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درمان خانگی زخم معده

باشگاه خبرنگاران :شربت بومادران
حاوی انــواع ویتامینهای A ،C ،E
 ،Kگــروه ویتامینهای  Bمانند ،B۱
 ،B۶ ،B۳ ،B۲کربوهیدرات ،ســدیم،
پتاســیم ،پروتئین ،کلســیم ،منیزیم،
منگنز ،روی (زینک) ،ســولفور ،مس،
فنول ،اســید گلوکنیک و ســیتریک،
اینولین ،فالونوئیدها ،تان ِن ،آلکامیدها،
کامفور و قند مانند گلوکز ،ســاکاروز،
فروکتوز و مالتوز است.

مهمترین خواص شربت بومادران
حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره مهمترین خواص شربت بومادران اظهار
کرد :این شــربت نقشی مؤثر در تقویت دستگاه گوارش مانند معده و کبد و هضم بهتر غذا دارد
و به درمان دل درد ،رفالکس (برگشــت غذا از معده به مری) ،ترش کردن و زخم معده کمک
میکند .وی درباره خواص دیگر شــربت بومادران بیان کرد :این شــربت تأثیری چشــمگیر در
کنترل و کاهش فشار ،چربی و قند خون دارد؛ شربت بومادران بیماریهای هورمونی زنان مانند
اختالالت قاعدگی را برطرف میکند و نقشی مؤثر در تنظیم قاعدگی و تسکین دردهای ناشی از
آن دارد .این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود :شربت بومادران سوخت و ساز بدن را افزایش
میدهد بنابراین افراد را الغر میکند؛ این شربت تأثیری چشمگیر در درمان بیماریهای تنفسی
مانند آسم ،تنگی نفس ،سرماخوردگی و زکام دارد .عظمایی تأکید کرد :شربت بومادران اشتها را
افزایش میدهد؛ این شربت با پاکسازی عروق و تصفیه خون نقشی مؤثر در بهبود گردش خون
دارد بنابراین خواب رفتگی دست و پاها را رفع میکند.
وی تصریح کرد :شــربت بومادران تأثیری چشمگیر در التیام زخم و جراحت ناشی از کبودی،
تقویت قلب ،اعصاب ،پوست و مو ،رفع التهابات بدن مانند التهاب گلو ،مفاصل (آرتریت) ،معده و
عضله قلب (میوکاردیت) ،کاهش تب به ویژه در مبتالیان به آبله مرغان و سرخک دارد.
این محقق و پژوهشگر طب ســنتی گفت :شربت بومادران آنتیبیوتیکی طبیعی ،ضد نفخ و
بادشکن است و به رفع ضعف قلب ،ورم ماهیچه قلب ،هیستری (برانگیختگی شدید هیجانی که
اضطراب را به عالئم بیماری مانند ترس تبدیل میکند ،).تشنج ،صرع ،ترک نوک سینه ،گواتر،
لک و پیس (برص یا ویتیلیگو) و کیست تخمدان کمک شایانی میکند.
موارد منع مصرف شربت بومادران
عظمایی درباره موارد منع مصرف شربت بومادران یادآوری کرد :استفاده از این شربت قبل از
بارداری برای بارور شدن مفید است ،اما پس از بارداری نباید مصرف شود.

