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شماره 1793

سیب زمینی جوانه زده
قابل مصرف است ؟ 

اغلب افراد با مشــاهده سیب زمینی های جوانه زده برای 
اســتفاده از آن ها دچار تردید می شوند، در برخی مواقع 

نباید سیب زمینی جوانه زده را مصرف کرد.
به گزارش نمناک، بیشــتر ما شــنیده ایم که نباید سیب 
زمینی های سبز شده و جوانه زده را بخوریم اما چرا؟ دیدن 
 این که ســیب زمینی ها جوانه زده اند کمی  ناخوشــایند 
به نظر می رسد که ممکن است شما را در استفاده از آن بر 
سر دوراهی قرار دهد اما گاهی نیز ممکن است  این سیب 
زمینی ها را مصرف کرده باشید، در  این شرایط  این قسمت 

از سالمت نمناک را از دست ندهید.
ایمنی مواد غذایی

مصرف ســیب زمینی حتی پس از جوانه زدن و تا قبل از 
 این که چروکیده شــوند مشکلی نخواهد داشت. بسیاری 
از مــواد مغذی در یک ســیب زمینی حتی پس از جوانه 
زدن نیز باقی می مانند، تنها کافی اســت که آن ها را قبل 
از استفاده از روی سیب زمینی جدا کرده و سپس مصرف 
کنید. هنگامی که یک سیب زمینی جوانه می زند نشاسته 
موجود در آن به قند تبدیل خواهد شــد، در ابتدای  این 
فرایند نقاط نرمی  را اطراف پوسته سیب زمینی مشاهده 

خواهید کرد که بهتر است قبل از استفاده جدا شوند.
چــه زمان از مصرف ســیب زمینــی جوانه زده 

خودداری کنیم؟
با پیشــرفت روند جوانه زدن، ســیب زمینی چروکیده و 
کوچک می شود زیرا نشاسته موجود در آن به قند تبدیل 
شده و فرصت رشد بیشتر جوانه ها فراهم شده است. اگر 
ســیب زمینی را در  این شرایط مشاهده کردید از مصرف 
آن خودداری کنید زیرا طعم خوبی نخواهد داشت. از  این 
قســمت های سبز می توان برای کاشت و رشد، یک سیب 

زمینی جدید پرورش داد.
سموم موجود در سیب زمینی:

نور و گرما ماده ای به نام سوالنین تولید می کنند که سبب 
رشــد جوانه بر روی پوسته ســیب زمینی می شوند و هر 
دو  این ســموم برای انسان سمی  بوده و منجر به سردرد، 

استفراغ و سایر عالئم گوارشی خواهد شد.
سوالنین به همراه کلروفیل در پوسته سیب زمینی جمع 
شده، در نتیجه سبز رنگ خواهد شد، پس قبل از استفاده،  
این پوســته سبز را از بین ببرید اما همچنان مزه تلخ آن 

باقی خواهد ماند.
چگونه از جوانه زدن سیب زمینی پیشگیری کنیم؟
برای نگهداری طوالنی مدت سیب زمینی بهتر است آن را 
در جای خشک، خنک، دور از نور مستقیم خورشید و به 
دور از پیاز نگهداری کرد زیرا پیاز رشــد جوانه زدن را در 

سیب زمینی تسریع خواهد کرد.
پرورش دهندگان ســیب زمینی معمواًل برای جلوگیری 
از جوانه زدن آن ها ، روش های مختلفی را برای کاشــت 
اعمال می کنند. پس اگر شــخصًا سیب زمینی را پرورش 
می دهید و یا به صورت عمده آن را خریداری کرده اید برای 
ماندگاری بیشــتر آن ها الزم اســت چند نکته و ترفند را 

بیاموزید :
1. نوع سیب زمینی خریداری و کاشت شده را بدانید زیرا 
دانستن نوع آن به شما در نگهداری طوالنی مدت کمک 

خواهد کرد.
2. به عنوان یک قاعده کلی، سیب زمینی خشک و یا دیر 
برداشت شده ســالم تر باقی می ماند. اگر سیب زمینی را 
در منزل برداشــت کرده اید بهتر است قبل از استفاده آن 
را خارج از محیط خانه قرار دهید تا از تازه بودن در آیند 

و خشک شوند.
3. همیشه ســیب زمینی های ســالم را خریداری کنید 
زیرا سیب زمینی های آســیب دیده کیفیت خوبی برای 
نگهداری طوالنی مدت نخواهند داشت و به زودی جوانه 

می زنند.

