سالمت
 ۶اقدام ساده برای
کاهشاضطراب

بیش از  ۲۶۰میلیون نفر در سراسر
جهان از اختالالت اضطرابی رنج
میبرند و این بدان معناست که اگر
حتی خودتان درگیر این اختالالت
نیستید ،حتما فرد یا افرادی را در
اطرافیان خود میشناسید که با این
مشکل دست به گریبان هستند.
افرادی که از اضطراب رنج میبرند
اغلب این احساس را دارند که هیچ
راهی برای توقف آن وجود ندارد.
این در حالی است که اگرچه هیچ
راهحل سریعی برای از بین بردن
اضطراب وجود ندارد اما تکنیکهای
ساده و کاربردی وجود دارند که
میتوان از آنها برای مدیریت بهتر این
اختالل و آسانتر کردن زندگی به مروز
زمان استفاده کرد.
برخی از این اقدامات در ادامه به نقل از
سایت «ایندی  »۱۰۰آورده شده است:
 )۱با کسی که به او اعتماد دارید،
صحبتکنید
صحبت کردن در مورد آن چه که
به شما احساس اضطراب میدهد
به شما کمک میکند .فردی که با او
صحبت میکنید ،میتواند یکی از
اعضای خانواده یا دوستی باشد که او
را میشناسید یا فردی باشد که برای
کمک به شما تخصص دارد.
 )۲خواب کافی داشته باشد
اگرچهممکناستتصورکنیدنداشتن
وقت کافی برای انجام کارهایتان بر
اضطراب شما میافزاید و در چنین
شرایطی اهمیت دادن به خواب کافی
غیرعقالنی است اما واقعیت این است
که خواب کافی برای حفظ سالمت
روانی شما و تحت کنترل داشتن آن
اهمیت بسیاری دارد.
کمبود خواب یکی از مهمترین
محرکهای اضطرابهای عمده است.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته
خواب ناکافی میتواند واکنشهای
مقدماتی مغز را تقویت کرده و سطوح
اضطراب کلی را باال ببرد.
 )۳مراقب سالمت خود باشید
توجه به رژیم غذایی و میزان ورزش
نیز مفید است .منظم بودن وعدههای
غذایی و حفظ پایداری قند خون
میتواند به حفظ مناسب سطح خلق
و خو و انرژی و همچنین ورزش
میتواند به کاهش استرس و بهبود
سالمت روانی شما کمک کند.
 )۴مصرف کافئین را کاهش دهید
کافئین به طور ویژهای میتواند برای
اضطراب مضر بوده و هر دو با تأثیر بر
خواب،باعثخستگیوبیحوصلگی
میشوند.مصرفآبکافینیزمیتواند
با تسهیل تمرکز و تفک ِر روشن به خلق
و خوی شما کمک کند.
 )۵تمرینات تنفسی پایه را انجام دهید
تمرینات تنفسی میتواند به شما در
حفظ آرامش کمک کند تا در شرایط
استرسزا کنترل بیشتری داشته باشید.
تمرکز بر تنفسهای عمیق ،استفاده از
تنفسهای شدید عمدی و آگاهی از
تنفس خود و دم و بازدم میتواند به
آرامش ذهن کمک کند.
 )۶خاطرات خود را ثبت کنید
توصیه میشود اتفاقاتی را که برایتان رخ
میدهد و اضطراب شما را بر میانگیزد
یادداشت کنید تا الگوی اختالالت
اضطرابی ،محرکها و تجربیات
اضطرابزا در شما مشخص شود.
این امر به شما کمک میکند تا عالئم
زود هنگام اضطراب را در آغاز مشاهده
کنید.شماهمچنینمیتوانیدزمانهایی
که همه چیز به خوبی پیش میرود را
یادداشتکنید.اضطرابمیتواندگاهی
به این معنی باشد که شما زمان زیادی
را صرف فکر کردن در مورد همه
چیزهایی که در زندگیتان بد است،
میکنید و از همین رو الزم است گاهی
خود را تشویق کنید و به اتفاقات خوب
زندگیتانتوجهبیشتریداشتهباشید.
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آیا می دانید بیماری بتاتاالسمی چیست ؟
آیا می دانیدبیماری بتاتاالسمی نوعی کم
خونی ارثی یا ژنتیکی است که از طریق
والدین به کودکان منتقل می شود این بیماری
به دو صورت خفیف (مینور) و شدید
(ماژور) دیده می شود.
