سالمت

سال سیزدهم شماره   1288سه شنبه 14آبانماه 1398

7

www. payameasalooye.ir

payameasalooye@gmail.com

میوه ِبه خام دارای کلسترول بسیار پایینی است.
طبق تحقیقات انجام شده میوه ِبه در کاهش کلسترول
خون نقش مهمی دارد و باعث کاهش فشار خون و
سالمت قلب میشود.

م کاری تیروئید را با ورزش درمان کنید
ک 
شخص کنترل شده است و فرد به بیماریهای دیگری
مانند دیابت یا فشار خون مبتال نباشد با این حال
پیش از آغاز فعالیت ورزشی ،فرد باید با پزشک خود
مشورت کند.
او بیان کرد :اگر فرد مدت طوالنی ورزش نکرده است،
باید فعالیت ورزشی خود را با ورزشهای مالیم مانند
پیادهروی ،دوچرخهسواری ،یوگا ،تایچی ،شنا و
ایروبیک سبک آغاز و از انجام ورزشهای شدید مانند
دویدن ،طناب و پروانه زدن ،تمرینهای شدید اینتروال
و ورزش با استپ پرهیز کند .بدن فرد به مرور زمان به
ورزش کردن عادت میکند ،بنابراین شخص میتواند
کمکم بر شدت ورزش خود بیفزاید.

یک متخصص فیزیوتراپی گفت :کم کاری تیروئید
انگیزه فرد را برای ورزش کردن کاهش میدهد اما
ورزش روزانه و منظم به کنترل این عارضه بسیار کمک
میکند.
به گزارش جام جم آنالین ،فرناز المعینژاد ،متخصص
فیزیوتراپی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره
نقش ورزش در بهبود ک م کاری تیروئید اظهار کرد:
کمکاری تیروئید اغلب انگیزه فرد را برای برخاستن
و ورزش کردن کم میکند ،اما ورزش روزانه و منظم
عالوه بر کاهش عالئم بیماری ،به کنترل بهتر کمکاری
تیروئید هم کمک میکند.
او بیان کرد :تیروئید غدهای است که در جلوی گردن و
باالی استخوان جناغ سینه است.کمکاری تیروئید وقتی
ایجاد میشود که غده تیروئید نتواند میزان هورمون
مورد نیاز بدن را تولید کند .هورمونهای تیروئید در
سوخت و ساز سلولی مؤثر هستند ،بنابراین کاهش
سطح سرمی هورمونهای تیروئید در خون ،سوخت
و ساز یا متابولیسم سلولها و بافتهای بدن را کاهش
میدهد و از سوی دیگر اشتها و تعداد ضربان قلب فرد
هم کم میشود.
این متخصص فیزیوتراپی افزود :کم کاری تیروئید در
بروز عالئمی مانند خستگی ،افسردگی ،درد مفاصل
و افزایش وزن مؤثر است .خستگی و درد مفاصل
ورزش کردن را سخت میکند ،به طوری که مبتالیان
به کمکاری تیروئید اغلب احساس میکنند که انرژی
الزم را برای تحرک ندارند .داشتن یک برنامه ورزشی
منظم با افزایش سوخت و ساز بدن در ابتدا روند افزایش
ُ
وزن را کند میکند و در طوالنی مدت هم وزن فرد را
کاهش میدهد.
المعینژاد تأکید کرد :ورزش منظم میزان سوخت و
ساز بدن را افزایش میدهد ،بنابراین وقتی فرد فعالیت
ورزشی انجام میدهد ،بدن کالری بیشتری میسوزاند
تا انرژی مورد نیاز عضالت را برای ورزش تأمین کند.