تمام بیماری ها
با  این دانه یک جا ریشه کن می شود 

صد آنالین: دانه هــای تخم کدو شــگفت انگیز بوده و 
سرشــار از مواد مغذی و مواد معدنــی مانند مس، روی، 

پروتئین، منگنز، آهن، منیزیم و غیره هستند. 
بسیاری از مردم  این دانه های خوشمزه را مصرف می کنند؛ 
امــا از  این واقعیت کــه آن ها فواید ســالمتی و زیبایی 

متعددی دارند، آگاهی ندارند. 

سماق قهوه ای بهتر است یا قرمز؟

ســماق یکی از چاشــنی های بسیار خوشمزه اســت که درکنار 
غذاهای  ایرانی مانند کباب طعم فوق العاده ای خواهد داشــت و 

همین طور سماق یک ادویه پرخاصیت نیز شناخته می شود.
به گزارش نمناک، کباب یکی از خوشمزه ترین غذاهای  ایرانیست 
که طعم بی نظیر آن با افزودن کمی  ســماق دلچسب تر می شود، 
البته ســماق ادویه ترش مزه ای اســت که نه تنها در کنار کباب 
بلکه چاشــنی بسیاری از غذاها و دســرهای دیگر است. خواص 
سماق تنها به کاربرد آن در آشپزی مربوط نمی شود بلکه سماق 
خواص دارویی فراوانی دارد که در  این بخش از نمناک به بررسی 
مختصر خواص ســماق قهوه ای و ســماق قرمز، نحوه تشخیص 

سماق اصل از تقلبی و... پرداخته ایم.
سماق مرغوب چه رنگی دارد؟

ســماق قرمز از مرغوبیت و خلوص بهتری نسبت به نوع قهوه ای 
آن برخوردار می باشد و دارای بافتی یکدست تر و نرم تر از سماق 

قهوه ای بوده و طعمی  بهتر دارد.
بهترین سماق  ایران در آذربایجان شرقی

هوراند یکی از مهم ترین قطب های تولید ســماق در کشور است، 
ســماق  این شهرستان در دل جنگل های ارســباران آذربایجان 
شــرقی تولید و به عنوان مرغوب ترین ســماق کشور محسوب 

می شود.
روستای خانیک شهرستان گناباد نیز دارای سماق مرغوبی بوده 

و به عنوان پایتخت سماق  ایران معروف است.
ادویه ســماق بر مبنای نوع میوه و فراوری آن به دو نوع تقسیم 

می شود:
سماق قهوه ای

سماق قرمز
تفاوت سماق قهوه ای با سماق قرمز

ســماق قهوه ای و سماق قرمز هر دو دارای خواص فراوان بوده و 
مزه ای ترش شبیه لیمو دارند اما در مواردی با یکدیگر متفاوتند:
در سماق قرمز پوست میوه به صورت کامل گرفته می شود اما در 

سماق قهوه ای  این طور نیست.
ســماق قرمز و ســماق قهوه ای در زمان چیده شدن متفاوتند، 
سماق قرمز زمانی چیده می شــود که میوه هنوز قرمز است، به 

همین دلیل رنگ پودر آن قرمز خواهد بود.
ســماق قهوه ای کمی  ترش تر بوده و ترشی ســماق قرمز کمتر 

است.
ســماق قرمز نسبت به ســماق قهوه ای ســطح و بافتی صاف و 

یکدست تر دارد.
سماق قهوه ای برای چی خوبه؟

خواص سماق قهوه ای عبارت  است از:
سماق قهوه ای دارای چربی هایی سالم چون اسید اولئیک و اسید 
لینولیئیک اســت، اســید اولئیک چربی اشباع نشده است که با 

سالمت قلب در ارتباط می باشد.
مصرف ســماق قهوه ای به دلیل داشتن فیبر زیاد سبب افزایش 

سالمت دستگاه گوارش می شود.
ســماق قهوه ای حاوی برخــی از ویتامین های ضــروری مانند 

ویتامین B2 ،B6 ،B1 و C برای بدن است.
سماق قهوه ای ماده ای غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان است.