عالئم بیماری بتاتاالسمی شدید :
این عالئم از شش ماهگی به بعد ظاهر می
شود که شامل رنگ پریدگی اختالل خواب،
اختالل غذا  ،ضعف و بی حالی کودک
است.
عوارض بیماری بتاتاالسمی شدید :
با بزرگتر شدن کودک عوارض بیماری
مانند پهن شدن استخوان چهره  ،تغییر چهره
بیمار ،بزرگ شدن کبد و طحال و اختالل
رشد ،ظاهر می شود .این کودکان به خاطر
کم خونی بصورت مداوم به تزریق خون
نیاز دارند و چون تزریق مداوم خون باعث
افزایش آهن بدن می شود الزم است ماده
دفع کننده آهن بنام آمپول دسفرال نیز برای
این دسته از کودکان تزریق شود.
ناقل تاالسمی کیست ؟
کلیه مشخصات افراد مانند چشم  ،رنگ مو
و غیره از والدین به ارث می رسد بطوری که
برای هر خصوصیت دو عامل بنام ژن (عامل
مولد صفات) وجود دارد که یکی از پدر و
دیگری از مادر به ارث می رسد اگر شخصی
تنها یک عامل ( ژن) معیوب را از یکی از
والدین خود دریافت کند بیمار نخواهد شد
و به این شخص ناقل با تاالسمی مینور یا
مبتال به نوع خفیف تاالسمی می گویند که
می تواند عامل (ژن) تاالسمی خود را به
فرزندان منتقل کند .بدیهی است فرزند او نیز
اگر فقط یک عامل (ژن) معیوب را از والدین
خود (پدر و مادر) دریافت کند تنها ناقل بوده
و بیمار محسوب نمی شود .در حالیکه در
تاالسمی ماژور یا شدید شخص دو عامل
(ژن) معیوب را از والدین خود دریافت می
کند(پدر و مادر هر دو ناقل هستند).
چه زمانی احتمال ابتال به بیماری
بتاتاالسمی وجود دارد؟
اگر پدر و مادر هردو ناقل ژن تاالسمی باشند
در هر حاملگی بیست و پنج درصد احتمال
وجود دارد که کودک یک ژن معیوب را از
پدر و یک ژن معیوب را از مادر به ارث
برده و در نتیجه دارای دو ژن معیوب شده به
بیماری تاالسمی ماژور مبتال گردد.
راههای تشخیص بیماری بتاتاالسمی
شدید :
* انجام آزمایش خون
* انجام آزمایش ژنتیک در زمان جنینی (قبل
از تولد)

راههای پیشگیری از بیماری بتاتاالسمی
شدید :
عدم ازدواج دو فرد تاالسمی مینور یا ناقل
تاالسمی
استفاده از روش های مطمئن تنظیم خانواده
مانند بستن لوله در زنان  ،وازکتومی در
مردان ،استفاده از قرص ضد بارداری  ،آی
یو دی ،کاندوم
انجام مشاوره ژنتیک زوج ناقل و تعیین ژن
معیوب پدر و مادر قبل از بارداری زوجه و
انجام مجدد مشاوره ژنتیک در هفته 12-8
بارداری و تشخیص وضعیت جنین از لحاظ
ابتال به بیماری بتاتاالسمی ماژور که در
صورت تائید بیمار بودن جنین می توان قبل
از هفته  16حاملگی با مراجعه به پزشکی
قانونی اقدام به سقط جنین نمود.
نکات قابل توجه :
کلیه داوطلبین ازدواج بایستی قبل از جاری
شدن صیغه محرمیت یا عقد شرعی برای
انجام آزمایشات تشخیصی تاالسمی مراجعه
کنند در واقع این عمل باید به عنوان اولین
اقدام قبل از تدارک مراسم ازدواج انجام
گیرد ضروری است بدانیم در هنگام انجام
آزمایش تشخیص تاالسمی قبل از ازدواج
چنانچه با انجام آزمایش اول تشخیص
قطعی حاصل نشود ممکن است الزم

باشد زوجین داوطلب ازدواج به مدت 3
ماه تحت آهن درمانی قرار گرفته و سپس
آزمایش های تکمیلی به عمل آید .بنابراین
افراد باید همه اقدامات و تصمیمات دیگر
را برای مراسم ازدواج به بعد از کسب نتایج
آزمایشات نهایی تشخیص تاالسمی موکول
نمائید.
