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کباب و خطر ابتال 
به سرطان

پخت ناصحیح مانند ذغالی یا کبابی کردن گوشــت، مواد سمی ایجاد می کند و 
کسانی که زیاد به این شیوه گوشت قرمز مصرف می کنند، بیشتر در معرض ابتال به 

سرطان های گوارشی قرار دارند.
مجیــد حاجی فرجی متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره عوارض مصرف زیاد 
گوشت قرمز به فارس گفت: یکی از پروتئین های هرم غذایی که در بسیاری از جوامع 
مورد مصرف قرار می گیرد، گوشــت قرمز است؛ باید توجه داشته باشیم که عالوه بر 
چربی های ظاهری گوشت که توصیه می کنیم امحاء شود با چربی های مخفی گوشت 
روبه رو هســتیم که در ظاهر محاسبه نمی شوند، از این رو گوشت قرمز چربی اشباع 
باالیی دارد. وی افزود: میزان مصرف گوشــت قرمزی که به افراد توصیه می شود بنا 
بر وضعیت جســمانی و سن آنها متفاوت است که در شرایط عادی باید طبق دستور 

هرم غذایی مصرف شود.
متخصــص تغذیــه و رژیم درمانی گفت: به کســانی که مســتعد بیماری های 
سیســتمیک و غیرواگیر نظیر چاقی، بیماری هــای قلبی و عروقی، کلیوی و افزایش 
آنزیم های کبدی و فشــار خون هستند، توصیه می شود که از مصرف گوشت قرمز به 
ویژه انواع ســرخ کردنی ها یا کبابی روی ذغال پرهیز کنند، زیرا تحقیقات نشان داده 
که این افراد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان معده و روده قرار خواهند داشت.
حاجی فرجی، درباره مضرات روش پخت ناصحیح گوشــت قرمز گفت: در روش 
پخت ناصحیح مانند ذغالی یا کبابی مواد ســمی به وجود می آیند که به ماده غذایی 
آمیخته می شــوند و کســانی که در دفعات زیاد به این شیوه گوشت قرمز را مصرف 

می کنند، بیشتر به سرطان های گوارشی مبتال می شوند.
متخصص تغذیه و رژیم درمانی ضمن توصیه به مصرف اســتاندارد گوشت قرمز 
گفت: در مواردی که فرد مبتال به کمبود خون ناشــی از فقر آهن باشد، باید گوشت 
قرمز را در الگوی غذایی خود قرار داد تا این کمبود آهن به صورت پروتئین حیوانی 

تامین شود.
وی افزود: با توجه به تغییر ســبک زندگی و صنعتی شدن جوامع میزان تحرک 
در افراد بســیار کاهش یافته و در نتیجه آن متابولیسم بدن تغییرات بسیاری کرده 
اســت به همین دلیل توصیه می کنیم که بیش از دو یا ســه وعده در هفته گوشت 

قرمز مصرف نشود.

هر ساله از روزهای میانی اسفند 
ماه با شروع خانه تکانی به استقبال نو 

شدن می رویم.
فرش هــای شســته شــده از باالی 
پشت بام خانه های شهر آویزان می شوند، 
پنجره هــا بی پرده می شــوند، ده ها نفر را 
می بینی که باالی نردبان رفته و شیشه ها 
و دیوارها را تمیز می کنند. این سنت زیبا 
گاه در اثر رعایــت نکردن نکات ایمنی و 
ســالمتی تبدیل به عاملی می شــود که 
سالمت اعضای خانواده به ویژه خانم ها را 

در معرض خطر قرار می دهد.
درد،  کتــف  تنفســی،  بیماری های 
گــردن درد، مســمومیت ها، کمــردرد، 
ســوزش و خارش پوســت دســت و... از 
جملــه رایج تریــن عواقــب و پیامدهای 
نادرســت است.  و  خانه تکانی غیراصولی 
این مطلب توصیه های متخصصان اســت 
که با در نظر داشــتن نکات خیلی ساده 
می توان خانه تکانی ایمنی داشــته باشیم 
بدون آن که به ســالمتی ما لطمه ای وارد 
شود و مجبور نباشــیم که ایام نوروز را با 
کلکسیونی از انواع بیماری ها شروع کنیم.

آسیب های تنفسی و مخصوصاً آسیب 
به حنجره، به دلیل استفاده بی رویه و مواد 
سفیدکننده و پاک کننده های شیمیایی 

در اسفند ماه شایع تر از همیشه است.
مواد  از  اســتفاده  بدتریــن شــیوه 
پاک کننده و شــوینده این است که آنها 
را با آب گــرم مخلوط کنند، یا از آنها در 
محیط های بســته ای که بخار آب وجود 

دارد، استفاده کنیم.
در واقع پیشنهاد این است که از مواد 
شوینده و پاک کننده ای استفاده شود که 
آسیب کمتری می رساند، مثاًل استفاده از 
پودرهای شوینده که آنزیم هم دارد، بسیار 
امن تر از اســتفاده از مواد سفیدکننده ای 

است که بخار دارند.
در کل مواد شوینده شیمیایی را که 
بخار می کنــد، از برنامه تمیزکاری حذف 
کنیــد، مگر آن که در جایی باشــید که 
جریان ســریع هوا، بخــارات را پراکنده 
می کند. در غیر این صورت هر چقدر هم 
که احتیاط کنید، باز هم احتمال آســیب 

