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سبد غذایی سالم
در سفـر

حفظ رژیم غذایی متعادل در سفر،
موضوعی است که معموال به دلیل وجود
برنامههای متعدد و خارج شدن زندگی از
ریتممعمولفراموشمیشود.
این در حالی است که تغذیه نقش بسیار
مهمی در حفظ انرژی افراد در سفر دارد.
نوروزبهترینزمانسفربرایایرانیهاست
و بسیاری از افراد سفرهای طوالنی و
سفر به شهرهای دورتر از محل زندگی
را به تعطیالت نوروزی موکول میکنند.
داشتن تغذیه مناسب و حفظ آب بدن
در سفرهای طوالنی اهمیت به مراتب
بیشتری پیدا میکند .گاهی به هم ریختن
برنامه منظم غذایی یا کمبود بخشی از مواد
مغذی در بدن ،ممکن است سیستم ایمنی
را تضعیف کند و مشکالتی برای سالمت
افراد در سفر یا بعد از آن به وجود آورد.
بنابراینبهتراستقبلوهنگامسفر،زمانی
رابرایبرنامهریزیتغذیهایدرکنارگشت
و گذار در نظر بگیرید.
اهمیتصبحانهدرسفر
معموال در سفر به دلیل وجود برنامههای
متعدد و تغییر زمان خواب و وعدههای
غذایی ،وعده صبحانه از قلم میافتد .این
در حالی است که صبحانه در روزهای
عادی وعدهای بسیار مهم به شمار میرود
و در سفر خوردن صبحانه کامل ،اهمیت

دو چندان دارد .بنابراین بهتر است زمان
مناسبی را برای صرف صبحانه در نظر
بگیرید و از مواد غذایی مقوی در این
وعده استفاده کنید .عالوه بر این ،به دلیل
کمبود زمان در سفر اگر چند واحد میوه یا
آبمیوه برای وعده صبحانه در نظر بگیرید،
میتوانید ویتامین روزانه مورد نیاز بدن
را بخوبی تامین کنید.بهتر است صبحانه
کاملی در سفر مصرف کنید که شامل
مواد پروتئینی مثل تخم مرغ و قارچ باشد.
در مقابل تا جای ممکن سعی کنید شکر
کمتری مصرف کنید.هرچه مواد غذایی
تازهتر و سالمتر در وعده صبحانه مصرف
کنید ،سالمت و شادابی شما در طول روز
تضمین شده خواهد بود .در صورت
امکان مقداری میوه و سبزیجات نیز همراه
خود ببرید یا در مقصد چند وعده میوه و
سبزیجاتتازهخریداریکنید.
مصرف آب و مایعات
معموال در زمان سفر فراموش میکنیم آب
بنوشیم و کاهش چشمگیر مصرف آب
میتواند مشکالتی برای سالمت انسان
به وجود بیاورد .یبوست ،بارزترین مشکل
ناشی از مصرف کم آب در طول سفر
است .همچنین مصرف آب برای حفظ
تعادل ،واکنشهای داخلی بدن و سالمت
پوستضروریاست.درمجموعمصرف

مایعات بیشتر در سفر ،فعالیت دستگاه
گوارش را در حالت طبیعی نگه میدارد
و میتواند از بروز مشکالتی مثل یبوست
جلوگیریکند.مصرفمایعاتبیشترحتی
به دفع ویروسی که ممکن است از مواد
غذایی ناسالم منتقل شده باشد ،کمک
میکند .مصرف دوغ و آبلیموی تازه در
کنار غذا میتواند احتمال مسمومیت یا
بروز مشکالت گوارشی را در سفر کاهش
دهد.
موضوع بسیار مهم این است که در طول
سفر بدن خود را هیدراته نگه دارید و
نوشیدن آب را در طول روز فراموش
نکنید .این کار هم به حفظ انرژی شما
کمک میکند و هم از بروز بسیاری
ناراحتیهای فیزیکی در سفر جلوگیری
میکند.
تغذیه در آب و هوای متفاوت
اگر برنامه سفر شما ،سفر به جایی با
غذاها و خوراک متفاوت از محل زندگی
شماست و اگر شما هم از آن دسته افرادی
هستیدکهتجربهطعمجدیدرامیپسندید،
به چند نکته توجه کنید .غذاهای دریایی به
دلیل تغذیه ماهیها از آب دریا ،میتواند
مشکالت گوارشی یا رودهای ایجاد کند.
به همین دلیل توصیه میشود غذاهای
دریایی را با احتیاط مصرف کنید .همچنین