ورزش در طوالنی مدت هم با افزایش حجم عضالت
به سوزاندن چربی بیشتر جهت تولید انرژی برای
فعالیت عضالنی در هنگام ورزش کمک میکند،
بنابراین ورزش در کنار دارو درمانی نقش مؤثری در
بهبود سوخت و ساز بدن دارد.
غلبه بر افسردگی ناشی از کمکاری تیروئید با ورزش
او تصریح کرد :ورزش خلق و خوی فرد را بهتر میکند
و افسردگی ناشی از کمکاری تیروئید را هم کاهش
میدهد .انجام فعالیت ورزشی با تولید اندورفین
(هورمونهای حس خوب) نقش مؤثری در غلبه بر
ب آلودگی و خستگی فرد دارد .ورزش به
تنبلی ،خوا 
الغر شدن و تناسب وزن شخص هم کمک میکند.
بهبود خلق و خو ،کاهش میزان افسردگی و افزایش
سوخت و ساز بدن ،انگیزه شخص را برای مشارکت
در ورزش و تغذیه مناسب افزایش میدهد ،بنابراین
شخص ضمن داشتن تغذیه سالم ،چربیهای اضافی
خود را میسوازند.
این متخصص فیزیوتراپی گفت :ورزش نقش مؤثری
در کاهش درد و خشکی مفاصل و عضالت دارد.
مشارکت در یک برنامه ورزشی منظم روزانه و انجام
تمرینهای کششی و تقویتی متناسب با شرایط فیزیکی
فرد ،تحرک مفاصل را افزایش میدهد ،بنابراین دامنه
حرکتی مفاصل خشک و دردناک بیشتر میشود و
انعطافپذیری عضالت و بافت نرم اطراف مفاصل
افزایش پیدا میکند.
مناسبترین ورزشها برای مبتالیان به کمکاری
تیروئید
المعینژاد تصریح کرد :اگر تیروئید فرد کمکار است،
میتواند همانند یک شخص سالم ورزش کند البته
انتخاب نوع ورزش به میزان سالمت فعلی فرد بستگی
دارد به طوری که اگر سطح هورمونهای تیروئید

این متخصص فیزیوتراپی افزود :تمرین با وزنه بسیار
مهم و مفید است ،زیرا بافت عضالنی کالری بیشتری
مصرف میکند و میزان سوخت و ساز بدن را افزایش
میدهد ،اما شخص باید توجه داشته باشد که تعداد و
شدت تمرینها باید متناسب با سطح سالمت او باشد
و با برنامهریزی صحیح به مرور زمان افزایش پیدا کند
تا بدن دچار آسیب نشود .برای آغاز فعالیت ورزشی،
فرد میتواند یک برنامه تمرینی هوازی را پنج ساعت
در هفته در نظر بگیرد و پس از مدتی برنامه ایروبیک
سنگین یا تمرین با وزنه را  ۱۵۰دقیقه در هفته انجام
دهد.
المعینژاد تأکید کرد :برای کسب انگیزه بیشتر و غلبه بر
افسردگی و خستگی اولیه ناشی از کمکاری تیروئید فرد
میتواند با دوستان خود ورزش گروهی را انجام دهد،
با موسیقی ورزش و در ورزش هدفگذاری کند؛ برای
مثال روی عددی خاص از تعداد ،زمان و سرعت
تمرین ،تمرکز و خود را ملزم به رسیدن به آن کند .در
مورد نوع ورزش هم تنوع را در برنامهریزی در نظر بگیرد
تا یکنواختی برنامه ورزشی فرد را کم حوصله نکند و در
صورت امکان در فضای باز ورزش کند.
او تصریح کرد :نخستین قدم در درمان ک م کاری
تیروئید ،درمان دارویی است ،بنابراین بیماری فرد هنوز
کنترل نشده است و سطح هورمونهای تیروئید هنوز
افزایش پیدا نکرده است ،ورزش میتواند به قلب فرد
فشار بیاورد ،زیرا ک م کاری تیروئید ضربان قلب را کند
میکند و در طوالنی مدت هم فشار خون را افزایش
میدهد .هنگام ورزش ،ضربان قلب افزایش پیدا
میکند ولی در این بیماری هورمونها قادر به ایجاد
پاسخ قلبی-عروقی متناسب با ورزش نیستند.
المعینژاد یادآوری کرد :یکی از عوارض ک م کاری
تیروئید خشکی ،درد و التهاب مفاصل است بنابراین
فرد باید پیش از آغاز ورزش با فیزیوتراپیست خود
مشورت کند .فیزیوتراپیست دستورها و راهنماییهای
الزم را برای مفاصلی که به خشکی دچار یا عضالتی
که کوتاه شدهاند ،به شخص میدهد تا از بروز آسیب
های مفصلی جلوگیری شود.