وجود دارد.
اولیــن و بهترین اقــدام پس از بروز 
اختالل، قرار گرفتن در معرض جریان هوا 
است، چرا که استنشاق هوای تازه، تنفس 
را تســهیل می کند و باعث ایجاد آرامش 
می شود. خوردن شــیر نیز در این روزها 
توصیه می شــود، چراکه مواد شوینده ای 
نظیر وایتکس، عالوه بر آسیب رساندن به 
ریه و حنجره، مســمومیت های داخلی را 

هم باعث می شود.
مــواد شــیمیایی فوق الذکــر دارای 
ترکیبات آلی فراری هستند که به سرعت 
در فضا منتشر شــده و دارای اثرات سوء 
متعدد از جمله سوزش چشم و آلرژی های 
مختلف تا سرطان هستند. بهترین اقدام 
برای مســمومان ریوی، خروج سریع فرد 
از محل سربســته و استفاده از هوای آزاد 
و تماس با اورژانس برای تجویز اکسیژن و 

مصرف داروهای ضدالتهابی است.
یادتان نرود از مصرف مواد شــوینده 
در فضاهای بســته خــودداری کنید و از 
ماســک های تنفسی و دســتکش حتماً 
کمک بگیرید. ضمناً از یاد نبرید که یکی 
از خطــرات نظافت نوروزی، برق گرفتگی 
در اثر شســت و شــوی لوازم برقی مانند 
لوستر، چراغ روشنایی،کلید برق و... است، 
الزم اســت اول برق وسیله برقی را قطع 

کنید و بعد آن را تمیز کنید.
حمالت آسمی

حمالت بیماری آسم از جمله مواردی 
اســت که در شب عید در اورژانس ها زیاد 
دیده می شــود. امروزه اغلــب زنان برای 
بهداشتی  ســرویس های  شست وشــوی 
خــود از مایع های شــیمیایی نظیر انواع 
ســفیدکننده ها و جوهر نمک اســتفاده 
می کننــد و از آنجــا که ســرویس های 
بهداشــتی در فضای بسته و کوچک قرار 
دارد قــرار گرفتــن زیاد در ایــن فضاها 
می تواند آسیب زیادی را به ریه افراد وارد 
کند. همچنین استفاده از این شوینده ها 
باعث تشــدید بیمــاری در افراد مبتال به 

بیماری آسم می شود.
به هنگام اســتفاده از شــوینده های 
شــیمیایی، اســتفاده از ماســک بسیار 
ضروری اســت اما وجــود هواکش و باز 
کردن پنجره هــا می تواند تا حد زیادی از 

بروز آلرژي ها جلوگیری کند.
کمردرد

بــدون شــک کمــردرد بزرگ ترین 
مشــکلی اســت که زنان خانه دار هنگام 
خانه تکانی با آن مواجه می شوند. معموالً 
کمردرد روزهای آغاز سال نو، خانم خانه 
را آزار می دهــد. جابه جا کــردن یا بلند 
کردن اجسام سنگین بدون رعایت اصول 
صحیــح، مهم ترین عامل ابتال به کمردرد 
است که گاه تا آخر عمر فرد مبتال را رنج 

می دهد.
در این ایام خانم ها فشار مضاعفی به 
جســم خود وارد می آورند، درصورتی که 
با یک برنامه ریزی صحیح می توان قدم به 
قدم تمام امور مربوط به نظافت و تمیزی 
منزل را بدون به خطر انداختن سالمت و 

تندرستی جسم انجام داد.
بــرای آن که دچار کمردرد نشــوید 
بهتر است هنگام برداشتن اجسام از روی 
زمین یا جابه جا کردن آنها، پشت خود را 
صاف نگه داریــد و قوز نکنید بلکه زانوها 
را خم کرده و برای تحمل وزن جســم به 

عضالت پای خود تکیه کنید.
ایــن کار موجــب می شــود فشــار 
ناشی از وســایل سنگین به جای کمر به 
مفصل ران منتقل شده و از گرفتگی های 
عضالنی و دردهــای ناگهانی عضالت، به 
ویژه کمر جلوگیری شــود. همچنین اگر 
جسم ســنگینی را از زمین بلند کرده اید، 

بــرای چرخش به جهــت خاصی، هرگز 
باالتنه خود را از محل کمر به آن ســمت 
نچرخانید، بلکه تمام بدن را از محل پاها 

به آن سمت برگردانید.
متخصصان توصیه می کنند اشــیای 
ســنگین را به ســرعت و با یک حرکت 
سریع و ناگهانی از روی زمین بلند نکنید. 
هرگز درحالی که جسم دیگری را با یکی 
بلند کرده اید، ســعی  از دســت های تان 
نکنید با دست دیگر جسم سنگین دیگری 
را بلند کنید. اگر اصــرار دارید هر دو بار 
را هــم زمان حمل کنید، ابتدا باری را که 
در دست دارید زمین بگذارید و سپس هر 
دو جســم را به طور همزمان و با هم بلند 