بالیی که گوشت گاو بر سرتان می آورد
بدون تردید شیر و گوشت گاو سهم عمده ای در رژیم غذایی
اغلب خانواده ها ایفا می کنند؛ اما این خوراکی ها به عنوان
مواد غذایی پر مصرف چه تأثیری بر بدن ما می گذارد؟ آیا
مصرف این مواد غذایی می تواند زمینه ساز ابتال به بیماری
هایمختلفشود؟
عموم مردم تصور می کنند که شیر و گوشت گاو دو خوراکی
بسیار مغذی هستند که نقش ویژه ای در تأمین نیازهای بدن ما
ایفا می کنند .این در حالی است که غذایی هایی مانند همبرگر
یا دسرهایی هم چون میلک شیک احتمال ابتال به آرتریت
روماتویید را افزایش می دهد .عجیب آنجاست که سال
های سال مردم شیر را خوراکی می دانستند که برای تقویت
استخوان ها و مفاصل حیاتی است.
بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده،
در بدن گاو نوعی باکتری وجود دارد که به صورت مستقیم
از طریق شیر و گوشت به انسان منتقل می شود .این باکتری
بدن را برابر بیماری های مفصلی به ویژه آرتریت روماتویید
که موجب درد و ضعف در عضالت می شود آسیب پذیر
می کند .این بیماری که آمار مبتالیان به آن در حال افزایش
استباالتهاب،تغییرحالتمفاصلودردهایمزمنهمیشگی
همراهاست.

آگهي ابالغ اخطاريه ماده  101به سبز گل خردل مطلق
كالسه9400633 :

بدين وسيله به خانم سبزگل خردل مطلق فرزند كرم شناسنامه شماره
 4088و صادره از بوشهر ساكن بوشهر – كوي تنگك اول – كوچه دلوار
كشتي با توجه به عدم شناسايي شما در آدرس متن سند ،بدينوسيله
مراتب به شما ابالغ مي گردد كه بانك ملت بوشهر به استناد سند رهني
شماره  3952مورخ  1392/04/24دفتر  106بوشهر در خصوص پرونده
اجرايي كالسه ( 940633سند رهني اصل) له مديريت بانك ملت بوشهر
و عليه شماره و مدينه شمسي طبق گزارش وارده مورخ 1395/10/18
مهندس سيه بازي كارشناس رسمي دادگستري ،پالك ثبتي فرعي 61 :از
پالك اصلي  3351در بخش 2 :ناحيه :ندارد واقع در :بوشهر متعلق به
سبزگل خردل مطلق به مبلغ  1/520/000/000ريال ارزيابي گرديده.
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد ،اعتراض
كتبي خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه (آگهي)
به ضميمه فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ4/000/000
ريال علي الحساب نزد بانك ملي به شماره حساب 0106807717009
بنام كانون كارشناسان واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد .ضمن ًا به
اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس
تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .شماره/2498 :م .الف
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي بوشهر

از آنجایی که تا پیش از این دلیل ابتال به آرتریت روماتویید
مشخص نبود؛ محققان از کشف تأثیر شیر و گوشت گاو بر
این بیماری به عنوان یک دست آورد بزرگ یاد می کنند .آن
طور که مطالعات مختلف نشان می دهند ،زنان سه برابر بیشتر
از مردان به این بیماری مبتال می شوند و روند رشد بیماری در
آنهاسرعتبیشتریدارد.
اگرچه نمی توان انکار کرد که شیر در تقویت و استحکام
استخوان ها تأثیر به سزایی دارد و گوشت گاو نیز نیاز بدن
به آهن را مرتفع می کند؛ اما برای داشتن زندگی سالم تر بهتر
است که دیگر انواع این خوراکی ها را جایگزین کنید
منبع :شفقنا

آگهي ابالغ اخطاريه ماده  101به امين رحماني
كالسه9600080 :