چه زمانی باید بینی خود را جراحی کنیم؟

باشــگاه خبرنگاران :مهدی خواجوی رئیس انجمن جراحان گوش ،حلق و بینی و مدیر گروه
جراحی گوش ،گلو ،بینی و ســرو گردن ایران درباره جراحیهای بینی ،اظهار کرد :جراحی های
زیبایی ،از عمل سر و صورت گرفته تا سایر قسمت های بدن با عوارضی همراه است که از چشم
بسیاری از جوانان پنهان مانده است؛ این گونه عمل ها در ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته
است و جوانان بیشــترین تعداد آمار متقاضیان را تشکیل می دهند ،موضوعی که در کشورهای
اروپایی کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.عملها اصو ًال شامل عمل چانه ،گونه و بینی است.
رئیس انجمن جراحان گوش ،حلق و بینی ایران بیان کرد :جوانان برای جلب توجه بیشــتر،
زیباتر شــدن چهره ،همچنین برای باال بردن اعتماد به نفس و حضور بهتر در جامعه به ســمت
این گونه اعمال رو می آورند ،افراد میانسال هم برای فرار از عوارض پیری خودرا به تیغ جراحی
می ســپارند ،جالب است که در کشــور های غربی میانساالن و در ایران بیشتر جوانان بیشتر به
این عمل رو میآورند.
آیا افراد به این عمل نیاز دارند؟
خواجوی ادامه داد :انجام جراحی زیبایی تصمیمی فردی است و افراد مگر برای رفع نیازهای
روحــی و روانــی خود نیازمند این گونه جراحی ها نیســتند .زمانی که احســاس زیبایی ندارید
نمیتوانید با اعتماد به نفس در جامعه حضور داشــته باشید و این امر در زندگی افراد بسیار مهم
اســت ،اما یادمان نرود که عمل های جراحی اگر چه باعث زیبایی چهره فرد میشــود اما یک
لزوم نیست.
جوانان شاداب و زیبایی دارند و نباید خودشان را دست کم بگیرند
وی درباره عوارض جراحی زیبایی ،افزود :هیچ عمل جراحی بدون عارضه نیســت ،بیهوشی
عوارضی دارد و شــخص باید ریسک های این بیهوشی را بپذیرد .همچنین انجام عمل جراحی
نیازمند مقدماتی اســت که باید توســط جراح طراحی و انجام شود ،مهم است که بدن فرد این
عمل را بپذیرد و آن را پس نزند؛ گاهی اوقات ممکن است عفونت پس از عمل جراحی در بدن
ایجاد شــود یا نیاز به بافت ترمیمی حس شود ،و این قبیل کارها باعث نارضایتی فرد از نتیجه
عمل شود.
چه زمانی نیاز به عمل جراحی داریم؟
رئیس انجمن جراحان گوش ،حلق و بینی ایران یاد آوری کرد :مشــکالت تنفســی از دیگر
عوارض عمل جراحی است که با پیشرفت علم این مشکالت کمتر خواهد شد؛ برای انجام عمل
باید نزد پزشــکی رفت که این اعمال را آموزش دیده و دورههای تکمیلی را سپری کرده باشد،
در غیر این صورت مگر در موارد بدشکلیهای بارز چهره که اعتماد به نفس فرد را تحت شعاع
قرار میدهد ،عملهای زیبایی توصیه نمیشود.
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بیتوته :اگر با مصرف شــیر دچار نفخ و دل درد
نمی شــوید ،بهترین زمان مصرف آن قبل از خواب
اســت ،زیرا در حین خواب ،بدن این فرصت را دارد
که کلســیم و پروتئین خود را از ایــن ماده غذایی
تأمیــن کند .همچنین چون شــیر حاوی تریپتوفان
است به برقراری خوابی آرام و راحت کمک می کند.
البتــه مصرف یک واحد شــیر (یــک لیوان) در
وعــده صبحانه نیز توصیه می شــود چون موجب
رفع بی حالی ،بی حوصلگی و عصبانیت می شــود
و مغز را برای یادگیری بیشــتر و یادآوری آسان تر
آماده کرده و چون کلســیم شــیر از جذب آهن غذا
جلوگیری می کند و صبحانــه کمترین میزان آهن
را دارد ،مصرف شــیر در این وعده مطلوب اســت،
اما بدترین زمان مصرف شــیر در وعده ناهار است،
چرا که جلوی اشتها ،بخصوص اشتهای کودکان را
می گیرد و از جذب آهن و روی محصوالت گوشتی
می کاهد.
در طب ســنتی آمده است که افراد سالمند مبتال
به پوکی اســتخوان و آرتروز ،بهتر اســت شیر را با
دارچین میل کنند .دارچین ســردی شیر را میگیرد
و باعث افزایش جذب مواد مغذی شیر می شود .در
ضمــن ویتامین  Cموجود در میوه ها به جذب بهتر
آهن و کلسیم شیر کمک می کند ،بنابراین مصرف
شیر همراه میوه های تازه پیشنهاد می شود.
هر لیوان شیر چند کالری دارد؟
هر لیوان شیر معادل  ۲۴۰گرم است و یک لیوان
شیر بی چربی  ۹۰کالری ،یک لیوان شیر کم چربی
 ۱۲۰کالری و یک لیوان شــیر پرچرب  ۱۵۰کالری
انرژی تولید می کند .شــیر به طور معمول هنگامی
که از گاو ،گوسفند ،شتر و بز دوشیده می شود ،حاوی
 ۵/۳درصد چربی اســت و شیرهایی با چربی باالتر
از  ۵/۲درصــد پرچرب و پایین تــر از آن کم چرب
محسوب شده و به آن دســته از شیرهایی که بین
 ۵/۰ـ  ۱/۰درصــد چربی دارد ،شــیر خامه گرفته
می گویند .شیرهای با  ۵/۱درصد چربی برای افرادی
که تحرک کافی دارند ،شــیرهای  ۵/۲درصد برای
کودکان و ورزشــکاران و شیر خامه گرفته به دلیل
نداشتن کلسترول برای مصرف روزانه مناسب است.
چند لیوان شیر بنوشیم؟
بیتوته :هیچ تردیدی نیســت که سبزیجات ،منبع
فوق العاده سالم مواد مغذی و ویتامین های ضروری
مورد نیاز بدن هستند؛ اما آیا پخت سبزیجات باعث از
بین رفتن ارزش غذایی آنها می شود؟
ماننــد هر ماده غذایی دیگــری ،راه های مختلف
برای خوردن ســبزیجات وجود دارنــد :خام ،بخار پز،
پخته یا حتی سرخ شده؛ اما باید توجه داشت که برخی
روش های پخت ،باعث از بیــن رفتن ارزش غذایی
سبزیجات می شوند.
بهترین روش مصرف سبزیجات
باید توجه داشت که حفظ ارزش غذایی سبزیجات
به دو عامل :نوع ســبزیجات و روش پخت بســتگی
دارد .سبزیجات با جدا شدن از ریشه اصلی ،بخشی از
ارزش غذایی خود را از دست می دهند.
یکــی از راه هــای دیگری که منجــر به کاهش
ارزش غذایی سبزیجات می شــود ،کنسرو کردن یا
بالنچینگ (قــرار دادن ســبزی در آب جوش یا در
معــرض بخار آب برای بیاثر كــردن آنزیمهای آن)
پیش از منجمد کردن است.
این کار باعث کاهش چشمگیر ویتامین  Cموجود
در سبزیجات می شود؛ در عین حال ،زمانی که سبزی
حاوی ویتامین  Cپخته می شوند ،باقی مانده ویتامین
نیز وارد آب می شود.
مطالعه صورت گرفته توســط محققان دانشــگاه
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روزانه چند لیوان شیر بنوشیم؟