کنید.
درد مچ دست

»درد مچ دست« به عنوان شایع ترین 

مشــکل فیزیکی زنان خانه دار اســت که 
مهم ترین علت آن شســت و شــوی زیاد 
می باشــد و در روزهــای آخر ســال که 
خانم ها می خواهند بیشــترین کار را، در 
کمتریــن زمان ممکن انجــام دهند، این 
عالئم بیشتر دیده می شــود که با عالئم 
گزگز کردن یا بی حس شــدن انگشــتان 
دست در نیمه های شــب بروز می کند و 
در صورت بروز این مشکل باید به پزشک 
مراجعه کــرد و از درمان هــای دارویی و 
فیزیوتراپی بهره گرفت. برای پیش گیری 
از بروز این مشــکل باید سعی کرد ضمن 
اختصاص روزهای بیشــتر به خانه تکانی، 
تقســیم بندی نظافت خانه برای روزهای 
متعدد، کاهش فعالیت های شــدید بدنی، 
زمانی هم به اســتراحت و نرمش دست ها 

اختصاص داده شود.

حساسیت های پوستی و اگزما
هیچ خانمی دوست ندارد در ایام عید 
پوست ترک خورده یا حساسیت پوستی 
داشته باشد. دستکش در این موارد نقش 
بسیار مهمی دارد. سعی کنید تا آنجا که 
ممکن است از تماس مستقیم دست ها با 
انواع مواد شوینده و پاک کننده خودداری 
کنید. اکثر مواد شوینده از PH استاندارد 
برخــوردار نیســتند و به همیــن دلیل 
می توانند ســبب تحریک پوســت دست 
شــوند. اگر پوست حساســی دارید بهتر 
است ابتدا یک دســتکش نخی و سپس 
روی آن یک دســتکش الستیکی دست 
کنید؛ زیرا گاهی اوقات پوست به الستیک 

دستکش حساسیت نشان می دهد.
عوامل حساسیت زا

میکروسکوپی  ریز  حشره های  وجود 

پیری زودرس
نشانه ای از سرطان

بر اســاس یک تحقیق جدید، پیر شدن سریع می تواند 
نشانه ای از خطر ابتال به سرطان باشد.

بر اســاس گفته های دانشمندان، در افرادی که با افزایش سرعت 
پیر شــدن روبه رو هستند، سن زیستی باالتر از سن زمانی است. این 
اختــالف می تواند به عنوان ابزاری بــرای آزمایش زودهنگام خون و 

تشخیص سرطان مورد استفاده قرار بگیرد.
محققان دانشــگاه نورث وسترن در شــیکاگو به جای واژه سن 
زیســتی از سن اپی ژنتیک اســتفاده می کنند. این موضوع بر اساس 
این تئوری اســت که سن زیستی به میزان زیادی بازتابی از تغییرات 
اپی ژنتیکی اســت که بدون تغییــر در رمزهای  DNA ژنوم افراد را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
در افراد سالم، تفاوت اندکی بین سن زیستی با سن اپی ژنتیکی و 
سن زمانی وجود دارد اما در افرادی که مبتال به سرطان هستند این 
تفاوت زیاد است و افرادی که بر اثر سرطان از دنیا می روند این تفاوت 

بسیار بیشتر می شود.
محققان در این مطالعه ســن اپی ژنتیکی را با استفاده از فرمولی 
که 71 شــاخص خونی را مد نظر قرار می داد، اندازه گرفتند. این رقم 
با فاکتورهایی همچون شــیمی محیط زیست، چاقی، ورزش و رژیم 
غذایی اصالح می شد. شاخص های خونی متیالسیون DNA را بازتاب 
می دهند که یکی از انواع تغییرات اپی ژنتیکی مهم اســت که در آن 
دسته ای از مولکول ها به ژن متصل می شوند و سطح پذیرش پیام های 
بیوشیمیایی از بدن را تغییر می دهند. این آزمایش وارد مرحله تجاری 

نشده و هنوز در مرحله آزمایش و مطالعه قرار دارد.
این مطالعه بر اســاس نمونه های متعدد خونی انجام گرفت که از 
ســال 1999 تا 2013 جمع آوری شده بودند. محققان از 834 نمونه 
خونی جمع آوری شده از 442 شرکت کننده که در آن زمان نشانه ای 

از سرطان در آن ها مشاهده نمی شد، استفاده کردند.
مطالعات نشان داد که به ازای هر افزایشی در اختالف اپی ژنتیک/

زمانی، خطر ابتال به ســرطان در هر ســه سال 6 درصد افزایش پیدا 
می کند و خطر مرگ بر اثر سرطان در هر پنج سال، 17 درصد بیشتر 
می شــود. سن اپی ژنتیکی افرادی که طی این دوره زمانی به سرطان 
مبتال شده بودند دست کم 6 ماه بیشتر از سن زمانی آن ها بود. افرادی 
که بر اثر ســرطان از دنیا رفته بودند ســن اپی ژنتیکی شان 2/2 سال 

بیشتر از سن واقعی با سن زمانی بود.
نتایج این مطالعه نشــان می دهد که محققــان می توانند از این 
پتانســیل بالقوه برای نشــان دادن تصویر دقیقی از سالمت افراد و 
وضعیت بیماری آن ها در ســطح مولکولی استفاده کنند. محققان در 
حال حاضر مشغول مطالعه این موضوع هستند که آیا افراد می توانند 
با ارتقا سطح زندگی همچون افزایش تمرین های ورزشی و برخورداری 

از رژیم غذایی بهتر سن اپی ژنتیکی خود را کاهش دهند؟
این مقاله در مجله EBioMedicine به چاپ رسیده است.