مصرف ســماق قهوه ای به دلیل خواص آنتی اکسیدانی به کاهش 
التهــاب موجود در بدن و درمان بیماری های قلبی و ســرطانی 

کمک می کند.
مصرف ســماق قهوه ای قند خون را متعادل می کند زیرا ماده ای 

مؤثر برای کنترل قند خون در افراد مبتال به دیابت است.
سماق قهوه ای به کاهش درد عضالنی کمک می کند.

سماق برای کاهش وزن و الغری بسیار مفید می باشد.
غرغره دم کرده ســماق قهوه ای برای تورم گلو و دهان بســیار 

مؤثر و مفید است.
مالیدن ســماق قهوه ای به دندان ها باعث تقویت دندان و لثه ها 

می شود و برای دندان درد مفید می باشد.
سماق قهوه ای ضد میکروبی می باشد.

سماق قهوه ای ادرار آور می باشد و تب را پایین می آورد.
آنتی اکسیدان باالی سماق باعث سم زدایی کبد شده و به درمان 

کبد چرب کمک می کند
ســماق قهوه ای بــرای درمان هموروئیــد یا بواســیر و درمان 

خون ریزی بواسیر بسیار مفید است.
ســماق قهوه ای به دلیل داشــتن مقدار زیــادی ویتامین C در 

کاهش چین و چروک و جوان شدن پوست صورت مؤثر است.
عوارض و مضرات سماق قهوه ای

مضرات سماق قهوه ای عبارت  است از:
برخی افراد به مصرف ســماق حساســیت دارند، مصرف سماق 

قهوه ای در  این افراد موجب واکنش آلرژیک شدید می شود.
مصرف سماق همراه با داروهای کاهش قندخون مضر است زیرا 

سماق باعث کاهش قند خون می شود.
خواص سماق قرمز عبارتند از:

درمان آرتــروز- مانع پیری زودرس- درمــان گلو درد- درمان 
کبد چرب- ســفید کننده دندان و تقویــت لثه- درمان چاقی 
)الغری(-کنتــرل قند خون- مانــع از بیماری های عروق- ضد 
عفونی کننده- درمان حساســیت های پوستی- درمان بواسیر-
ضد سکته- ضد ســرطان- بهبود زخم های سطحی- آرام بخش 
معده- تب بر- کاهــش تعریق- مفید برای کودکان- مفید برای 

دوران بارداری.

عکس از: علی رضا پرویزی

دندان درد کودکان در جریان پوســیدگی و خراب 
شــدن تدریجی و نفوذ به عصب بروز می کند. در 
این زمان برای تسکین درد دندان کودک به سراغ 

درمان های خانگی و طبیعی می رویم.
به گــزارش نمناک، دندان درد کودکان همان قدر 
که برای خود کودک دردناک اســت سبب نگرانی 
والدین می شــود، به طوری که بــا بروز دردی که 
کودک تحمل می کند به ســراغ علت پوســیدگی 
و راه تســکین دندان درد کودک می روند. در  این 
بخــش از نمناک بــا علت اصلی خراب شــدن و 
پوسیدگی دندان کودک و راه های درمان و تسکین 

دندان درد کودک بیشتر آشنا می شوید.
علت دندان درد کودکان

پوشــش محافظ بیرونی دندان به علت پوسیدگی 
دندان از بین می رود و رفته رفته به مرکز دندان و 
محل قرارگیری اعصاب دندان نفوذ می کند و درد 
هنگامی که چیزهای سرد یا گرم یا شیرین با دندان 

تماس پیدا می کند شروع می شود.
تخریب یا فســاد دندان و بیماری لثه بر اثر تولید 
پــالک )Plague( که الیه نازکــی از بزاق و باقی 
مانده های غذاســت و باکتری در آن رشد می کند، 
صورت می گیــرد. باکتری ها در حضور مواد قندی 
رشد می کنند، به همین خاطر وجود قندها در مواد 