ناقل تاالسمی هیچ مشکلی ندارد اهمیت
ناقل بودن زمانی است که شخص توجه
داشته باشد که همسر انتخابی وی ناقل نباشد
و چنانچه هردو نفر ( زوجه و زوج) ناقل
باشند بایستی پیش از هر اقدامی مشاوره
تاالسمی در مرزک بهداشتی درمانی ویژه
مشاوره تاالسمی که در هر شهرستان به
این منظور اختصاص یافته انجام شده و
در صورت تصمیم به ازدواج جهت انجام
مشاوره ژنتیک به یکی از آزمایشگاه های
معتبر کشور مراجعه شود.
والدین عزیزی که زوج مینور هستند و توفیق
داشتن فرزند سالم را داشته اند حتم ًا از وقوع
بارداری مجدد خودداری نمایند تا شاهد رنج
و مرگ زود رس کودک مبتال به تاالسمی
شدید و فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه
های درمانی وی نباشد.
واحد بیماری غیرواگیر مرکز بهداشت
شهرستانبوشهر

چگونه مصرف زیاد برنج ما را الغر میکند؟
معموال در رژیمهای غذایی از مصرف برنج منع میشویم اما
آیا واقعا این روش درست است؟ ،برای پاسخ این سوال با ما
همراه شوید.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان ،اگر سعی
کردهاید وزن خود را کاهش دهید ،احتماال حداقل یک نفر تا
کنون به شما توصیه کرده که برنج کمتری بخورید .اما شاید
باورش برایتان سخت باشد که خوردن برنج زیاد ،میتواند کامال
برعکس عمل کرده و مانع چاقتر شدن شما شود .این موضوعی
است که یک مطالعه علمی در ژاپن آن را به اثبات رسانده است.
به گزارش بلومبرگ در این مطالعه نشان داده شده که در مناطقی
مانند ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی که برنج ماده اصلی رژیم
غذایی آنها را تشکیل میدهد ،نرخ چاقی کمتر از جاهای دیگر
است که کمتر برنج مصرف میکنند.
متن آگهي مزايده
به موجب پرونده اجرايي كالسه  9000297بين بانك ملت بوشهر
و علي احمدي بعنوان وام گيرنده و محمدرضا احمدي بعنوان
راهن :ششدانگ يكباب خانه پالك شماره  3046باقيمانده(سه هزار
و چهل و شش باقيمانده) بخش دو بوشهر به مساحت 295/60
مترمربع(دويست و نود و پنج مترو ششصت صدم متر) در بخش دو
شهرستان بوشهر به آدرس :بوشهر-خيابان سنگي-كوچه روبروي
مسجد توحيد-كوچه بانك انصار مجتمع مهرگان كه در دفتر  6و
صفحه  209مع الواسطه به محمدرضا احمدي انتقال گرديده است/.
محدود به حدود پالك فوق :شماال بطول  21/50متر ديواريستبه پالك  3046/1و شرقا بطول  13متر به پالك  3046/1و جنوبا
بطول  21/50متر به شارع كه در دو قسمت  8/7متر و قسمت
ديگر  10متري و غربا اول بطول  1متر ديواريست به شارع 10
متري و دوم بطول  13/50متر ديوار به ديوار پالك  ،3047كه طي
سند رهني  121648مورخ  1386/10/15دفتر  3بوشهر در قبال
مبلغ  6/598/000/000ريال(شش ميليارد و پانصد و نود و هشت

در این مطالعه  ۱۶۳کشور جهان با یکدیگر مقایسه شدهاند و
مشاهده شد که افزایش مصرف برنج حتی به مقدار  ۵۰گرم
در روز میتواند مانع  ۱درصد چاقیها در جهان شود .در حال
حاضر  ۶۵۰میلیون نفر در سرتاسر جهان از مشکل چاقی رنج
میبرند .پرفسور توموکو ایامی ،رئیس گروهی که این پژوهش را
انجام دادهاند گفت که تیم تحقیقاتیاش مشاهده کردهاند که نرخ
چاقی در کشورهایی که برنج غذای اصلی آنها است ،به شکل
مشهودی کمتر از دیگر جاهای جهان است.