بدين وسيله به آقاي امين رحماني فرزند حيدر شناسنامه شماره 432
و ملي  3500949738صادره از بوشهر ساكن بوشهر – كوي سنگي
– كدپستي 7513686955 :موضوع سند رهني شماره  37219مورخ
 1393/12/05دفتر  23بوشهر با توجه به عدم شناسايي شما در آدرس
متن سند بدينوسيله مراتب به شما ابالغ مي گردد كه در خصوص
پرونده اجرايي كالسه ( 9600080مازاد سند رهني) له بانك ملت
بوشهر و عليه شماره ،به موجب گزارش وارده مورخ 1395/07/16
مهندس زارعي كارشناس رسمي دادگستري ،پالك ثبتي فرعي 6 :از
پالك اصلي  437در بخش 2 :بوشهر متعلق به شما ناحيه :ندارد واقع
در :بوشهر به مبلغ  1/050/000/000ريال ارزيابي گرديده .لذا چنانچه
به مبلغ ارزيابي پالك مذكور معترض مي باشيد ،اعتراض كتبي خود را
ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ (آگهي) اين اخطاريه به ضميمه
فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ  3/000/000ريال
علي الحساب نزد بانك ملي به شماره حساب 0106807717009
بنام كانون كارشناسان واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد .ضمن ًا
به اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس
تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .شماره/2499 :م .الف
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي بوشهر

ماهیهایکوچکترمعموالسالمترند.
شیر و سایر محصوالت لبنی را در سفر،
پاستوریزهمصرفکنیدوازمصرفلبنیات
محلی ب هدلیل وجود میکروبهایی که
ممکن است با معده شما سازگاری نداشته
باشد ،دوری کنید .مهمتر از همه این موارد،
خوردن آب تصفیه نشده و آب لولهکشی
در بعضی شهرهاست که ممکن است
باعث بروز بیماریهای گوارشی و اسهال
شدید شود .بنابراین پیش از نوشیدن آب
تصفیه نشده یا آب شهر ،از خوراکی بودن
آناطمینانحاصلکنید.
نعمت غذای خانگی در سفر
در بسیاری از سفرها امکان تهیه غذا به
صورت شخصی وجود ندارد و مسافر
ناچار باید همه وعدههای غذایی را
بهصورتآمادهیادررستورانمصرفکند.
بهتر است با مصرف تنقالت سالم ،کمی
از نیاز بدن خود را با مصرف غذای سالم
و تازه جبران کنید .اما اگر امکان طبخ چند
وعده غذا یا بردن مقداری غذا ،به شرطی
که در مسیر فاسد نشود ،دارید بهتر است
اینگزینهاولویتداشتهباشد.
اگر وعدههای غذایی را در سفر خودتان
تهیه میکنید ،توجه داشته باشید شرایط
طبخ غذا و رعایت نکات بهداشتی در سفر
اهمیت بیشتری از خانه دارد .بهعنوان مثال
در سفر باید دقت کنید مواد غذایی خام و
پختهکامالازیکدیگرتفکیکشوند.حتی
ظروفی که مرغ یا گوشت خام در آن قرار
دارد ،نباید برای سرو مرغ و گوشت بعد از
پختاستفادهشودوبایدحتماشستهشود.
بهتر است در سفر ظرف ،قاشق ،چنگال و
لیوانشخصیببریدوموادضدعفونیکننده
برای تمیز کردن آنها را نیز همراه داشته
باشید.
میان وعدههای سالم و ضروری سفر
تنقالتی مثل آجیل و انواع شکالت و
شیرینیها در طول سفر و بخصوص

در طول مسیر تا رسیدن به مقصد ،از
خوراکیهای محبوب سفر محسوب
میشود .آجیل میتواند ماده غذایی مقوی
وانرژیبخشبرایسفرباشدوشیرینینیز
عصرانهایمحبوباست.امامصرفبیش
از حد آجیل ب هدلیل نمک زیاد و شیرینی
ب هدلیل کاهش اشتها و ایجاد سیری کاذب
توصیه نمیشود .معموال در سفر بسیاری
از بایدها و نبایدها کنار گذاشته میشود و
افراد و بخصوص کودکان آزادی بیشتری
در مصرف تنقالت دارند .اما میزان مصرف
این نوع خوراکیها در طول روز باید کنترل
شود و در طول سفر نیز نباید از تغذیه
کودکان غافل شد ،چرا که عادتهای
غذایی نامناسب ممکن است در یک سفر
چند روزه به وجود آید و سالها با افراد
بماند .بهترین کار همراه داشتن چند میوه
یا لقمه از صبحانه است تا در طول روز
گرسنگی شما را برطرف و انرژی بدن را
تامینکند.
سبزیجاتخاممصرفنکنید
سبزیجات ممکن است ب هدلیل
شستوشوی نامناسب یا ضدعفونی
نشدن ،میکروبهایی را به انسان منتقل
کند که باعث بروز اسهال یا بیماریهای
ویروسی دیگر شود .بنابراین بهتر
است ساالد و سایر سبزیجات را در
رستورانهای بین راهی و جایی که به آن
اطمینانندارید،مصرفنکنید.دقتداشته
باشید که کودکان و سالمندان بیشتر در
معرض آسیب از این ویروسها هستند.
در مجموع بهتر است در سفر ،مواد
غذایی از گوشت و مرغ تا سبزیجات را
تا جای ممکن کامال پخته مصرف کنید.در
نهایت باید گفت خوردن غذای سالم در
سفر بسیار سختتر از شرایط عادی است،
اما غیرممکن نیست و میتوانید برای آن
نیز مثل برنامه بازدید از مکانهای دیدنی،
برنامهریزیکنید