اطالعيه

در اجراي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنفي (فلزكاران) به شرح ذيل برگزار مي گردد و از عموم اعضاي محترم آن اتحاديه دعوت مي شود با در دست داشتن
ً
اصل پروانه كسب و كارت شناسايي معتبر شخصا از ساعت  8صبح لغايت  14روز رأي گيري به محل اخذ رأي واقع در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان كنگان خيابان
دارايي مراجعه و در انتخابات شركت نمايند.
توجه  :دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي رأي دادن ممنوع است.
رديف

نام اتحاديه

روز اخذ رأي

تاريخ اخذ رأي

1

فلزكاران

چهارشنبه

98/08/29

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت
مديره حايز شرايط:
-1آقاي قاسم آشنا
-2آقاي مهدي آشنا

تعداد اعضاي هيأت مديره
اصلي

علي البدل

بازرس اصلي

بازرس علي البدل

 5نفر

 2نفر

 1نفر

 1نفر

-7آقاي حسين قنبري
-8آقاي خليل مومني
-9آقاي نادر مشتاقي
داوطلبينبازرساناتحاديه(حايزشرايط)

-3خانم حميده احمدي
-4خانم راضيه حيدري
-5آقاي عبدالرضا طهماسبي كنگاني
-6آقاي عبداله قاسمي

-1خانم زهره اختري زاده
-2آقاي حسين توفان
شماره/434 :م .الف
تاريخ چاپ98/8/14 :

اطالعيه

در اجراي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنفي (طال و جواهر  -عكاسان) به شرح ذيل برگزار مي گردد و از عموم اعضاي محترم آن اتحاديه دعوت مي شود با
ً
در دست داشتن اصل پروانه كسب و يا كارت شناسايي معتبر شخصا از ساعت  8صبح لغايت  14روز رأي گيري به محل اخذ رأي واقع در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان
كنگان خيابان دارايي مراجعه و در انتخابات شركت نمايند.
توجه  :دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي رأي دادن ممنوع است.
رديف

نام اتحاديه

روز اخذ رأي

تاريخ اخذ رأي

1

طال و جواهر-
عكاسان

يك شنبه

98/08/26

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت
مديره حايز شرايط:
-1آقاي مجيد آذرخش
-2خانم زهرا بخشش جو
-3سيد عبدالمجيد حسيني

-4آقاي هاشم خليفات
 -5آقاي محمد امين خليفات
-6آقاي امين دانشور
-7آقاي عبدالحسن درويشي
-8آقاي حسين طهماسبي

آ گهي ابالغ اخطاريه ارزيابي كالسه 8300001 :به عبدالمجيد قاسمي:
آقاي عبدالمجيد قاسمي فرزند محمد به شماره شناسنامه  7255صادره دشتي ساكن
بوشهر – بهمني – روبروي فروشگاه رفاه -پشت سينما -منزل محمد قاسمي با توجه به
عدم شناسايي شما بدينوسيله مراتب به شما ابالغ مي گردد كه:
در خصوص پرونده بانك مسكن شعبه مطهري بوشهر و عبدالمجيد قاسمي بعنوان وام
گيرنده و راهن بدينوسيله مراتب به شما ابالغ مي گردد :كه با توجه به انتقال پالك مورد
رهن به بستانكار بانك مسكن مطهري بوشهر و درخواست تخليه از طرف بستانكار ،لذا
تعدادي از اموال موجود در پالك  1521بخش  2بوشهر توسط مامور اجرا صورتجلسه
گرديده و تحويل حافظ اموال كه از طرف بانك معرفي گرديده بوده تحويل شده است،
لذا با توجه به عدم مراجعه مديون ،مراتب بدينويله به شما ابالغ مي گردد كه اموال
شامل  -1اجاق گاز تكنو گاز كمددار  5شعله فاقد سنگ و شعله پخش كن رنگ سفيد
مستعمل به مبلغ  4/000/000ريال و  -2يخچال فريزر ال جي ،فريزر باال  10فوت
به رنگ قهوه اي فاقد موتور و راديات و سردخانه مستعمل به مبلغ  3/500/000ريال
ارزيابي گرديده است لذا چنانچه نسبت به ارزيابي اعتراض داريد مراتب را ظرف مدت
 5روز از تاريخ ابالغ نسبت به پرداخت مبلغ  2/000/000ريال علي الحساب نزد
بانك ملي به شماره حساب  0106807717009بنام كانون كارشناسان واريز و رسيد
ً
واريزي را به همراه اعتراض خود كتبا به اين اداره اعالم نماييد.
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي بوشهر  /زمان قائدي
شماره/993 :م .الف

