام 
خمینی)ره( می باشد.

مناقصه عمومی
نوبت اول

محمد عبیاوی
شهردار

  
 

شــهرداریبندرامامخمینی)ره( به اســتناد مصوبه شورای اسالمی 
شــهر درنظر دارد مناقصه خدمات شهری شهرداریناحیهیکشهریبا 
برآورد اولیه 55/870/753/600 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های 
واجدشــرایط، دعوت به عمــل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به امور 

حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوعمناقصه: واگذاریخدماتشهریناحیهیکشهری
2-زماندریافتاسنادمناقصه: تاریخ 97/02/03 لغایت 97/02/08

3-محلدریافتاســناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اهلل طالقانی - 
ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها - تلفن: 0615-2222020-4

4-مدارکموردنیازجهتدریافتاسناد:
فیــش واریــزی به مبلــغ 1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 
 1083057382 نــزد بانــک تجــارت شــعبه مرکــزی به نام شــهرداری

 بندر امام خمینی)ره(
5-زمانتحویلپیشنهادها: روز شنبه 97/02/15 از ساعت 8 الی 13

6-محلبرگزاریمناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7-زمانبازگشاییپاکات:

روز شــنبه 97/02/15 توضیح اینکه به پیشــنهادات فاقد امضاء - مشروط - 
مخــدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شــود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-تضمینشرکتدرمناقصه:

مبلــغ 2/700/000/000 ریال که فقط به صــورت ضمانت نامه معتبر بانکی 
و یــا چک تضمینی بانکی در وجه شــهرداری یا واریز وجه نقد به حســاب 
0105424881000 حســاب ســپرده شــهرداری بندر امــام خمینی)ره( که 
می بایســت در پاکت الف قرار گرفتــه و همزمان با ســایر پاکت ها تحویل 

مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.

نوبت اولمناقصه عمومی

محمد عبیاوی
شهردار

نوبت اولمناقصه عمومی

شهرداریبندرامامخمینی)ره( به اســتناد مصوبه شورای اسالمی 
شــهر در نظر دارد مناقصه خدمات شهری شهرداری ناحیهدوشهری با 
برآورد اولیه 86/918/680/000 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های 
واجد شــرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به امور 

حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوعمناقصه:واگذاریخدماتشهریناحیهدوشهری 
2-زماندریافتاسنادمناقصه: تاریخ 97/02/03 لغایت 97/02/08 
3-محلدریافتاسناد: بندر امام خمینی )ره(  بلوار آیت اله طالقانی-  
ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن 0615-2222020-4

4-مدارکموردنیازجهتدریافتاسناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 1083057382 نزد بانک 

تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی )ره(
5-زمانتحویلپیشنهادها: روز شنبه 97/02/15 از ساعت 8 الی 13 

6-محلبرگزاریمناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7-زمانبازگشاییپاکات: روز شــنبه 97/02/15 توضیح اینکه به 
پیشنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در 

بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-تضمینشــرکتدرمناقصه: مبلــغ 4/300/000/000 ریال که 
فقــط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه 
شــهرداری یا واریز وجه نقد به حســاب 0105424881000 حساب سپرده 
شــهرداری بندر امام خمینی )ره( که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و 

همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
محمد عبیاوی11- اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.

 شهردار

نوبت اولمناقصه عمومی

شهرداریبندرامامخمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد مناقصه خدمات شهری شهرداریناحیهسهشهری با برآورد 
اولیه 59/632/648/000 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد 
شرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوعمناقصه:واگذاریخدماتشهریناحیهسهشهری 
2-زماندریافتاسنادمناقصه: تاریخ 97/02/03 لغایت 97/02/08 
3-محلدریافتاســناد:  بندر امام خمینی )ره( بلوار آیت اله طالقانی- 
ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن 0615-2222020-4

4-مدارکموردنیازجهتدریافتاســناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 1083057382 نزد بانک 

تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی )ره(
5-زمانتحویلپیشنهادها: روز شنبه 97/02/15 از ساعت 8 الی 13 

6-محلبرگزاریمناقصهها: نشانی مندرج در ردیف 3
7-زمانبازگشــاییپاکات: روز شــنبه 97/02/15 توضیح اینکه به 
پیشــنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در 

بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-تضمینشــرکتدرمناقصه: مبلــغ 2/900/000/000 ریال که 
فقط به صورت ضمانت نامه معتبــر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه 
شــهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 حساب سپرده 
شــهرداری بندر امام خمینی )ره( که می بایســت در پاکت الف قرار گرفته و 

همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
محمد عبیاوی11- اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.

شهردار

شهرداریبندرامامخمینی)ره(به استناد مصوبه شورای اسالمی 
شــهر در نظر دارد مناقصه حفظ و نگهداری فضای ســبزناحیهیک 
بــا برآورد اولیــه 63/402/862/152 ریال را برگزار نمایــد. لذا از کلیه 
شــرکت های واجد شــرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-موضوعمناقصه:حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک

2-زماندریافتاسنادمناقصه:تاریخ 97/2/3 لغایت 97/2/8
3-محلدریافتاســناد: بندر امــام  خمینی)ره( بلــوار آیت اهلل 
طالقانی- ساختمان مرکزی شــهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن:

0615-2222020-4 
4-مدارکموردنیازجهتدریافتاسناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک 

تجارت شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام  خمینی)ره(
97/2/15 شــنبه  روز  پیشــنهادها: تحویــل زمــان -5

 از ساعت 8 الی 12
6-محلبرگزاریمناقصه:نشانی مندرج در ردیف 3

7-زمانبازگشــاییپاکات: روز شنبه 97/2/15 توضیح اینکه به 
پیشنهادات فاقد امضاء- مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر 

در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-تضمینشرکتدرمناقصه: مبلغ 3/150/000/000 ریال که 
فقط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی بانکی در وجه 
شهرداری بندر امام خمینی)ره( که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و 

همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها شــهرداری پاســخگوی ســؤاالت تخصصی شما 
خواهد بود.

11- اعتبــار مناقصــه از محل بودجه ســال جاری شــهرداری بندر
 امام خمینی)ره( می باشد.

مناقصه عمومی
نوبت اول

 محمد عبیاوی
 شهردار