بــه نام هیره یا مایت کــه در گرد و غبار 
داخل فرش، مبلمان، پرده ها، قفســه های 
کتاب و انبارهای خانگی پیدا می شــود، 
عامل عمده حساسیت زا بودن گرد و غبار 
خانگی به شــمار می رود. ذرات مربوط به 
این حشره در هوا معلق شده وارد چشم، 
دهان، بینی و راه تنفســی شده و منجر 
به بــروز عالئم عطســه، آب ریزش بینی، 
ســرفه یا گاهی تنگی نفس و حمله آسم 
در فرد حساس به هیره می شود. از دیگر 
ذرات موجود در گرد و غبار منازل، ذرات 
مربوط به پوسته حشــرات خانگی مانند 
انواع سوسک ها، پشه و مگس بوده که آنها 
نیز در بروز عالئم آلرژیک نقش به سزایی 

دارند.
سقوط آزاد

گاهــی در صفحــه حــوادث خبر 
ناخوشایند سقوط مرد خانواده را به همراه 
فرش از پشــت بام می خوانیم. بررسی ها 
نشــان می دهد میزان حوادث و سقوط از 
ارتفاع در این ایام افزایش می یابد. دســت 
شکســته و پای شکســته از صحنه های 

تکراری روزهای خانه تکانی است.
البته تنها پشــت بام خطــر ندارد، 
نردبــان نامطمئــن هم به همــان اندازه 
می توانــد خطرنــاک باشــد. در صورت 
اســتفاده از نردبان یا چهارپایــه باید از 
ســطح اتکای آن با زمین کاماًل مطمئن 
شــد و از نوع استاندارد و نردبان دو طرفه 
اســتفاده کرد. کارشناسان ایمنی توصیه 
می کنند که در زمان پاک کردن شیشــه 
و پنجره های منزل احتیاط الزم ضروری 
است و باید از رفتن روی نرده ها یا قرنیزها 

جداً خودداری کرد.

خانه تکانی عید را سمی نکنیم!

ســردرد، و درد گردن و شــانه ها اســت. 
برای اینکه خطر بروز چنین مشــکلی را 
کاهش دهید، از قانون 20/20/20 پیروی 
کنید: بعد از استفاده از کامپیوتر به مدت 
20 دقیقه، بــه چیــزی در 20 فوتی )6 
متر( خود به مــدت 20 ثانیه نگاه کنید، 
تاچشمانتان اســتراحت کنند. استراحت 
دادن به عضالت چشــم و مرطوب کردن 
قرنیه، که پنجره جلوی چشــم به حساب 
می آیند باعث می شــود چشــم ها بیشتر 
احساس راحتی کنند، اگر از لنز استفاده 
می کنید هر زمان چشمانتان قرمز، خسته 

و یاخشک شد به آنها استراحت دهید.
2- التهاب رگهای خونی

چشــم ها نقطه ای از بدن هستند که 
پزشــکان بدون احتیاج بــه بریدن بدن 
می تواننــد رگ ها را مشــاهده کنند. یک 
پزشــک می داند رگ طبیعی چه شکلی 
اســت و هرگونه تغییر در ســایز و اندازه 
رگ می تواند نشــان دهنده فشار خون یا 
تصلب شریان باشد که هر دو، تا طوالنی 
مدت بدون نشــانه می ماننــد. به عبارت 
دیگــر متخصص چشــم می تواند خیلی 
زودتر از یک پزشــک عمومی تغییرات را 
تشــخیص و مشکل را متوجه شود، مانند 
فشار خون، خطر ســکته مغزی یا ایجاد 

پالک در شریان ها و اینها عالئمی نیست 
که بشود از آنها چشم پوشی کرد، چون در 
بلند مدت می توانند منجر به آسیب هایی 

نظیر کوری شوند.
3- از آلرژی رنج می برید

اگــر یکــی از تبلیغــات قرص های 
ضد حساســیت را دیده باشید می دانید 
نشانه های حساسیت قرمزی و اشک آمدن 
از چشــم اســت. معموالً مقداری قرمزی 
چیزی نیســت که باعث نگرانی شــود، 
چون می تواند عوارض جانبی چیزی مثل 
تحریک آلرژیک  باشــد.  آنفلوآنزا  واکسن 
می تواند تنها در یک چشــم خود را نشان 
دهد. قرمزی و پف کردگی بر اثر ســرما 

خود را در هر دو چشم نشان می دهد.
کافئین  به  یا  دارید  استرس   -4

حساسید
انقباض پلک اذیت کننده ای که گاهی 
دچارش می شــوید، می تواند نشــانه های 
خســتگی، اســترس باال یا حساسیت به 
کافئین باشد. ابتدا مقدار قهوه یا چایی که 
اســتفاده می کنید را کم کنید و ببینید آیا 
تغییری ایجاد می شود یا خیر. اگر مشکلتان 
استرس است، ســعی کنید آن را کاهش 