تعداد اعضاي هيأت مديره
اصلي

علي البدل

بازرس اصلي

بازرس علي البدل

 5نفر

 2نفر

 1نفر

 1نفر

-9آقاي عبدالرضا طهماسبي
 -10آقاي عقيل طهماسبي
-11آقاي حبيب عسكرزاده
-12آقاي عبداله گلداري
داوطلبين بازرسان اتحاديه(حايز شرايط)

-1آقاي عليرضا رفيعي آشياني
-2آقاي ابراهيم عطايي
شماره/433 :م .الف
تاريخ چاپ98/8/14 :

آ گهي ابالغ اخطاريه ماده 102 :به نادر استوار كالسه9701201 :
بدين وسيله به آقاي نادر استوار فرزند رضا شناسنامه شماره  851صادره از سعدآباد و ملي
 5329682479ساكن بوشهر – خيابان مطهري – روبروي رستوران نخلستان – جنب
مدرسه فرهنگ منزل شخصي ابالغ مي شود كه:
در خصوص پرونده اجرايي كالسه  9701201له بانك سپه توحيد بوشهر عليه نادر
استوار و نصراله استوار طبق گزارش مورخ  1398/07/23مهندس جعفري كارشناس
رسمي دادگستري ،پالك ثبتي فرعي 98 :از پالك اصلي  1629در بخش 2 :ناحيه:
ندارد واقع در :بوشهر متعلق به نصراله استوار مورد وثيقه سند رهني شماره  15871و
 23812و  224تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره  60شهر بوشهر استان بوشهر
براي مرتبه دوم به مبلغ  10/564/000/000ريال 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 تجديد
نظر به مبلغ  30/000/000ريال علي الحساب نزد بانك ملي به شماره حساب
 0110798599000بنام مركز كارشناسان رسمي واريز و به دفتر اين اجرا تسليم نماييد.
ً
ضمنا به اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديدنظر
باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شماره/995 :م .الف
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر  /زمان قائدي

خاصیت ضدویروسی به
ِبه دارای خواص ضدویروس باالیی است به طوری که
ترکیبات سلولی این میوه در برابر بیماریهای ویروسی
مانند سرماخوردگی مقاومت بدن را افزایش میدهند.
خواص ِبه برای پوست و مو
سطح باالی آنتی اکسیدانها و ویتامینهای موجود
در ِبه باعث کاهش چروک و جوانسازی پوست
صورت میشود و به عنوان یک ضدآفتاب طبیعی از
پوست شما در برابر اثرات و اشعه ماورابنفش خورشید
محافظت میکند .میوه ِبه غنی از آهن ،مس و روی
میباشد .این سه ماده معدنی برای تقویت مو و افزایش
رشد مو مفید هستند.

آشنایی با خواص «به»
میوه «به» دارای فیبر باالیی است و باعث کاهش وزن و
محافظت غشاهای بدن در برابر سرطان میشود.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان،
میوهها یکی از پرخاصیتترین خوردنیها به حساب
میآیند که افراد میتوانند در رژیم غذایی خود آنها را
قرار دهندِ ،به نیز از این مسئله مستثنی نیست؛ خواص
ِبه به قدری فراوان است که برای درمان بسیاری از
بیماریها میتوان از این میوه استفاده کرد .در ادامه این
متن با بخشی از خواص آن آشنا میشویم.
میوه ِبه دارای آنتی اکسیدانهای مختلف است که این
مواد باعث کاهش استرس میشوند.
یکی دیگر از خواص میوه ِبه مبارزه با عارضه سرطان
است .آنتی اکسیدانهای موجود در این میوه با
رادیکالهای آزاد موجود در بدن مبارزه کرده و باعث
نابودی سلولهای سرطانی بدخیم میشود و همچنین
تانن موجود در دانههای ِبه از غشاهای بدن در مبارزه با