او گفت« :از این روست که رژیم غذایی ژاپن و برخی کشورهای
آسیایی که مبتنی بر برنج است ،مانع چاقی میشود».
پرفسور توموکو ایامی توضیح داد برنج چربی اندکی دارد و
الیاف ،مواد معدنی ،ترکیبات نباتی حبوبات میتوانند به فرد حس
سیری بدهند و مانع پرخوری او شوند.

ميليون ريال) ،نزد بانك ملت بوشهر در رهن قرار گرفته و طبق
نظر كارشناس رسمي بمبلغ  11/699/100/000ريال(يازده ميليارد
و ششصد و نود و نه ميليون و يكصد هزار ريال) ارزيابي گرديده
است/.
مشخصات پالك فوق الذكر :ملك مذكور يك مجتمع  3طبقهمسكوني داراي پروانه ساختماني بشماره  87/4/31-87012496و
فاقد صورتمجلس تفكيكي و پايانكار است داراي  6واحد آپارتمان
مسكوني است طبقه همكف پيلوت به مساحت  236/5متر مربع
شامل  26مترمربع تجاري و  174/5مترمربع پاركينگ مشاع و 26
مترمربع راه پله و  10متر مربع ساير مشاعات است .ساختمان داراي
دو ورودي و فاقد آسانسور بوده و راه ارتباطي ورودي ها از طريق
پاركينگ است طبقه اول و دوم هر كدام به مساحت  258مترمربع
شامل  6واحد مسكوني كه دو واحد در يك ورودي و چهار واحد
در ورودي ديگر بصورت دو خواب است اسكلت بنا فلزي با
پوشش سقف تيرچه بلوك و نماي سنگ تراورتن نخودي(بژ)
و درب و پنجره فلزي و كف سراميك و امكانات داخلي بسيار

رونوشت آگهي حصروراثت
خانم نرگس محمدي داراي شناسنامه شماره  1991به شرح دادخواست به كالسه  98/47از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده
و چنين توضيح داده كه شادروان نامدارقلندري بشناسنامه  1در تاريخ 1397/10/9دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم
منحصر است به:
.1علي قلندري ف نامدار بشماره شناسنامه  356و شماره ملي  3549623410متولد  1352/12/5صادره از دشتي
.2اميد قلندري ف نامدار بشماره شناسنامه  3549877323متولد  1364/5/1صادره از دشتي(پسران متوفي)
.3زهرا قلندري ف نامدار بشماره شناسنامه  329و شماره ملي  3549623143متولد  1346/9/9صادره از دشتي
.4زينب قلندري ف نامدار بشماره شناسنامه  355و شماره ملي  3549623402متولد  1351/1/1صادره از دشتي
.5فاطمه قلندي ف نامدار بشماره شناسنامه  411و شماره ملي  3549623951متولد  1356/3/1صادره از دشتي
.6معصومه قلندي ف نامدار بشماره شناسنامه  440و شماره ملي  3549624255متولد  1358/5/20صادره از دشتي
.7خديجه قلندي ف نامدار بشماره شناسنامه  11941و شماره ملي  3549199546متولد  1360/10/26صادره از دشتي(دختران متوفي)
.8نرگس محمدي ف حسن بشماره شناسنامه  1991و شماره ملي  3549493071متولد  1345/4/2صادره از دشتي(همسر دائمي متوفي)والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد
از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.شماره /138:م الف-
رئيس شعبه سوم شوراي حل اختالف كاكي
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فرمولهای طبیعی برای درمان سوزش رس دل
یک متخصص طب سنتی درباره عالئم ترش کردن معده و سوزش سر دل
و درمان طبیعی آن توضیح داد.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان ،معده هر روزه ،اسید
تولید میکند وبه طور طبیعی ،مقدار کمی از این اسید از طریق دریچهای
که بین معده و مری قرار دارد به مری برمیگردد و در صورت تکرار این
مسئه یا باال بودن مقدار اسید برگشتی آسیب مری اتفاق میافتد و فرد
عالمتدار میشود.
تشخیص سوزش سردل بر پایه عالئم تیپیک بیمار است که با مصرف آنتی
اسیدها یا سایر داروهای بلوک کننده اسید بهبود مییابند؛ گاهی سوزش
سر دل عالئم غیر معمول ایجاد میکند ،اگر بی دلیل سرفه میکنید یا اخیرا
مبتال به آسم یا الرنژیت (گرفتگی صدا وزخم حنجره) شده اید به پزشک
مراجعه کنید ،زیرا این امر میتواند ناشی از اسید برگشتی معده باشد.