دهید.در موارد نادر انقباض پلک می تواند 
نشــان دهنده مشکالت شــدید عصبی یا 
عضالنی باشــد، مانند بلفارواسپاسم، یک 
تیک اســت کــه به مرور در هــر دو پلک 
افزایش پیدا می کند و می تواند باعث کوری 
موقت، یا اسپاســم همی فاسیال شود، که 
شــامل یک ســمت صورت به شکل کلی 
است و به دلیل فشرده شدن یک عصب در 
صورت اتفاق می افتد. در چنین شــرایطی 

حتماً باید به پزشک مراجعه کنید.
5- ممکن است مشکالت عصبی 

داشته باشید
تغییر در آناتومی چشــم ها می تواند 
یک نشانه بارز از مشکالت عصبی باشد. اگر 
مردمک چشم نتواند در برابر نور به صورت 
طبیعی واکنش نشــان دهد )مثاًل اگر بعد 
از بیرون آمدن از فضایی تاریک همچنان 
مردمک ها باز بود(، به ســختی چشمتان 
را بدون حرکت دادن ســر از ســمتی به 
ســمت دیگر یا بــاال و پایین بچرخانید یا 
اگر نورهای چشمک زن می بینید یا با یک 
چشــم یا هر دو دچار دو بینی می شوید، 
می تواند شامل مشکالت عصبی از اسکلروز 
متعدد تا میگرن شود.مردمک های غیر هم 

اندازه که با نام آنیزوکوریا شناخته می شود، 
نیز می تواند نشانه یک مشکل جدی باشد، 
از جمله تومور یا آنوریسم. به همین دلیل 
اســت که معاینه ساالنه توسط متخصص 

پزشک بسیار توصیه می شود.
6- ممکن است کلسترول باالیی 

داشته باشید
عــادات غذایی تــان می توانــد روی 
ظاهر چشــمانتان هم تأثیــر بگذارد. اگر 
متوجه قوس یا حلقه ای نســبتاً ســفید 
اطراف عنبیه چشم )قسمت رنگی چشم( 
شدید می تواند نشانه کلسترول باال باشد. 
این رنگ سفیدی که در عنبیه می بینید 
توسط چربی های لبه قرنیه ایجاد می شود، 

نتیجه باال بودن سطح کلسترول.
دیابت  به  مبتال  است  ممکن   -7

باشید
چشــمان غیر مسلح قادر به دیدنش 
نیست، تغییرات خاص در قرنیه و رگ های 
خونی چشم می تواند پزشک چشمتان را 
متوجه وجود دیابت کند. پزشک می تواند 
متوجه حضور پالک در شــبکیه چشم و 
خونریزی هــای کوچــک در مویرگ های 

شبکیه افرادی که دیابت دارند شود.
8- فقط سنتان باال رفته

ناراحتــی چشــم می توانــد خیلی 

ساده فقط نشــانه ای از باال رفتن سن 
باشــد. همینطور که سنتان باال می رود 
چشم ها خشک تر می شود، و زیاد اشک 
تولید نمی کنید، این مورد مخصوصاً در 
خانم ها تأثیر بیشتری دارد. اگر خشکی 
زیادی حس کردید، شــاید بهتر باشد 
دیگر بــه جای لنز از عینک اســتفاده 
کنید، چــون لنز می تواند چشــم های 

خشک را تحریک کند.
9- مدت زمان زیادی را زیر نور 

خورشید بوده اید
یکــی از عــوارض جانبی زندگی 
فعــال و خــارج از خانــه: چشــم ها 
آســیب  نشــانه  می توانند  همچنین 
دیدگی بــدن زیر نور خورشــید در 
طول زمان باشــند. مدت زمان زیادی 
را بــدون محافظت از چشــم زیر نور 
خورشید سپری کردن می تواند فرد را 
از جمله آب مروارید،  دچار مشکالتی 
دژنراســیون ماکوال )شایع ترین عامل 
کــوری در افراد مســن(، و همچنین 
ســرطان پلک یــا بد فرم شــدن دو 
سمت چشم بکند. همیشه چشم های 
خود را با عینک ضد آفتاب مناســب 
و همچنیــن کرم هــای ضــد آفتاب 

محافظت کنید.

چشــم ها تنها پنجره هایی به 
اگر خوب  نیستند،  روحمان  سمت 
دقت کنید متوجه می شویم که این 
دو عضو بینا می توانند پنجره ای به 

سمت سالمتی مان نیز باشند.
چشــمهایتان چــه تحریک، قرمز 
یا کمی تغییر کرده باشــد معاینه آنها 
درباره  ارزشــی  با  اطالعــات  می تواند 
سالمت در اختیارتان قرار دهد، از دیابت 
و فشار خون گرفته تا آسیب اشعه های 
خورشید. با این حال نشانه هایی وجود 
دارد که با نگاه کردن در آینه نیز دیده 
می شــوند، در ادامه این موارد را یک به 

یک برایتان توضیح خواهیم داد:
1- چشمانتان راخسته کرده اید
چشم های تحریک شده و قرمز از 
نشانه های خستگی است. چه تمام روز 
به صفحه نمایش خیره شده باشید چه 
بیش از حد لنز گذاشته باشید، خستگی 
و بیش از حد کار کشــیدن از چشم ها 
خود را با قرمزی، خشــکی و ناراحتی 
نشــان می دهد. خیره شــدن بیش از 
حد بــه صفحه نمایش می تواند عوارض 
جدی در پی داشته باشد، مانند سندروم 
بینایی کامپیوتر، که شــامل نشانه هایی 
از جمله خســتگی چشــم، تاری دید، 

راز بیماری در چشم های شما!