بهتر است در طول روز ،کودکان زیر هفت سال
 ۵/۱تا دو لیوان ،پســرها در ســن بلوغ سه لیوان،
دخترها در همین سن  ۵/۲لیوان ،افراد بالغ و سالمند
دو لیوان و خانم های شــیرده و باردار  ۵/۳تا چهار
لیوان شیر در کنار مصرف سایر لبنیات بنوشند .برای
آنکه کودک به نوشیدن شیر ترغیب شود بهتر است
دو لیوان شــیر را به چهار نصف لیوان تقسیم کرده
و در فواصل معینی که بهتر اســت در میان وعده ها

باشــد به او بخورانید .شــیری که به سوپ کودک
افزوده میشود جزو واحد شیر محسوب می شود به
شرطی که زیاد در غذا نجوشد و اواخر پخت به غذا
افزوده شــود .اگر طعم و بوی شیر برای خانم های
باردار آزاردهنده اســت می توانند از شــیر خشک
استفاده کنند.
هشدار:
مصرف شــیر و فــرآورده هــای آن منجر به

بهترین روش استفاده از سبزیجات
چیست؟

کالیفرنیا در دیویس نشان می دهد که بیشترین میزان
کاهش مواد مغذی ،ناشی از روش (نادرست) پردازش
مواد غذایی اســت؛ به عنوان مثــال ،نحوه پردازش

یا پخت ســبزیجات می تواند باعــث کاهش  15تا
 55درصدی ســطح ویتامین  Cشود .در روش پخت
در مایکروویو ،به دلیل ســرعت بــاالی طبخ ،ارزش
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افزایش طول عمر ،بازده جسمی و فکری بیشتر،
کاهش بیماری های عفونی و اســتخوانی و رشد
مطلوب کودکان و نوجوانان می شــود .مطالعات
گســترده انجام شده توســط مراجع بین المللی و
مراکز علمی دانشــگاهی ،نشــان می دهد ،بین
مصرف ســرانه محصوالت شیری و طول عمر و
کاهش سن از کار افتادگی ،ارتباط مستقیم وجود
دارد.
غذایی ســبزیجات بیش از روش های دیگر از جمله
سرخ کردن یا پخت در آب حفظ می شوند.
مصرف ســبزیجات به صــورت خام یا
پخته؟
باید به این نکته توجه داشــت کــه مصرف خام
ســبزیجات به حفظ ارزش غذایی آنها کمک زیادی
می کند ،اما پخت سبزیجات همیشه بی فایده نیستند؛
بــه عنوان مثال ،پختن هویــج در آب باعث افزایش
کاروتنوئیدهــا (مانند بتا -کاروتن) می شــود؛ بخارپز
کردن باعث کاهش میزان ویتامین  Cو کاروتنوئیدها
می شــود ،اما میزان اســیدهای فنلی (نوعی از آنتی
اکسیدان ها) را افزایش می دهد.
ســاده ترین راه برای اطمینان از حفظ
ارزش غذایی سبزیجات ،رعایت این نکات
است:
چه ســبزیجاتی بهتر است به صورت خام مصرف
شوند؟
مناسب ترین روش پخت برای سبزیجاتی که باید
به صورت پخته مصرف شوند ،کدام است؟
ذکر این نکته نیز ضروری اســت :با هر ذائقه ای
که دارید ،مصرف ســبزیجات را تــرک نکنید ،چه به
شکل خام چه به شــکل پخته ،چرا که بخش زیادی
از مواد مغذی مورد نیاز بدن توســط سبزیجات تأمین
می شوند.

