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سال چهاردهم شماره   2080چهارشنبه  2آذرماه1401

ویتامین ث ممکن است باعث تجمع آهن شود

ویتامین ث به عنوان ترکیبی موثر برای افزایش جذب آهن شناخته شده است .این ماده می تواند به

آهن غیر هِم که در غذاهای گیاهی یافت می شود متصل شود .گفتنی است که بدن ما به اندازه آهن
هِم (نوع آهن موجود در محصوالت حیوانی) آهن غیر هِم را جذب نمی کند.

سالمت

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  642/902واقع
در بخش دو بوشهر

آقای ابوذر دهدار بموجب وکالتنامه شماره  258271مورخ  1401/08/28دفتر  4بوشهر وکیل از طرف محمد
انبارکی با تسلیم استشهاد محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ واقع
در بخش  2بوشهر که به شماره دفتر الکترونیک  139720324009001914بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و
به علت اسباب کشی مفقود شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس از انتشار این آگهی
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند
معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/09/02 :
شماره /651 :م الف
1401091230
شناسه آگهی1414905 :
شکراله سعادتی_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
........................................................................................................................................

آگهی فقدان سند مالکیت پالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  642/902واقع
در بخش دو بوشهر

آقای ابوذر دهدار بموجب وکالتنامه شماره  258271مورخ  1401/08/28دفتر  4بوشهر وکیل از طرف حسین
پورتقی با تسلیم استشهاد محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ واقع
در بخش  2بوشهر که به شماره دفتر الکترونیک  139720324009001915بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و
به علت اسباب کشی مفقود شده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس از انتشار این آگهی
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند
معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/09/02 :
شماره /652 :م الف
1401091231
شناسه آگهی1414906 :
شکراله سعادتی_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
........................................................................................................................................

ابالغ نامه

مدیریت محترم کارگاه میثاق شهر
موضوع :آقای مصطفی علی پور
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مصطفی علی پور در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1401/07/23کمیته بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است .لذا ابالغ رأی به کارفرما به شرح ذیل انجام گردد:
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود دارد :ابالغ واقعی (حضوری)
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود ندارد :پست پست دو قبضه
در صورت مجهول المکان بودن شرکت آگهی روزنامه شود.
به منظور دسترسی به آدرس شرکت به سایت  ilenc.ssaa.irو  irsherket.ssaa.irمراجعه گردد.
-1شغل آشپز از تاریخ  1389/12/29لغایت 1391/05/17
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
نسبت به رأی کمیته اعتراض داشته و در زمان قانونی فرم شماره  4را ارسال خواهم کرد.
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
1401091232
........................................................................................................................................

ابالغ نامه

مدیریت محترم کارگاه خدماتی و بازرگانی پاک
موضوع :آقای مصطفی علی پور
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مصطفی علی پور در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1401/07/23کمیته بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است .لذا ابالغ رأی به کارفرما به شرح ذیل انجام گردد:
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود دارد :ابالغ واقعی (حضوری)
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود ندارد :پست پست دو قبضه
در صورت مجهول المکان بودن شرکت آگهی روزنامه شود.
به منظور دسترسی به آدرس شرکت به سایت  ilenc.ssaa.irو  irsherket.ssaa.irمراجعه گردد.
-1شغل آشپز از تاریخ  1392/12/29لغایت 1395/12/30
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
نسبت به رأی کمیته اعتراض داشته و در زمان قانونی فرم شماره  4را ارسال خواهم کرد.
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
1401091233
........................................................................................................................................

ابالغ نامه

مدیریت محترم کارگاه نوشین کیش
موضوع :آقای مصطفی علی پور
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مصطفی علی پور در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1401/07/23کمیته بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است .لذا ابالغ رأی به کارفرما به شرح ذیل انجام گردد:
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود دارد :ابالغ واقعی (حضوری)
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود ندارد :پست پست دو قبضه
در صورت مجهول المکان بودن شرکت آگهی روزنامه شود.
به منظور دسترسی به آدرس شرکت به سایت  ilenc.ssaa.irو  irsherket.ssaa.irمراجعه گردد.
-1شغل آشپز از تاریخ  1381/12/29لغایت 1387/12/30
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
نسبت به رأی کمیته اعتراض داشته و در زمان قانونی فرم شماره  4را ارسال خواهم کرد.
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
1401091234
........................................................................................................................................