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 
در نظر دارد نســبت بــه اجرای پروژه های زیــر از طریق مناقصه 
عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدین وســیله از پیمانکاران واجد 
شــرایط دعوت می گردد جهت خرید اســناد مناقصه در ســاعات 
اداری از تاریــخ چاپ آگهی روزنامه تــا تاریخ 94/12/12 به گروه 
فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشــگاه علوم پزشــکی واقع 
در شهرکرد- بلوار آیت اهلل کاشانی- ستاد دانشگاه مراجعه نمایید.

1- احداث مرکز بهداشــتی درمانی مورز شهرستان کوهرنگ با 
برآورد هزینه 8/115/014/470 ریال با زیربنای 625 مترمربع 
ساختمان و 10 مترمربع سپتیک فاضالب، به صورت مترمربع 
زیربنایی برابر نقشــه و مشخصات. مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه برابر 70/000/000 ریال می باشد.
2- احداث مرکز بهداشــتی درمانی شــوراب صغیر شهرستان 
سامان با برآورد هزینه 7/423/761/236 ریال با زیربنای 625 
مترمربع ساختمان و 10 مترمربع سپتیک فاضالب، به صورت 
مترمربع زیربنایی برابر نقشــه و مشــخصات. مبلغ ضمانت نامه 

شرکت در مناقصه برابر 70/000/000 ریال می باشد.
3- احداث مرکز بهداشــتی درمانی شــهرک فجر شهرســتان 
لردگان با برآورد هزینه 8/071/008/204 ریال با زیربنای 625 
مترمربع ساختمان و 10 مترمربع سپتیک فاضالب، به صورت 
مترمربع زیربنایی برابر نقشــه و مشــخصات. مبلغ ضمانت نامه 

شرکت در مناقصه برابر 70/000/000 ریال می باشد.
4- احداث مرکز بهداشتی درمانی بر آفتاب میالس شهرستان 
لردگان با برآورد هزینه 8/071/008/204 ریال با زیربنای 625 
مترمربع ساختمان و 10 مترمربع سپتیک فاضالب، به صورت 
مترمربع زیربنایی برابر نقشــه و مشــخصات. مبلغ ضمانت نامه 

شرکت در مناقصه برابر 70/000/000 ریال می باشد.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 300000 ریال به حساب 
2138501503003 نزد بانک رفاه شعبه علوم پزشکی شهرکرد 

آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری 1394/12/22
زمان گشــایش پاکات مربوط به مرحله اول: ساعت 9 صبح روز 

دوشنبه 1394/12/24
ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دو صورت:

الف- ضمانت نامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی که دارای 
حداقل بیست روز )به استثنای ایام تعطیل( اعتبار باشد.

ب- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اســناد: 1- اصل فیش واریزی 

2- معرفی نامه معتبر برای دریافت کننده اسناد
دانشگاه الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

مدت اعتبار پیشــنهادات از تاریخ بازگشایی حداکثر 20 روز به 
استثنای ایام تعطیل خواهد بود.

هزینه چاپ آگهی هر دو نوبت روزنامه به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
حداقل رتبه مورد نیاز: پایه 5 در رشته ابنیه و پایه 5 در رشته تاسیسات

برای کســب اطالعات بیشتر به ســایت پایگاه ملی مناقصات به 
نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدو مرحله ای

درمانی استان چهار محال و بختیاری
نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/9/1 و مجوز 

شماره 121/3024 مورخ 94/9/7 ســازمان بورس و اوراق بهادار 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای اســماعیل بی نائی به کد ملی 2229050478 به نمایندگی 

از شــرکت فرآورده های شــیالتی بنــدر عباس به شناســه ملی 

10800080144 بســمت عضو هیئــت مدیره، آقــای فریدون 

رهنمای رودپشــتی به کد ملــی 2739692153 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره به نمایندگی از شــرکت ســرمایه گذاری صبا جهاد 

به شناســه ملــی 10102126747، آقای خســرو مصلح آبادی 

فراهانی به کد ملــی 0050014201 به عنوان عضو هیئت مدیره 

به نمایندگی از شــرکت حمل و نقل جــاده ای داخلی فجر جهاد 

به شناســه ملی 10101335919، آقای هاشــم نیکو مرام به کد 

ملــی 0041065484 به عنوان عضو هیئــت مدیره به نمایندگی 

از شرکت آبزی فرایند بوشــهر به شناسه ملی 10861144179، 

آقــای علی نجفی مقدم بــه کد ملــی 3874891542 به عنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شــرکت بازرگانی جبل 

دماوند صبا به شناســه ملی 10103420007، آقای اســماعیل 

بی نائی بــه کــد ملــی 2229050478 به عنــوان عضو هیئت 

مدیره به نمایندگی از شــرکت فرآورده های شــیالتی بندر عباس 

به شناســه ملی 10800080144، آقای مهــران باباپوران به کد 

ملی 1376542382 به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت 

تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضای مدیرعامل و یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و در 

غیــاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفــر از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری 