سوزش سردل در دراز مدت میتواند باعث ایجاد مشکالت جدی شود؛
برگشت اسید ممکن است منجر به زخم مری ،تنگی و مشکالت پیش
سرطانی شود ،مطالعات اخیر نشان میدهد که سوزش سردل مزمنی که
بهطور مناسب درمان نشده است و سالها طول کشیده باشد ،خطر سرطان
مری را افزایش میدهد ،برای ارزیابی سوزش سردل وقتی عالئم تکراری،
شدید باشند و با تغییر شیوه زندگی و مصرف آنتی اسیدها کنترل نشود باید
فرد برخی آزمایشها را انجام دهد.
خوراکی های مفید برای رفع ترش کردن معده
منصور خرمی زاده متخصص طب سنتی درباره علت ترش کردن معده
اظهار کرد :سوزش سردل یا رفالکس معده ،به برگشت غذا از معده به
مری گفته میشود؛ نشانه مشخص این مشکل سوزش ناراحت کننده
پشت استخوان سینه است ،بعضی مواقع سوزش سر دل با سوءتغذیه،
ترش کردن ،درد در قسمت باالی شکم یا سینه ،برگشت غذا یا مایع به
داخل دهان یا افزایش تولید بزاق خود را نشان میدهد.
این متخصص طب سنتی درباره راههای تقویت معده ،ادامه داد :افرادی که
دچار ترش کردن معده میشوند برای تقویت معده خود میتوانند از آب
انار ،بِهُ ،رب و همچنین مربای گل محمدی استفاده کنند و باید غذاهای
گرم را در رژیم غذایی خود بگنجانند.
تقویت معده در ماه رمضان
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه افراد در ماه رمضان بیشتر از
ماههای دیگر دچار ترش کردن معده میشوند ،گفت :ماه رمضان برای
کسانی که پرخوری میکنند مفید است چرا که در این زمان معده استراحت
میکند و تقویت خواهد شد و سالمت دستگاه گوارش باز خواهد گشت.
خرمی زاده اظهار کرد :بسیاری از افراد میتوانند به راحتی عالئم سوزش
سردل را با استفاده از رژیم غذایی ،تغییر در شیوه زندگی و محدودیت در
استفاده از داروهای آنتی اسید کنترل کنند؛ کسانی که طبع معده خشکی
دارند ،باید مایعات استفاده کنند تا تعریق بدنشان زیاد شود و به حالت
سبکی درآیند.
نوشیدنی برای درمان ترش کردن معده
خرمی زاده با بیان اینکه افرادی که دچار ترش کردن معده میشود باید
از تقویت کننده معده استفاده کنند ،گفت :چای دارچین یکی از بهترین
نوشیدنیها برای تقویت معده افرادی است که دچار ترش کردن معده
هستند.
این متخصص طب سنتی ادامه داد :معده هر روزه ،اسید تولید میکند ،بطور
طبیعی ،مقدار کمی از این اسید از طریق دریچهای که بین معده و مری قرار
دارد و به مری برمیگردد؛ در صورت تکرار این مساله یا باال بودن مقدار
اسید برگشتی آسیب مری اتفاق میافتد و فرد عالمتدار میشود.
این متخصص طب سنتی یادآوری کرد :افراد برای رفع ترش کردن معده
خود نباید به طور خود سر برخی مواد را استفاده کنند ،مصرف برخی از
غذاهای گرم نفخ معده را تشدید میکند به طور مثال زیره ،دارچین به
تنهایی و خرما باعث تشدید ترش کردن معده میشود.
چگونه سوزش سر دل را درمان کنیم؟
غفارزاده درباره علت به وجود آمدن سوزش سر دل ،اظهار کرد :سوزش
سر دل اصوال به دالیل زیادی به وجود میآید که مشکالت زیادی را برای
فرد به وجود خواهد آورد از جمله مشکالتی که میتوان گفت ضعف
معده است؛ در زنان ،معموال اولین تجربه سوزش سردل در دوران حاملگی
رخ میدهد که که بخاطر هورمونهای حاملگی و فشار جنین در حال رشد
است ،نشانههای سوزش سردل بعد از زایمان فروکش میکنند.