نوزاد ناشناس نوبت دوم
در تاريخ  ،96/11/19در خورموج خيابان
ابوطالب روبروي پست بانك معصومي ،نوزادي
حدود يك هفته در كيسه مشكي زباله پيدا شد.
اين نوزاد دختر ،رنگ پوست روشن ،چشم مشكي،
مو مشكي ،با بند ناف جدا نشده و با پيشاني و بيني
زخمي پيدا شده است.
والدين يا كساني كه اطالعي از والدين اين نوزاد
دارند ،به شماره  ،33538662اداره بهزيستي
شهرستان بوشهر اطالع دهند.
شيرخوارگاه شهيد ناجي -اداره بهزيستي
شهرستان بوشهر
آگهي ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اينكه خواهان زينب فوالدي و
غيره دادخواستي به طرفيت خوانده
اسماعيل فوالدي به كالسه 95/249
در شعبه دوم شوراي حل اختالف دير
ثبت گرديده كه وقت رسيدگي 97/1/19
يكشنبه ساعت  15تعيين شده است و به
تجويز ماده 210قانون امور حسبي مراتب
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي شود تا چنانچه كسي حقي بر تركه
داشته باشد ،نشاني كامل خود و نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و
در وقت پس از نشر آگهي و اطالع از
مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم
مقرر جهت رسيدگي حاضر گردد.
شماره /256:م الف-
دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف دير
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آگهي تحديد حدود اختصاصي

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه واقع
در بخش  2بوشهر كوي سرتل ملكي خانم اعظم كدايي
پالك  2032/32به مساحت  97/50متر مربع بعمل
نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي
اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه  97/1/27تعيين
و عمليات تحديد از ساعت  8صبح در محل شروع و
بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي و
كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود
كه در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي طبق
ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي
به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به
اداره ثبت بوشهر تسليم نمايد .معترض مكلف است طبق
ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع
قضايي ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد
شد .تاريخ انتشار- 96/12/21 :شماره/2497:م .الف-
سهراب خواجه /رئيس اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستانبوشهر

خواص زیتون برای سالمتی

قالعاده ،توانایی ایجاد
خواص زیتون برای همه آشکار است .این میوه کوچک فو 
تغییرات بزرگی را در سالمتیتان دارد ،مهمترین خاصیت آن که هم ه خواص دیگر
را تحت شعاع خود قرار میدهد ،حفظ سالمت قلب است.
قالعاده ،توانایی ایجاد
خواص زیتون برای همه آشکار است .این میوه کوچک فو 
تغییرات بزرگی را در سالمتیتان دارد ،مهمترین خاصیت آن که هم ه خواص دیگر
را تحت شعاع خود قرار میدهد ،حفظ سالمت قلب است.
رفعالتهاب
پلیفنولهای موجود در انواع زیتون میتوانند به کاهش التهاب مزمن با ممانعت
از شروع آسیبهای بافتی در اندامها کمک کنند .زیتونها ب هدلیل نقش اصلیشان
در رژیمهای مدیترانهای که بر پای ه سبزیجات ،میوهها و دانههای کامل هستند و به
سالمت بدن کمک میکنند ،بهخوبی شناخته شدهاند .به همین دلیل مهم است که
بر مصرف آنها در رژیم غذاییتان چه بهعنوان میان وعده یا یک وعده غذایی کامل
تمرکزکنید.
بهبودجریانخون
ترکیبات گیاهی موجود در زیتون میتوانند تولید اکسید نیتریک را افزایش دهند و
در نتیجه عملکرد عروقی را با افزایش جریان خون به سمت عضالت شما بهبود
بخشند.این اتفاق هم برای سالمت کوتاهمدت و هم درازمدت شما سودمند است،
زیرا گردش خو ِن بهتر همه چیز را تحت شعاع قرار میدهد؛ از دویدن در ورزشگاه
گرفته تا کاهش خطر بیماریهای مزمن .عالوه بر این ،برخی از انواع زیتونها
میتوانند تا  ٪ ۲۵از نیاز بدن شما به آهن را فراهم کنند .این ماده معدنی برای بدن
بسیار مهم است ،زیرا به حمل و رساندن اکسیژن به اندامها کمک میکند.
بهبودسالمتمغز
از آنجایی که زیتون به کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از التهاب کمک میکند،
میتواندازبافتهایاندامهایحیاتی(برایمثالمغزشما)دربرابرآسیبهایمضر
و غیرقابل برگشت محافظت کند .یکی دیگر از مزایای زیتون این است که این میوه
حاویویتامین،Eیعنیآنتیاکسیدانمرتبطباادراکبهتراستومصرفآنموجب
کاهش خطر ابتال به بیماریهای شناختی میشود.عالوه بر اینها دیده شده است
رژیمهایغذاییکهبهروغنزیتونبهعنوانمنبعاصلیچربیتکیهمیکنندباخطر
کمترابتالبهبیماریآلزایمرمرتبطهستند.
آنتیاکسیدانهایی که در بسیاری از سبزیجات و میوهها وجود دارند ،اگر همراه با
یک منبع چربی رژیمی مانند زیتون مصرف شوند ،بهتر جذب میشوند .اضافه
کردن یک قاشق غذاخوری روغن زیتون به ساالد و یا تفت دادن خیلی سبک
و مختصر سبزیجات سبز در آن ،میتواند به دریافت بیشتر کاروتنوئیدها ،که برای
سالمت چشم و کاهش طول مدت بیماری مفید هستند ،کمک کند.با مصرف
روغن زیتون فوق بکر هنگام پخت و پز میتوانید با تغذیه سالم ،احساس سیری
خوشایندینیزداشتهباشید.
چربیهای خوش طعم موجود در زیتون موجب میشود که شما مدت زمان
طوالنیتریاحساسسیریداشتهباشیدودرنتیجهکمتربهسمتهلههولهخوری
و بهتبع آن چاقی بروید .یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود  ۱۲۰کالری
انرژی دارد ،و از آن طرف  ۱۲۰کالری معادل تقریبا  ۳۰عدد زیتون (بسته به نوع و
اندازه) است .مصرف زیتون بهصورت میوه ،فیبر غذایی مناسبی را فراهم میکند؛
یعنی یک فنجان از آن حدود  ٪ ۱۵از آنچه شما در طول یک روز به آن نیاز دارید
رابرایتانمهیامیسازد.

آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين واقع در بخش دو بوشهر
كوي ريشهر ملكي آقاي بيژن حسينخاني و شركاء پالك  1735به مساحت
 3050متر مربع بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي
اختصاصي وقت تحديد حدود مورخه  97/1/22تعيين و عمليات تحديد از
ساعت  8صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از
متقاضي و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در
وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس
تحديدي به مدت 30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر
تسليم نمايد .معترض مكلف است طبق ماده 74و 86آيين نامه قانون ثبت ظرف
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي
ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد.
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آگهي تحديد حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يك بابخانه واقع در بخش  2بوشهر كوي
سرتل ملكي آقاي مسعود حسين زاده فرد پالك  2166/4به مساحت  105متر
مربع بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهي اختصاصي
وقت تحديد حدود مورخه  97/1/22تعيين و عمليات تحديد از ساعت 8
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد .اينك بوسيله اينآگهي از متقاضي
و كليه مجاورين بر طبق ماده  14قانون ثبت دعوت مي شود كه در وقت مقرر
در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهي مجاورين نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقي طبق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي
به مدت  30روز پذيرفته خواهد شد كه بايستي كتب ًا به اداره ثبت بوشهر تسليم
نمايد .معترض مكلف است طبق ماده  74و  86آيين نامه قانون ثبت ظرف
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايي
ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد./.827243.
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