با امضاء مدیر عامــل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء 

هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت 

مدیره، تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 

و تفویض اختیارات نماینده قانونی انتخاب شــده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری صبا جهاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 229185 و شناسه ملی 10102702966

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

سید میثم آذرفام به شماره ملی 0070197954 به سمت بازرس اصلی 
و زهرا شکریه به شماره ملی 0082506655 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان  ســال مالی منتهی به سال 1393 به 

تصویب رسید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی 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 تکین مقاوم سازی پیشرفته 
سهامی خاص به شماره ثبت 243851 

و شناسه ملی 10102845321

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

نظر به اینکه آقای آرش ادب آموزی فرزند سید شهاب الدین 
به اتهام ترک انفاق از طرف این دادسرا طی شماره پرونده 
941554 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواســطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب 
بــه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی 
در شــعبه یازدهم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 
شهرستان ســنندج جهت پاســخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

آگهی احضار متهم

سیدحامد حسینی- دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

به موجب پرونده کالســه 941100 شــعبه 102 جزایی 
ســنندج خانم بیان رسولی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی 
تحت تعقیب می باشد، مشارالیها در نشانی اعالمی شناخته 
نشده و بناعلیهذا به استناد ماده 180 قانون آیین دادرسی 
دادگاههــای عمومــی و انقالب در امــور کیفری مصوب 
1378 بــه نامبرده ابالغ می گردد به منظور رســیدگی به 
اتهام انتســابی مورخه 1395/2/25 رأس ساعت 11/30 
صبح در جلسه دادگاه در این شعبه حضور یابد انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در صورت 
عدم حضور دادگاه به صورت غیابی به  صدور رأی مبادرت 

خواهد نمود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو 
شهر سنندج )10۲ جزایی سابق(- محمد حسینی

شاکی شکوائیه ای به طرفیت متهم مجید کورانی دایر بر ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بخش عســلویه نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر عســلویه )101 جزایی سابق( 
واقع در اســتان بوشهر- عسلویه ارجاع و به کالســه 9409987734600122 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/2/19 و ســاعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو
شهر عسلویه )101 جزایی سابق(- سکینه شاطری

خواهان/خواهان هــا محمد رحیمی با وکالت آقای ادریس صفری دادخواســتی به طرفیت خوانده/خواندگان 
محمدکاظم پیروی به خواســته تامین خواســته و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان عسلویه 
نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عسلویه واقع درعسلویه ارجاع و به کالسه 
9309987733300600 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/1/16 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده محمدکاظم پیروی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان عسلویه- زینب شهریاری

مشخصات محکوم له
نام: جابر نام خانوادگی: امیری نام پدر: درویش نشــانی: شهرســتان اهواز- خیابان اباذر 

نبش حق بین پالک 192طبقه اول واحد 2
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نشانینام پدرنام خانوادگینامردیف

عبدالحسینباروط کوتحلیمه1
شهرستان اهواز کیان آباد خ 9 غربی خانه 

چهارم منزل آقامحسنی طبقه باال

محمدصالحنساجعبدالکریم2
شهرستان اهواز مهدیس منازل توسعه 

نیشکر خ سوم پ 1386 فرعی دوم

شهرستان اهواز مهدیس خ 2 آزاده پ 208منصورامینیعاطفه3

منصورامینیمحمدامین4
شهرستان اهواز زیتون کارمندی خیابان 
صالحپور بین زاهد و زمرد پالک 110 

واحد 1

شهرستان اهواز مهدیس خ 2 آزاده پ 208منصورامینیاحسان5

شهرستان اهواز آخر آسفالت خ آتشی پ19طاهرحسن پورترکیه6

شهرستان اهواز آخر آسفالت خ آتشی پ19منصورامینیامیرحسین7

مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه
/ م له محکو نوع رابطه  نشانی  نام پدر  نام خانوادگی  نام 

محکوم لهم
درویش اهواز- خ اباذر- نبش حق بین- پالک 192- طبقه  عبدالعلی امیری 

جابر امیری اول- واحد 3 وکیل 
محکوم به:  

بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 9410096111701068 و شماره 
دادنامه مربوطه 9309976111701181 محکوم علیه محکوم اســت به الزام خواندگان 
به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال رسمی پالک ثبتی 2702/943 واقع 
در بخش 2 اهواز به نام خواهان و پرداخت مبلغ هفتاد و ســه میلیون و پانصدو شــصت 
هزار ریال به عنوان خســارات دادرســی و همچنین خواندگان ردیف دوم تا هفتم را به 
انجام مقدمات و تشــریفات الزم برای اخذ گواهی مالیات بر ارث با هزینه خوانده ردیف 
اول محکــوم می نماید به عبارت دیگر با عنایت به اینکه حســب اظهارات خوانده ردیف 
اول ملک ازسال 1369 به عنوان خریدار ملک در اختیار وی بوده و چون مرحوم منصور 
امینی از ســال 1369 دیگر مالکیتی در ملک نداشــته و فوت مرحوم منصور امینی نیز 
درســال 1392 بوده و عدم انتقال رســمی معامله ملک به نام آقای عبدالکریم نساج با 
توجه به وکالتنامه ثبتی که آقای نساج از مرحوم منصور امینی در اختیار داشته منتسب 
به تقصیر مرحوم منصور امینی نمی شــود لذا خوانده ردیــف اول را محکوم به پرداخت 
هزینه های مالیات بر ارث نســبت به پالک ثبتی 2702/943 بخش 2 اهواز که هنوز به 
نام مرحوم منصور امینی ثبت است محکوم می نماید البته همانگونه که گفته شد چنانچه 
انجام مقدمات و تشــریفات اخذ گواهی مالیات برارث نسبت به این پالک ثبتی منوط به 
حضور ورثه باشــد خواندگان ردیف دوم تا هفتم محکوم به انجام تشریفات و مقدمات در 

حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرائی در حق صندوق دولت.