سرطانمحافظتمیکنند.
ضدالتهاب بودن ِبه
ویتامین ث در ِبه حدود  25درصد از نیازهای بدن
انسان را رفع میکند همچنین این ویتامین بدن را در
برابر بیماریهای التهابی مقاوم میکند.
درمان استفراغ در زنان باردار
میوه ِبه را برای بهبود حالت تهوع میتوان به صورت
پخته استفاده کرد؛ به ادرارآور است و به دفع سموم نیز
کمکمیکند.
کاهش وزن با مصرف به
از جمله میوههایی که دارای کالری کم ،اما فیبر فراوان
است میتوان به ِبه اشاره کرد ،به طور کلی  100گرم

درمان کبد چرب
از دیگر خواص ِبه میتوان برای درمان بیماریهای
کبدی مانند کبد چرب اشاره کرد؛ مصرف منظم میوه
ِبه برای سمزدایی کبد و درمان کبد چرب مفید است.
درمان دیابت
ِبه سرشار مقادیر باالی فیبر و گلیسیمی پایین است و
برای جلوگیری از افزایش سطح قندخون و همچنین
کاهش میزان قندخون افراد دیابتی مفید است.
خواص برگ و روغن به
دمنوش ِبه برای کاهش افسردگی ،گلودرد و سرفه مفید
است همچنین جوشانده برگ به برای ضدعفونی کردن
و درمان زخم مفید است .روغن دانه ِبه برای تقویت
قلب و تقویت کبد و معده مفید است.

اطالعيه

در اجراي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنفي (تعميركاران) به شرح ذيل برگزار مي گردد و از عموم اعضاي محترم آن اتحاديه دعوت مي شود با در دست
ً
داشتن اصل پروانه كسب و كارت شناسايي معتبر شخصا از ساعت  8صبح لغايت  14روز رأي گيري به محل اخذ رأي واقع در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان كنگان
خيابان دارايي مراجعه و در انتخابات شركت نمايند.
توجه  :دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي رأي دادن ممنوع است.
رديف

نام اتحاديه

روز اخذ رأي

تاريخ اخذ رأي

1

تعميركاران

شنبه

98/08/25

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت
مديره حايز شرايط:
-1آقاي حسين احمدي
-2آقاي محمد آشنا

تعداد اعضاي هيأت مديره
اصلي

علي البدل

بازرس اصلي

بازرس علي البدل

 5نفر

 2نفر

 1نفر

 1نفر

-7آقاي حسين كرمي
-8آقاي اكبر كنگاني
-9آقاي رسول نوبخت
داوطلبينبازرساناتحاديه(حايزشرايط)

-3آقاي اسماعيل جوكار
-4آقاي عبداالمير خليفات
-5آقاي عامر علي پور
-6آقاي جليل غالمي

-1آقاي عبدالعزيز احمدزاده
-2آقاي مهرزاد توكلي
-3آقاي سجاد خليفات
شماره/432 :م .الف تاريخ چاپ98/8/14 :

اطالعيه

در اجراي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنفي (خواربار و لبنيات) به شرح ذيل برگزار مي گردد و از عموم اعضاي محترم آن اتحاديه دعوت مي شود با در
ً
دست داشتن اصل پروانه كسب و كارت شناسايي معتبر شخصا از ساعت  8صبح لغايت  14روز رأي گيري به محل اخذ رأي واقع در اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان
كنگان خيابان دارايي مراجعه و در انتخابات شركت نمايند.
توجه  :دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي رأي دادن ممنوع است.
رديف

نام اتحاديه

روز اخذ رأي

تاريخ اخذ رأي

1

خواربار و لبنيات

شنبه

98/09/02

اسامي داوطلبين عضويت در
هيأت مديره حايز شرايط:

