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سال سیزدهم شماره  1150سه شنبه  27فروردین ماه 1398

اگر دیابت دارید این برنج را بخورید
دیابت و باال بودن قند خون از بیماری هایی
است که نیازمند کنترل می باشد.در افراد مبتال
به بیماری دیابت بهتر است مصرف مواد قندی
به حداقل برسد .در این مطلب از الودکتر به شما
می گوییم که چرا برنج سفید برای افراد مبتال
به دیابت مناسب نیست و بهتر است جایگزین
دیگری را برای آن انتخاب نمایند.
برنج قهوهای بهتر از برنج سفید بوده و بر اساس
نتایج پژوهشهای اخیر میتواند خطر ابتال به
دیابت را کاهش دهد.
شرایطی را در نظر بگیرید که یک نفر پاکت
شکر را باز کرده و در دهانش خالی کند .این تا
حدودی شبیه وضعیتی است که با خوردن برنج
زیاد به وجود میآید .یعنی آسیب شکر و برنج
زیاد یکی میشود.
چرا برنج قهوه ای؟
برنج سفید به این دلیل سفید رنگ است که
آسیاب و تصفیه میشود .برای همین هم ارزش
غذایی آن تا حدود زیادی از بین رفته و تبدیل به
گلوسید«خالی»میشود.
اما شرایط برنج قهوهای کام ً
ال متفاوت است .این
نوع برنج آسیاب نشده و برای همین خواص
مغذی آن حفظ شده است.
به همین دلیل جای تعجب نیست که نتایج
پژوهشهای اخیر نشان میدهد برنج قهوهای
قادر است خطر ابتال به دیابت را کاهش دهد.
برنج قهوهای یک جایگزین مناسب برای برنج
سفید محسوب میشود زیرا تصفیه نشده (یا

کمتر شده) و خواص مغذی و پوستهی خود را
حفظ کرده که حاوی فیبر نامحلول در آب است.
نتایج این پژوهش اروپایی نشان میدهد اگر شما
به جای حدود  340گرم برنج سفیدی که در
هفته مصرف میکنید برنج قهوهای مصرف کنید
میزان ابتال به دیابت  16درصد کاهش مییابد؛ و
اگر به جای مصرف برنج سفید ،دانه های کامل
را جایگزین کنید این خطر را به میزان  36درصد
بیشترکاهشمیدهید.
شاخص گلیسمی برنج سفید مانند شکر باال

تاسیس شرکت سهامی خاص درنیکا سالمت لیان پارس درتاریخ
 1398/01/19به شماره ثبت  2509به شناسه ملی  14008254249ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهای فروش سموم
دفع آفات و بیماریهای نباتی فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی،
خدمات بهداشتی و سمپاشی و مبارزه با حشرات ،جانوران موذی و کنترل
ناقلین ،امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی،
انجام بهداشت محیط و حرفه ای ،ارائه خدمات مشاوره در زمینه ایمنی،
بهداشت ،محیط زیست ( )H.S.E.Qو آتش نشانی به شرکتها و موسسات،
صادرات و واردات و بازرگانی کلیه لوازم مربوط به ایمنی و محیط زیست
( ،)H.S.E.Qفعالیت در زمینه تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات فنی و
تاسیساتیاعمازلولهکشی،برقکاری،جوشکاری،رنگوعایق،...فعالیت
در زمینه تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات اعم از نظافتچی ،آبدارچی،
آشپزخانه و  ،...فعالیت در زمینه تامین نیروی فنی و مهندسی و ارائه کلیه
خدمات مربوط به انبار داری صنعتی ،دریافت وام و تسهیالت مالی و
اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،انجام
کلیهخدماتعمومیشاملتنظیفاتاماکنومعابرخصوصیوعمومی،
اداری ،خانگی ،بیمارستان ،تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت
چی ،تلفنچی و نامه رسان ،ارائه خدمات پشتیبانی اداری و دفتری ،ارائه
خدمات خانگی ،نگهداری ،محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی،
تامین و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز متقاضیان اعم از کارمندی و
کارگری ،انعقاد قراردادهای الزم در ارتباط با موضوع شرکت ،تامین کلیه
لوازم و مواد موردنیاز شرکتها ،صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی،
تامین ماشین آالت سبک و سنگین ،خدمات شهری ،تامین سرویس
ایاب و ذهاب پرسنل شرکتها ،راه و شهرسازی ،رنگ ،سند پالست و
پوش های عایق کاری خط لوله و تاسیسات صنعتی ،تنظیفات ،اسکلت
فلزی و بتنی ،کانال کشی ،جدول بندی ،خاکبرداری و خاکریزی ،مبلمان
پارکیوشهرسازی،ساماندهیوبکارگیریکارگرانفصلیجهتاشتغال
درمنطقهبصورتساعتی،روزمزددرکلیهزمینهها،ساماندهیخودروهای
درون شهری ،خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک

است .برای همین مصرف زیاد برنج سفید نیز
مانند مصرف شکر مشکلساز خواهد شد .برنج
قهوهای یک جایگزین مناسب برای برنج سفید
محسوب میشود زیرا تصفیه نشده (یا کمتر
شده) و خواص مغذی و پوستهی خود را حفظ
کرده که حاوی فیبر نامحلول در آب است.
توجه داشته باشید که جو ،جو دو سر و سبوس
جزو دانههای دیگری هستند که خواص بیشتری
از برنج سفید دارند و بهتر است در الویت قرار
بگیرند.

موتوری ،خدمات تنظفات و تاسیسات در منازل ،آشپزخانه و رستوران و
طبخ غذا ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،تهیه و
توزیعموادغذایی،سرویسدهیبهرستورانها،تفکیکوجمعآوریزباله
ها ،انجام سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد
موضوع شرکت موثر باشد .و کلیه موارد فوق در صورت لزوم با اخذ
مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:
استان بوشهر  ،شهرستان کنگان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیراف ،وسط
شهر ،بلوار خلیج فارس  ،کوچه ((مصیب)) ،کوچه ((هنرمند))  ،پالک، 0
طبقههمکفکدپستی 7539132346سرمایهشخصیتحقوقیعبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره 2125/26270/73مورخ 1397/12/09نزد بانک
بانک تجارت شعبه کنگان با کد  26270پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره خانم نسرین دهقان به شماره ملی2301263622و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مهناز مختاری به شماره ملی
2420572319و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال آقای
رضا شعبانی به شماره ملی2431929507و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2سال دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای
آقای رضا شعبانی (مدیرعامل) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای یوسف احمدی
به شماره ملی  4199825126به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی آقای اسماعیل شکوهی به شماره ملی 5159936165به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار پیام عسلویه
جهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیتمذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریکنگان()432824