اجرائیه

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز - 
مسعود زرین

امضاء رئیس و مهر دادگاه: سیدیونس موسوی

شماره اجرائیه: 9410426111700403
شماره پرونده: 9309986111700386

شماره بایگانی شعبه: 930413
تاریخ تنظیم: 1394/12/8

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای )نوبت اول(

یک شــرکت معتبــر دولتی، درنظــر دارد حمل مصالــح حاصل از 
حفاری تونل ایســتگاه های L2 و K2 خط 2 قطار شهری مشهد را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. مدت 
قرارداد 12 ماه شمســی می باشــد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
)214/000/000ریــال( به صورت واریز نقدی به حســاب شــرکت، 

ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده می باشد.
مهلت تحویل اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
1394/12/16 و محل تحویل اســناد شیراز- بلوار پاسداران- نرسیده 
به درمانگاه محمد رســول اهلل- نبش خیابــان مبعث- مجتمع امین- 

موسسه عمران و تلفن07138333216 می باشد.
داوطلبــان می توانند بــه منظور دریافت اســناد مناقصــه از تاریخ 
1394/12/12 لغایت 94/12/16 به آدرس شــیراز- بلوار پاسداران- 
نرســیده به درمانگاه محمد رسول اهلل  - نبش خیابان مبعث- مجتمع 
امین، موسسه عمران. تلفن 07138333216 و مشهد، میدان جوان، 
ابتــدای بلوار فکوری، پارکینگ شــفت جنوبی خط 2 قطار شــهری 

مشهد. تلفن 05138794939 مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشــد. ســایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ابالغ وقت 
رسیدگی

منشی شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز - قاسمی زنگنه

خواهان/ شاکی شرکت چیدمان سازان کارون؛ نمایندگی داریوش سلیمانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم جعفر ســینایی مفرد به خواســته اســترداد سند )غیرمالی( و 
مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز واقع در استان خوزستان - شهرستان اهواز - 
انتهای عامری - اول نیوســاید - مجتمع قضایی شــهید تندگویان )انرژی( ارجاع و به 
کالســه 9409986195000314 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/16 و 
ساعت9/30.تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/متهم جعفر سینایی مفرد پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره ابالغیه: 9410106195007064
شماره پرونده: 9409986195000314
شماره بایگانی شعبه: 940330
تاریخ تنظیم: 1394/12/5

آگهی حصر وراثت
آقای حسن شهرت عبیداوی نام پدر نعیم بشناسنامه 6439 صادره از دشت آزادگان درخواستی بخواسته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزندم مرحوم علی شــهرت عبیداوی بشناســنامه 
1742036244 صــادره اهواز درتاریــخ 94/11/12 در حمیدیه اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی فوق الذکر با مشخصات مندرج 2- ثمره عبیداوی فرزند طریفی ش ـــــــ مادر متوفی و ال 
غیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان حمیدیه- بنی حیال

6437
1350

برگ سبز خودرو ســواری پژو پارس به شماره 
پالک 287ل 16-ایران 14 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1390 و شماره موتور 12490144742 و 
 NAAN01CA4BE274239 شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو ســواری سمند ال ایکس XU۷ به 
شــماره پالک 724 ق 76 -  ایران 14 به رنگ سفید 
 124K0113891 روغنی مدل 1391 و شماره موتور
 NAAC 91CC7DF621653 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ پالک باقیمانده 37 فرعی از 3146 بخش چهار قزوین ذیل ثبت 5978 
صفحه 52 دفتر جلد 36 به شــماره چاپی 977236 بنام حاج اکبر موسی خانی صادر و تسلیم 
گردیده اســت. سپس تمامی مورد ثبت برابر سند شماره 38022 مورخ 2536/1/15 دفتر 29 
قزوین به آقایان اســداله مرادی آقابابا و ولی مرادی آقابابا )بالســویه( منتقل شده است. سپس 
نســبت به سهم سه دانگ مشاع از ششــدانگ آقای ولی مرادی آقابابا ذیل ثبت 6252 صفحه 
598 و دفتر جلد 36 به شــماره چاپی 960406 ســند مالکیت صادر گردیده اســت. سپس 
تمامی ششدانگ برابر سند شماره 161595 مورخ 86/11/3 دفتر یک قزوین به آقای سیدعلی 
حســینی منتقل گردیده است. ســپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان 
سند به علت سهل انگاری بعلت آتش سوزی گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود 
را نموده که مراتب به استناد ماده 120 آیین 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 سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 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: 94/12/11
حسن غالمحسینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قزوین