-1آقاي محمد اسيري
-2آقاي يعقوب بهزادي

-3آقاي جابر ربيعي
-4آقاي جاسم ربيعي نژاديان
-5آقاي يوسف غالمي
-6آقاي بهمن غمضي

تعداد اعضاي هيأت مديره
اصلي

علي البدل

بازرس اصلي

بازرس علي البدل

 5نفر

 2نفر

 1نفر

 1نفر

-7آقاي محمد منصوري
داوطلبين بازرسان اتحاديه(حايز شرايط)
-1آقاي حسين ارشادي مطلق
-2آقاي احمدي پورحياوي

آ گهي ابالغ اجرائيه كالسه 9800507به آقاي مرتضي مقني
بدين وسيله به آقاي مرتضي مقني فرزند :احمد شناسنامه شماره  1810107741و شماره ملي180107741 :
صادره از :آبادان ساكن :عاليشهر -فاز  -2خيابان باهنر -كوچه ياس -پالك  41ابالغ مي شود كه بانك پارسيان
شعبه بوشهر به استناد قرارداد بانكي شماره  57300531386601مورخ  1393/07/14جهت وصول مبلغ
 303/566/271ريال (سيصد و سي و سه ميليون و پانصد و شصت و شش هزار و دويست و هفتاد و يك ريال)
تا تاريخ  1398/04/20به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ  1398/04/20تا روز تسويه كامل بدهي
طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه  9800507در اين اداره تشكيل شده و
طبق گزارش مورخ  1398/05/22مامور ،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 اجرائي جريان خواهد يافت.
شماره/1000:م .الف /مسئول واحد اجراي اسناد رسمي بوشهر
آگهي فقدان سندمالكيت پالك  29/3828واقع در شهرستان عسلويه
نظر به اينكه آقاي غالمحسين آگاه به پيوست چند برگ استشهاديه محلي با اعالم
مفقودي يك جلد سند مالكيت به شماره سريال  373883ب  93مربوط به
ً
ششدانگ پالك  29/3828درخواست صدور المثني را نموده است.ضمنا نامبرده
ملك مورد نظر را بموجب سند قطعي شماره  18980مورخ  97/11/29دفترخانه
 35عسلويه از آقاي علي محمد ماجدي دريافت نموده است و طي اسناد رهني
شماره  91/06/05-12547در قبال مبلغ  400/000/000ريال و شماره -1509
 95/01/24در قبال مبلغ 275/619/304ريال نزد بانك مسكن در رهن مي باشد.
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 عسلويه 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-98/8/14 :شماره/ 431:م الف-
داريوش جالل منش-كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان عسلويه

شماره/435 :م .الف
تاريخ چاپ98/8/14 :

ً
احتراما عطف به شماره  274ش مورخه  97/9/6راجع به
دادخواست خواهان پرونده به خواسته تعيين خسارت وارده به يك
دستگاه تلويزيون  49 SONYاينچ مدل  ، W 66 Eبدينوسيله
به استحضار مي رساند تلويزيون مزبور بر اثر ضربه وارده پنل
آن شكسته شده و نياز به تعويض دارد .چنانچه پنل آن تعويض
شود ميزان خسارت وارده به مبلغ  30/000/000ريال تعيين مي
گردد .ولي در صورتي كه پنل آن در بازار موجود نباشد تلويزيون
مزبور با يك دستگاه تلويزيون نو بايستي جايگزين شود ،در اين
صورت ميزان خسارت واده معادل ( 68/000/000شصت و
هشت ميليون ريال) برآورد و خدمتتان اعالم مي نمايد.
شماره/430 :م .الف
شوراي حل اختالف شهرستان كنگان

رونوشت آ گهي حصروراثت
آقاي حسن سپهريان داراي شناسنامه شماره1409به شرح دادخواست كالسه980399
از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
حسين روزگرد بشناسنامه  ...در تاريخ 1392/8/10دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1حسن سپهريان فرزند حسين ش ش  1409ت ت  1351/4/3صادره از دشتي
(پسرمتوفي)
.2فاطمه روزگرد فرزند حسين ش ش  1407ت ت  1353/5/20صادره از دشتي (دختر
متوفي)
.3مريم روزگرد فرزند حسين ش ش  124ت ت  1356/4/2صادره از دشتي (دختر
متوفي)
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 /343:م الف-رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف خورموج