ابالغ نامه

مدیریت محترم کارگاه شرکت نانکو
موضوع :آقای مصطفی علی پور
با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مصطفی علی پور در کارهای سخت و زیان آور که در
جلسه مورخ  1401/07/23کمیته بدوی استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تأیید
قرار گرفته است .لذا ابالغ رأی به کارفرما به شرح ذیل انجام گردد:
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود دارد :ابالغ واقعی (حضوری)
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود ندارد :پست پست دو قبضه
در صورت مجهول المکان بودن شرکت آگهی روزنامه شود.
به منظور دسترسی به آدرس شرکت به سایت  ilenc.ssaa.irو  irsherket.ssaa.irمراجعه گردد.
-1شغل آشپز از تاریخ  1380/12/29لغایت 1382/12/29
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور
نسبت به رأی کمیته اعتراض داشته و در زمان قانونی فرم شماره  4را ارسال خواهم کرد.
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
1401091235

سالمت

«جامجم» احتمال میزان آسیبزایی هورمون موجود در شیرگاو را بررسی میکند

مغذی یا سرطانزا؟

در چند سال اخیر ،بارها در جلسات و محافل
مختلف بحثهایی در ارتباط با وجود
هورمون در شیر و لبنیات و خطر ناشی از آن
برای مصرفکنندگان ،بین متخصصان و البته
افراد غیرمتخصص به وجود آمده و نتیجه
این بحثها اغلب هراسافکنی و بروز ابهام
و سردرگمی در میان خانوا دهها و البته گاهی
روشنگری و واقعبینی بوده است.
اما برای این که بدانیم منشا ماجرایی که سبب
بروز ابهام سرطانزایی شیر و لبنیات در اذهان
عمومی شده از کجاست و تا چه میزان واقعیت
دارد با دکتر حمید خسروی ،متخصص علوم و
صنایع غذایی و مشاور و مدرس صنایع لبنی
گفتگو کردهایم.
واقعیت این است که در شیر ،هورمون وجود
دارد ،ولی مقدار آن به حدی نیست که برای بدن
آسیبزا باشد؛ این را دکتر خسروی میگوید و
میافزاید« :منشا ابهام در سرطانزایی شیر و
محصوالت لبنی از ایران نبوده و این نگرانی
برای اولین بار در کشور آمریکا مطرح و به
بحث گذاشته شد .در مطالعاتی این مطلب
یافت شد افرادی که شیر مصرف میکنند به
دلیل تزریق هورمون رشد ساختگی به دام که
در نهایت موجب افزایش تولید شیر در گاو
میشود در حدود  ۱۰درصد ،میزان هورمون رشد
در خونشان باالتر از افراد دیگر است .ناگفته
نماند این هورمون را بدن انسان نیز میتواند
به صورت طبیعی تولید کند و موجب پیدایش
تومور در موش و در انسان مرتبط با سرطانهای
کولورکتال ،پستان و پروستات است .ولی
مشخص شد زمانی که این هورمون با شیر وارد
بدن میشود روی انسان تاثیر نمیگذارد به این
دلیل که سریعا توسط فرآیند هضم و جذب مواد

پرچرب مانند خامه و کره و ...میشود .اما در
مورد مصرف شیر کامل یا پرچرب یا فرآوردههای
تخمیری به خصوص ماست ،واقعیت این است
که با مصرف روزانه دو تا سه سهم از آنها ،مقدار
هورمون به حدی نمیرسد که بتواند برای بدن
آسیبزا باشد.

ارتباط هورمون رشد و آنتیبیوتیک در شیر

غذایی از بین میرود».

هورمون استروژن چطور؟

نگرانی بزرگتر کنونی در مورد شیر گاوهای
گاوداریهای صنعتی است که  ۳۰۰روز در سال
شیر آنها دوشیده میشود و بیشتر مواقع هم
باردار هستند .گفته میشود در اواخر بارداری،
خون گاوهای باردار ۳۳برابر استروژن ،بیشتر از
حالت نرمال دارد و مجدد این پرسش پیش
میآید که چه مقدار افزایش این هورمون
خطرناک است؟ دکتر خسروی میگوید« :در یک
مطالعه گفته شد که زنان بالغ حدود  ۶۳۰هزار
نانوگرم در روز استروژن تولید میکنند ،در حالی
که در سه واحد شیر گاو تنها حدود  ۶۸نانوگرم
استروژن وجود دارد که بر این اساس مصرف
شیر هیچ مشکلی برای سالمت مصرفکننده
به وجود نمیآورد ».این متخصص با اشاره
به این که ،چون استروژنهای شیر ماهیت
چربیدوستی و عموما در بخش چرب شیر
قرار دارند ،توصیه به مصرف کمتر محصوالت

با توجه به این که گفته میشود میزان ترکیبات
آنتیبیوتیکی در شیر باالست ،دکتر خسروی
میگوید« :تزریق هورمون رشد به دام ،میتواند
منجر به عفونت پستان در گاو شود که در نهایت
برای از بین بردن این عفونت از آنتیبیوتیکها
استفاده میشود و این کار موجب به وجود
آمدن باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک
میشود ».البته این متخصص خاطرنشان
میکند در حال حاضر کارخانجات معتبر کشور،
نظارت کافی بر این موضوع ،زنجیره تامین و
در زمان خرید شیر خام از تولیدکنندگان دارند.