این متخصص طب سنتی نشانههای سوزش سر دل را ورم معده دانست
و گفت :سوزش سر دل نشانههای زیادی دارد که از جمله آن میتوان به
زخم ،ورم ،التهاب معده و اثنی عشر و سردی معده اشاره کرد؛ همچنین
میتواند هضم غذا را دچار اختالالتی کند.
مادهای گیاهی برای درمان سریع سوزش سر دل
وی گفت :سوزشهای سر دل را میتوان به روشهای مختلفی درمان
کرد؛ افراد برای درمان آن میتوانند یک قاشق تخم بارهنگ به همراه ۳
قاشق غذا خوری عرق نعنا و عسل دم کنند و آن را میل کنند.

معمولي و با قدمت  8سال است از نظر تاسيسات جانبي داراي 6
اشتراك برق تك فاز و  6انشعاب آب  1/2اينج و خط تلفن است.
 پالك فوق از ساعت  9الي  12روز دوشنبه مورخ 98/03/13واقع در اجراي ثبت اسناد بوشهر از طريق مزايده به فروش ميرسد.
 مزايده از مبلغ يازده ميليارد و ششصد و نود و نه ميليون و يكصدهزار ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا ً فروخته ميشود.
الزم بذكر است بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده
داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده باشد يا
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد
وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده
مسترد خواهد شد و نيم عشر اجرايي و حق مزايده نقدا ً وصول
خواهد مي گردد.تاريخ انتشار:چهارشنبه مورخ -1398/02/18
شماره /204:م الف-اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
 -شعبه اجرا

رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي كاظم ذنوبي كيا داراي شناسنامه شماره  983به شرح دادخواست به كالسه  98/15از اين شورا درخواست
گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شامراد ذنوبي كيا بشناسنامه  981در تاريخ1397/12/16
دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1كاظم ذنوبي كيا فرزند شامراد بشماره شناسنامه  983و كدملي  2294101545متولد  1359/6/24صادره از شيراز
.2فيروز ذنوبي كيا فرزند شامراد بشماره شناسنامه و كدملي  1200035828متولد  1369/2/16صادره از سميرم(پسران
متوفي)
.3نوران ذنوبي كيا فرزند شامراد بشماره شناسنامه  982و كدملي  2294101537متولد  1358/4/27صادره از شيراز
.4فرزانه ذنوبي كيا فرزند شامراد بشماره شناسنامه و كدملي  2420626184متولد  1374/12/8صادره از
شهرضا(دخترانمتوفي)
.5بك ناز كاوياني درشوري فرزند عبدي بشماره شناسنامه  4778و كدملي  2390031153متولد  1341/10/10صادره
از ممسني(همسر دائمي متوفي) والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر
خواهد شد.
شماره /146:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف حوزه قضايي دشتي شهر كاكي
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افزایش مرگ مبتالیان به فشار
خون با اسرتس و کمبود خواب

پژوهشگران آلمانی دریافتند استرس ناشی از
کار و کمبود خواب ،میتواند خطر مرگ ناشی
از بیماریهای قلبی -عروقی را در کارمندان
مبتال به فشار خون سه برابر کند.
پژوهشگران آلمانی دریافتند استرس ناشی از
کار و کمبود خواب ،میتواند خطر مرگ ناشی
از بیماریهای قلبی -عروقی را در کارمندان
مبتال به فشار خون سه برابر کند.
به گزارش یورکالرت ،پروفسور «کارل هینز
الدویگ» ،استاد «دانشگاه فنی مونیخ» ()TUM
گفت :زمانی که برای خوابیدن صرف میشود،
زمان بازسازی ،تقویت و ذخیره انرژی مورد
نیاز است.
اگر کارمندی در محل کار دچار استرس
میشود ،خواب میتواند به او کمک کند .کم
خوابی و استرس ناشی از کار ،رابطه نزدیکی با
هم دارند و اگر با فشار خون ادغام شوند ،اثر
منفی بیشتری خواهند داشت.
یک سوم جمعیت شاغل ،به فشار خون باال
مبتال هستند .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند
که عوامل روانی ،اثر زیانآوری بر افراد مبتال به
بیماریهای قلبی و عروقی دارند.
این یافتهها نشان میدهند که پزشکان حتما باید
از بیماران مبتال به فشار خون باال ،درباره وضع
خواب و کار آنها سوال کنند.