payameasalooye@gmail.com

www. payameasalooye.ir

آگهي ابالغ اجراييه كالسه 9701326
بدين وسيله به آقاي محمدرضا اسماعيلي فرزند عبدالحسين شناسنامه شماره  562ساكن بوشهر – كوي
بهمني مخبلند پالك  52منزل شخصي ابالغ مي شود كه خانم ستاره احمدي جهت وصول مهريه به
استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره  36عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه
 9701326در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  97/11/30مامور ،محل اقامت شما به شرح
متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده  ْ 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين
آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرايي
جريان خواهد يافت.
شماره/99 :م .الف
مسئول واجد اجراي اسناد رسمي بوشهر
آگهي ابالغ اجراييه كالسه  9701256به خانم مرضيه جمالي
بدين وسيله به خانم مرضيه جمالي فرزند :رضا شناسنامه شماره 408:و شماره ملي 3500908837:صادره
از :بوشهر ساكن :بوشهر – خيابان ساحلي -خيابان جاللي – كوچه زمين ورزشي – سمت چپ -درب
دوم ابالغ مي شود كه موسسه مالي اعتباري ملل شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره 705937مورخ
 1391/02/03جهت وصول مبلغ  11/546/044ريال (يازده ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و چهل و
چهار ريال) تا تاريخ 1397/09/08به انضمام خسارت تأخير متعلقه و از تاريخ 1397/09/08تا روز تسويه
كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه  9701256در اين
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1397/11/06مامور ،محل اقامت شما به شرح فوق الذكر شناخته
نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه
هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ
محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
شماره/101 :م .الف
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر
آگهي ابالغ اجراييه كالسه  9701256به آقاي فرج اله محمدينژاد
بدين وسيله به فرج اله محمدي نژاد فرزند :مهتر شناسنامه شماره 1968 :و شماره ملي5859747551 :
صادره از :آبادان ساكن :بوشهر – خيابان ساحلي – خيابان جاللي – كوچه زمين ورزشي – سمت چپ-
درب دوم ابالغ مي شود كه موسسه مالي اعتباري ملل شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره 705937
مورخ  1391/02/03جهت وصول مبلغ  11/546/044ريال (يازده ميليون و پانصد و چهل و شش هزار
و چهل و چهار ريال) تا تاريخ  1397/09/08به انضمام خسارت تأخير متعلقه و از تاريخ  1397/09/08تا
روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9701256
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1397/11/06مامور ،محل اقامت شما به شرح فوق الذكر
شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهي
كه روز ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد ،عمليات اجرايي جريان
خواهديافت.
شماره/100 :م .الف
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر
آگهي ابالغ اجراييه كالسه  9600372به آقاي عبدالكريم جاللي
بدين وسيله به آقاي عبدالكريم جاللي فرزند :غالم شناسنامه شماره 10 :و شماره ملي5479880764 :
صادره از :بوشهر ساكن :بوشهر  -عاليشهر  -فاز يك ابالغ مي شود كه تعاوني كارسازان آينده (موسسه
مالي اعتباري نور) شعبه مطهري بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره  68565مورخ  1392/07/07جهت
وصول مبلغ  147/000/000ريال (يكصد و چهل و هفت ميليون ريال) عليه شما اجرائيه صادر نموده و
پرونده اجرايي به كالسه  9600372در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  1397/10/14مامور،
محل اقامت شما به شرح فوق الذكر شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آئين نامه اجرا
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف
مدت بيست روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام
ننماييد ،عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
شماره/104 :م .الف
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر
تاسیسشرکتسهامیخاصماهرسازانافقسیراف
درتاریخ  1398/01/21به شماره ثبت  12618به شناسه
ملی  14008261464ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهیمیگردد.
موضوع فعالیت :احداث و تعمیرات ساختمان،
دیوارکشی ،فنس کشی ،محوطه سازی و کلیه امور
پیمانکاری و عمرانی درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهایالزمازمراجعذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان بوشهر  ،شهرستان بوشهر  ،بخش
مرکزی ،شهر بوشهر ،فرهنگیان ،بلوار بهشت صادق،
کوچه فردوس ،1کوچه عرفان ،1پالک ،0طبقه همکف
کدپستی7514813484
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقسم به 100سهم 10000ریالی
تعداد 100سهمآنبانامعادیمبلغ 1000000ریالتوسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  770198151مورخ
 1398/01/05نزد بانک ملی ایران شعبه بندر بوشهر با کد
 7701پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم

فاطمه جفرهء به شماره ملی  3490031830و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حسن
ابراهیمی به شماره ملی  3501013213و به سمت
مدیرعامل به مدت 2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال خانم صفیه محمودی به شماره ملی
 3520087596و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات  ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء
مدیرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهبازرسانآقایپارسا
وفا به شماره ملی 3501005237به سمت بازرس اصلی
به مدت یک سال مالی آقای محسن وفا به شماره ملی
 3501396031به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار پیام عسلویه جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()431084