هورمون کدام شیر کمتر است؟

مقادیر هورمون در شیر دامهای مختلف متفاوت
است .مثال در شیر شتر به علت شیردهینداشتن
در دوران بارداری ،مقادیر بسیار پایینتری
از استروژن وجود دارد .همچنین در دامهای
غیرصنعتی و بومی معموال تزریق هورمون برای
افزایش شیردهی اتفاق نمیافتد ،اما واقعیت
دنیای مدرن امروز این است که دسترسی به
شیر سالم و بهداشتی در سطح وسیع و برای
همه ،صرفا با شیرگاو صنعتی میسر است .پس
همچنان توصیه بر این است که از شرکتی معتبر
که توان و امکانات الزم برای کنترل کیفیت و
بهداشت محصول خود را دارد ،خرید کنید.

آگهی
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم پروین خلیجی به شماره ملی5299849362 :
به شرح دادخواست به کالسه  1401/244از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان :محمدرضا
خلیجی فرزند احمد به شناسنامه شماره 25 :در
تاریخ  1401/08/17اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به شرح ذیل:
-1پروین خلیجی فرزند :عبدالعزیز ش ملی:
 5299849362صادره از :دیلم تاریخ تولد1357 :
نسبت :همسر متوفی
-2احمد خلیجی فرزند :محمدرضا ش ملی:
 5290102760صادره از :دیلم تاریخ تولد1388 :
نسبت :فرزند متوفی
-3فاطمه خلیجی فرزند :محمدرضا ش ملی:
 5290060553صادره از :دیلم تاریخ تولد1380 :
نسبت :فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره/102 :م الف
حسین اکبری -رئیس شعبه اول شورای حل
اختالف شهرستان دیلم
1401091228
......................................................................

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  2454/9واقع
در بخش دو بوشهر

خانم طاهره دشت پور با تسلیم استشهاد محلی
مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ
یکدستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول پالک
 2454/9واقع در بخش دو بوشهر که در دفتر به
شماره  140020324009009315به نام خانم طاهره
دشت پور صادر و تسلیم گردیده و به علت جا
به جائی مفقود شده است و درخواست صدور
المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آئینامه قانون
ثبت اعالم می شود که هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود می باشد ،تا ده روز پس
از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان بوشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
شد.
تاریخ انتشار آگهی1401/09/02 :
شماره /647 :م الف
شکراله سعادتی_ رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان بوشهر
1401091229

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003613مورخ  1401/08/02هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای محمود تبادار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  450کد ملی  3539490345صادره
از گناوه را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشهور به گیسه نخالت به مساحت  34521متر
مربع در قسمتی از پالک  880اصلی واقع در قریه جزیره گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ابراهیم تبادار
و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به 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 صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
1401091225
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
شماره 446 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
...............................................................................................................................................

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003608مورخ  1401/08/02هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای حسینقلی کره بندی فرزند حسن به شماره شناسنامه  22کد ملی 3500628990
صادره از بوشهر را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت  32362متر مربع در قسمتی
از پالک  897اصلی واقع در قریه عسکری گناوه خریداری مع الواسطه از آقای محمود عرب و شرکاء محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به 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 صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
1401091226
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
شماره 450 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
...............................................................................................................................................

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003607مورخ  1401/08/02هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای حسینقلی کره بندی فرزند حسن به شماره شناسنامه  22کد ملی 3500628990
صادره از بوشهر را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت  55103متر مربع در قسمتی
از پالک  897اصلی واقع در قریه عسکری گناوه خریداری مع الواسطه از آقای عبدالحسین رفیعی و شرکاء
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به 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 صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
1401091227
شماره 451 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003611مورخ 1401/08/02
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای حسین تبادار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  7کد
ملی  3539805443صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین کشاورزی مشهور به مه دراز به مساحت 6796/60
متر مربع در قسمتی از پالک  880اصلی واقع در قریه جزیره
گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ابراهیم تبادار و شرکاء محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
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
صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح
قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
1401091221
شماره 441 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
.........................................................................

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003610مورخ 1401/08/02
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای حسین تبادار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  7کد
ملی  3539805443صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین کشاورزی مشهور به مه دراز به مساحت 8037
متر مربع در قسمتی از پالک  880اصلی واقع در قریه جزیره
گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ابراهیم تبادار و شرکاء محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
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
صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح
قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
1401091222
شماره 442 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
.........................................................................

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003609مورخ 1401/08/02
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای حسین تبادار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  7کد
ملی  3539805443صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین کشاورزی مشهور به خران به مساحت 9173/43
متر مربع در قسمتی از پالک  880اصلی واقع در قریه جزیره
گناوه خریداری مع الواسطه از آقای ابراهیم تبادار و شرکاء محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
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
صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح
قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
1401091223
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
شماره 443 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه
.........................................................................

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160324001003612مورخ 1401/08/02
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای محمود تبادار فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه  450کد
ملی  3539490345صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین کشاورزی به مساحت  18932/47متر مربع در
قسمتی از پالک  880اصلی واقع در قریه جزیره گناوه خریداری
مع الواسطه از آقای ابراهیم تبادار و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
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
صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح
قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/17 :
1401091224
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/02 :
شماره 445 :م الف
محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