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
شــهرام اعتمادی دارای شناسنامه شماره  1127متولد 1341
به شرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حیدر
اعتمادی به شماره شناســنامه  1720در تاریخ  96/9/10در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مهرداد اعتمادی به شــماره شناســنامه  435صادره از
حوزه آبادان فرزند متوفی
 -3شاهرخ اعتمادی به شــماره شناسنامه  1508صادره از
حوزه آبادان فرزند متوفی
 -4ماریا اعتمادی به شماره شناسنامه  339صادره از حوزه
آبادان فرزند متوفی
 -5آذردخت دوانی مطلق به شماره شناسنامه  93صادره
از حوزه کازرون زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای
یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی
اســت پس از انقضاء مهلت وفق مقــررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /12831م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
عالیــه دادگر دارای شناســنامه شــماره  2280462435متولد
 69/3/20به شــرح دادخواست از این شــورا درخواست گواهی
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان افضل
دادگر به شماره شناسنامه  8115در تاریخ  97/3/18در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر عالیه دادگر همسر متوفی
 -2ســبزعلی دادگر به شماره شناسنامه  39591صادره از حوزه
شیراز پدر متوفی
 -3صدف آبدار به شماره شناسنامه  741صادره از حوزه شیراز
مادر متوفی
 -4هانیه دادگر به شــماره شناســنامه  2284096034صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -5حامد دادگر به شــماره شناســنامه  2284941321صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6حمید دادگر به شماره شناســنامه  2286251436صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارنــد و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از
تاریخ انتشــار آگهی به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از
انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /12827م الف
رئیس شعبه  40مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
کاکاجان یاری

آگهی حصر وراثت
شهرام اعتمادی دارای شناسنامه شماره  1127متولد  1341به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان آذردخت دوانی مطلق به شماره شناسنامه  93در تاریخ  97/4/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2مهرداد اعتمادی به شماره شناسنامه  435صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -3شاهرخ اعتمادی به شماره شناسنامه  1508صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -4ماریا اعتمادی به شماره شناسنامه  339صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /12830م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
زهرا باقری دارای شناسنامه شماره  2603متولد  1364به شرح دادخواست
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان زالی باقری به شماره شناسنامه  1359در تاریخ  97/6/8در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2نازی باقری به شــماره شناســنامه  11741صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3آسیه باقری به شماره شناسنامه  114صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4ســمیه باقری به شماره شناســنامه  2791صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -5راضیه باقری به شماره شناسنامه  440صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6رمضان باقری به شــماره شناســنامه  155صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -7مجتبی باقری به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -8ایرج باقری به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -9ماه صنم باقری به شــماره شناسنامه  2697صادره از حوزه شیراز زوجه
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /12828م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ اجراییه کالسه139704011166000034/1 :
بدینوسیله به محمد با قرائت بدهکار پرونده کالسه 139704011166000034/1
که برابر گزارش  97/5/16شــناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر
سند رهنی  97040بین شما و بانک ملت استهبان مبلغ  463010000ریال بدهکار
میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه
نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجراء
مطرح میباشــد لذا طبق ماده  18/19آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی
به شــما ابالغ میگردد که از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه
محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه عصر مردم درج و منتشــر
میگردد ظرف مدت بیســت روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام
نمایید و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 /204م الف
ثبت اسناد استهبان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139660311008002813هیأت مــورخ  96/10/7موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دانشــگاه
علوم پزشکی در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت  3316/9مترمربع پالک
 55فرعی از  8560اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  8560اصلی واقع در بخش
 11فارس خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/7/7 :
/2069م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی حصر وراثت
رضا دوات گریان دارای شناسنامه شماره  2096متولد  1356به شرح دادخواست
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان افسانه دوات گریان به شماره شناسنامه  8707در تاریخ  97/3/26در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند
از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رضا دوات گریان برادر متوفیه
 -2محمد دوات گریان به شــماره شناســنامه  203صادره از حوزه شیراز برادر
متوفیه
 -3اصغر دوات گریان به شــماره شناسنامه  14882صادره از حوزه شیراز برادر
متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی
است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /12838م الف
رئیس شعبه  33مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمدعلی فرجی