آگهي تحديد حدود عمومي قسمتي از امالك  واقع در بخش سه شبانکاره
حوزه ثبتي شبانكاره
پيرو آگهي تحديد حدود قبلي بشماره  97/04/06-118/1147برابر
مقررات مواد 14و  15ثبت و ماده  66آئين نامه قانون ثبت قسمتي از
امالك واقع در بخش سه برازجان حوزه ثبتي شبانكاره بترتيب شماره
پالك بشرح ذيل جهت اطالع عموم آگهي مي شود.
پالک  7332/191آقای ابراهیم عباسی ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی معروف به چاه تلخ به مساحت 14392مترمربع واقع در
بخش سه شبانکاره قریه بویری
پالک  7339/88آقای محمد حیدری ششدانگ مالکی بانضمام سه
دانگ غارسی ششدانگ یک قطعه نخلستان معروف به پشت انبار
واقع در بخش سه شبانکاره قریه چهاربرج
پالک  7346/202آقای عباس رضائی نسبت به چهاردانگ مشاع
از ششدانگ و علیرضا رضائی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  50/34073مترمربع واقع در
بخش سه شبانکاره قریه مکابری
پالک  7346/233آقای عباس رضائی نسبت به چهاردانگ مشاع
از ششدانگ و علیرضا رضائی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4196مترمربع واقع در بخش

سه شبانکاره قریه مکابری
اتریخ تحدید حدود 98/2/21
پالک  7352/3913قدمگاه حضرت علی(ع) به انضمام قبرستان
متصل به آن بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه دشتستان نسبت به
ششدانگ بقعه به مساحت1586مترمربع واقع در بخش سه شبانکاره
قریه شبانکاره
پالک  7353/322بقعه متبرکه امام زاده عسکر و جعفر به انضمام
قبرستان متصل به آن بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه دشتستان
نسبت به ششدانگ بقعه به مساحت 6030/33مترمربع واقع در بخش
سه شبانکاره قریه ذکریایی
پالک  7356/72بقعه متبرکه امام زاده حسین (ع) بنمایندگی اداره
اوقاف و امور خیریه دشتستان نسبت به ششدانگ بقعه به مساحت
 6436/79مربع واقع در بخش سه شبانکاره قریه خیارزار
اتریخ تحدید حدود 98/2/22
پالک  7369/1آقای گرگعلی مالئی ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  79345/50مترمربع واقع در بخش سه شبانکاره
قریه چهل زرعی عجم
پالک 7369/527بقعهمتبرکهابوالحیاتبنمایندگیادارهاوقافوامور

خیریه دشتستان نسبت به ششدانگ
بقعه به مساحت 2006/33مترمربع
واقع در بخش سه شبانکاره قریه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
چهل زرعی عجم
اتریخ تحدید حدود  98/2/23اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
تحديد حدود امالك مندرج در اين
آگهي از ساعت  8صبح شروع خواهد شد لذا از صاحبان امالك
مجاورين دعوت مي شود در روز و ساعت تعيین شده در محل
حاضر باشند و چنانچه هريك از صاحبان امالك حاضرنباشندملك
آنها مطابق ماده 15قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورين
تحديد حدود خواهد شد واخواهي نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي
برابر ماده  20قانون ثبت از تاريخ تحديد حدود به مدت  30روز
پذيرفته خواهد شد .ضمن ًا معترض مكلف است طبق تبصره  2ماده
واحدهقانون تعيينتكليفپروندههايمعترضثبتيظرفمدتيك
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مراجع
قضايي محل وقوع ملك تقديم نمايد وا ال حق او ساقط خواهد شد.
تاريخ انتشار98/1/27:
اميرعباس ترجمان/رئيس واحد ثبتي شبانكاره -م الف1725:
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چاقی؛ عامل کاهنده عمر
یک فوق تخصص خون و آنکولوژی با بیان اینکه وزن
زیاد بدن عامل بیماریهای متفاوتی نظیر قلبی  -عروقی،
دیابت نوع دوم ،انواع خاصی از سرطان و آرتروز و آسم
است ،اظهار کرد :مرض چاقی به عنوان عامل کاهش عمر
متوسطشناختهمیشود.
دکتر مهیار منصوری اضافه کرد :براساس آمار موجود،
میزان مرگ و میر ناشی از چاقی از مجموع مرگ و میر
ناشی از چهار سرطان( ریه ،سینه ،روده و پروستات) بیشتر
است.
منصوری با اشاره به اینکه در مطالعات جدیدی مشاهده
شد حجم ماده سفید مغز در افراد چاق نسبت به همتایان
الغر کمتر است ،افزود :اختالف در ماده سفید مغزی این
دو گروه ،تفاوت چندانی در عملکرد شناختی آنها نشان
نداد؛ گرچه نتایج و پیامدهای این تحقیقات هنوز کامل
مشخص نیست ،اما احتمال میرود چاقی و پیری مغز با
یکدیگرمرتبطباشند.