الدویگ ادامه داد :هر یک از این شرایط ،به
تنهایی یک عامل خطرناک به شمار میروند
و هر کدام میتوانند میزان خطر عامل دیگر
را افزایش دهند .عالوه بر درمان فشار
خون ،داشتن فعالیت فیزیکی ،غذای سالم و
استراحت کافی نیز ضروری است.
آگهي فقدان سند مالكيت پالك  1511/10واقع در
بخش  2بوشهر
آقاي عباس سيفي بموجب وكالتنامه شماره هاي -72897
 1398/02/16و  1396/05/24 -65741دفتر  15دير
وكيل از طرف مالك اكبر حسن زاده با تسليم استشهاد
محلي مدعي است يك جلد سند مالكيت ششدانگ واقع
در بخش  2بوشهر كه در صفحه  383دفتر  745به شماره
ذيل  91545بنام مختار آذرنيوشان صادر و تسليم گرديده
و بي الواسطه برابر سند  1394/06/31 – 228446دفتر 4
بوشهر به نامبرده انتقال قطعي يافته و طبق سند 228447
–  1394/06/31دفتر  4بوشهر نزد بانك رفاه كارگران
در رهن است و به علت جابجايي مفقود شده است و
درخواست صدورالمثني سند مالكيت را نموده لذا مراتب
طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده 120آئيننامه قانون
ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي
معامله اي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود
ميباشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت
اسناد و امالك شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند طبق مقررات
صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.تاريخ انتشار:
-1398/02/18شماره/ 248:م الف/
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستانبوشهر

رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي زهرا شيركاني داراي شناسنامه شماره  3025به شرح دادخواست به كالسه  980060از اين شورا درخواست گواهي
حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالسالم صفرپور بشناسنامه  4935در تاريخ 1397/2/19دراقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1محمد حسين صفرپور فرزند عبدالسالم به ش ش  3540264728متولد  1384/9/11صادره از دشتي پسر متوفي
.2شكوفه صفرپور فرزند عبدالسالم به ش ش  3540075305متولد  1371/2/27صادره از بوشهر
.3فاطمه صفرپور فرزند عبدالسالم به ش ش  354061287متولد  1376/6/8صادره از دشتي
.4هانيه صفرپور به ش ملي  3540208240متولد  1379/12/24صادره از دشتي
.5معصومه صفرپور به ش ملي  3540231706متولد  1381/7/22صادره از دشتي
.6يكتا صفرپور به ش ملي  2287648828متولد  1396/4/28صادره از شيراز
.7يگانه صفرپور به ش ملي  2287152105متولد  1394/11/14صادره از شيراز(دختران متوفي)
 .8زهرا شيركاني فرزند احمد به ش ملي  3549110014متولد  1333/9/25صادره از دشتي(مادر متوفي)
.9زهرا زارعي فرزند برومند به ش ملي  2297808151متولد (1362/1/1همسر دائمي متوفي) والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /142:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف دشتي
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي علي فقيه داراي شناسنامه شماره  3540108688به شرح دادخواست به كالسه  980079از اين شورا درخواست گواهي
حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاج حمزه فقيه بشناسنامه  20در تاريخ 1397/12/14دراقامتگاه دائمي خود
بدرود زندگي گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1حسين فقيه فرزند حمزه به ش ش  432متولد  1351/4/16صادره از دشتي
.2محمد فقيه فرزند حمزه به ش ش  3321متولد  1353/8/29صادره از كويت
.3مهدي فقيه فرزند حمزه به ش ش  4723470451متولد  1361/7/26صادره از كويت
.4مجيد فقيه فرزند حمزه به ش ش  1290متولد  1366/5/15صادره از كويت
.5علي فقيه فرزند حمزه به ش ش  3540108688متولد  1372/12/13صادره از دشتي(پسران متوفي)
.6فريبا فقيه فرزند حمزه به ش ش  602متولد  1345/4/20صادره از دشتي
.7فاطمه فقيه فرزند حمزه به ش ش  475متولد  1356/9/20صادره از كويت
.8زهره فقيه فرزند حمزه به ش ش  92متولد  1360/5/20صادره از كويت(دختران متوفي)
.9هاجر شيركاني ش ش  2698متولد  1327/12/27صادره از دشتي(همسر دائمي متوفي)والغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.
شماره /147:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف دشتي