این فوق تخصص خون وآنکولوژی بیان کرد :مرض
چاقی به عنوان یکی از علل مرگ و میر در سراسر جهان
شناخته میشود؛ بهطور متوسط ،چاقی طول عمر را شش
تا هفت سال کاهش میدهد.
وی ادامه داد :چاقی خطر بسیاری از وضعیتهای فیزیکی
و ذهنی را افزایش میدهد و این همایندیهای مرضی
اغلب به صورت سندرم متابولیک نشان داده میشوند که
ترکیبی است از اختالالت پزشکی مانند دیابت نوع دوم،
فشار خون باال ،باال بودن کلسترول خون و باال بودن تری
گلیسریدخون.
منصوری با اشاره به اینکه شدت ارتباط بین چاقی و
وضعیتهای خاص متفاوت است ،یادآور شد :یکی از
قویترین آنها ارتباط با دیابت نوع دوم است؛ چربی زیاد
بدن در  ۶۴درصد موارد در مردان و در ۷۷درصد موارد در
زنان علت دیابت است.
این فوق تخصص خون و آنکولوژی اظهار کرد :پیامدهای
سالمتی در دو طبقه بزرگ قرار میگیرند؛ آنهایی که به
اثرات افزایش توده چربی مربوط میشوند مانند آرتروز،
آپنه انسدادی در خواب و  ...و آنهایی که دلیلشان افزایش
تعداد سلولهای چربی است مانند دیابت ،سرطان ،بیماری
عروق قلب ،بیماری کبد چرب غیرالکلی.
وی گفت :افزایش چربی باعث تغییر پاسخ دهی بدن به
انسولین و در نتیجه مقاومت در برابر آن میشود و چربی
انباشته همچنین یک حالت قابلیت تشدید التهاب و حالت
قابلیتتشدیدلختهایجادمیکند.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالكيت صادر خواهد شد./.
.1راي شماره  139760324008001032تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي عوض محمدي فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه 211
صادره از دشتستان به شماره ملي  3539577289نسبت به هشت سهم
مشاع از ده سهم سهام ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت
 8741/32مترمربع پالك  529فرعي از  7369اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  7369/72اصلي واقع در بخش سه شبانكاره قريه چهل زرعي
عجم خريداري از مالك رسمي اله كرم كرمي و شركاء محرز گرديده است.
.2راي شماره  139760324008001033تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي عوض محمدي فرزند محمد جعفر بشماره شناسنامه 211
صادره از دشتستان به شماره ملي  3539577289نسبت به هشت سهم
مشاع از ده سهم سهام ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت
 9669/50مترمربع پالك  530فرعي از  7369اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  7369/72اصلي واقع در بخش سه شبانكاره قريه چهل زرعي
عجم خريداري از مالك رسمي اله كرم كرمي و شركاء محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول-98/1/27:تاريخ انتشار نوبت دوم-98/2/11:شماره /1706:م الف-
اميرعباسترجمان/رئيسواحدثبتيشبانكاره
آگهي فقدان سند مالكيت  2سهم مشاع از  13سهم سهام ششدانگ به
استثناء ثمن اعياني پالك  773واقع در بخش  1بوشهر
آقاي عباس آقاياني با تسليم استشهاد محلي مدعي است كه يك جلد سند
مالكيت  2سهم مشاع از  13سهم سهام ششدانگ به استثناء ثمن اعياني
واقع در بخش  1بوشهر كه در صفحه  242دفتر  35به شماره ذيل 126
بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده و بعلت 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 اصل 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-1398/01/27 :شماره/ 80:م الف-
سهراب خواجه-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بوشهر