غذایی کودک مضر هستند.
دندان درد کودک

مسائلی که والدین باید درباره نحوه مراقبت 
از دندان های کودک خود مطلع باشند

پیدا کردن محل دقیق درد
والدین باید از کودک درباره دندانی که درد می کند 
یا محل  ایجاد درد در دهان سؤال کنند. همچنین 
والدین باید درباره زمان شروع درد و دائم یا موقتی 
بودن آن از کودک اطالعاتی دریافت کنند. دندان 
دردی که باعث شــود کودک در طول شب بیدار 
بمانــد یــا درد دندانی که بیش از یــک روز ادامه 
داشته باشد، باید مورد بررسی دندانپزشک اطفال 

قرار گیرد.
بررسی عالئم  ایجاد آسیب دیدگی

ممکن اســت ضربه بــه دهان 
سبب آســیب به دندان ها 

کــودک  لثه هــای  و 
همین  بــه  شــود، 
علــت والدین باید 
خود  کــودک  از 
درباره وارد شدن 
دهان  بــه  ضربه 
و  کنند  ســؤال 
نــگاه کردن  بــا 
دهان  داخــل  به 
عــدم  از  کــودک 

شکســتگی،   ایجاد 
یا  خوردگی  تــرک 
آسیب  موارد  سایر 
دنــدان  دیدگــی 
و  شــوند  مطمئن 

متخصص  به  سپس 
کودکان  دندانپزشکی 

مراجعه کنند.
بــه  ابتــال  عالئــم  بررســی 

بیماری های دندان و لثه
از نزدیک به  باید  والدین 

دندان نگاه کنند و لکه های قهوه ای یا پوسیدگی ها 
را در دهان کودک خود تشــخیص دهند و التهاب 
لثه یا زخم در داخل دهان کودک خود را بررســی 
نمایند. اگر عالئم مشــخص در  این باره مشــاهده 
نشــد، احتمااًل دندان پوسیده کودک عفونت کرده 

است.
اهمیت دندان شیری

برخی از والدین گمان می کنند چون دندان شیری 
موقتی اســت نیاز به مراقبت از آن ها نیســت، به 
همین علت در حفظ و رعایت بهداشــت ســهل 
انگاری می کنند، اما باید بدانید دندان های شیری 
ســالمت دندان هــای دائمی  را تأمیــن می کنند، 
بنابراین پس از رویش اولین دندان، کودک خود را 
برای معاینه و جلوگیری از بروز مشکالت دهانی به 

دندانپزشکی اطفال ببرید.
پیشگیری از درد دندان کودکان

مسواک زدن و نخ دندان کشیدن
کودکان باید بعد از هر بــار غذا خوردن نخ دندان 
بکشــند و حداقل دو بــار در روز و قبل از خواب 
دندان های خود را مســواک بزنند و اگر خودشان 
نتواننــد  این کار را انجام دهنــد، والدین باید  این 
کار را برایشــان انجام دهند تا تمیزی و ســالمت 

دندان های کودک حفظ شود.
استفاده از محصوالت حاوی فلوراید

برای پیشــگیری از پوســیدگی مینای دندان باید 
چنانچه در بخش بهداشت دهان و دندان در نمناک 
گفتیــم خمیردندان ها و دهان شــویه های حاوی 
فلوراید اســتفاده کنید. والدین برای کودکان خود 
باید از مکمل های خوراکی حاوی فلوراید استفاده 

کنند.
مراجعه منظم به دندانپزشک

برای حفاظت از دندان ها و پیشگیری از مشکالت 
دندان حداقل دو بار در ســال باید به دندانپزشک 
مراجعه نمــود و در صورت لزوم بــه جرم گیری 

دندان ها پرداخت.
کاهش مصرف مواد غذایی و نوشــیدنی های 

شیرین

کاهش مصــرف مــواد غذایی و نوشــیدنی های 
شیرین می تواند نقش مهم و مؤثر در پیشگیری از 

پوسیدگی دندان و دندان درد داشته باشد.
انجام  از محافظ دهان در هنگام  اســتفاده 

فعالیت های ورزشی
بــه منظــور جلوگیری از وارد شــدن آســیب به 
دندان هــای کودک آن هــا باید در هنــگام انجام 
فعالیت های ورزشی از محافظ دهان استفاده کنند.

درمان دندان درد کودکان
والدین می توانند بــرای کاهش دندان درد کودک 

خود کارهای زیر را انجام دهند:
مسواک و نخ دندان

دو طرف دندان های خراب را مســواک بزنید و نخ 
دندان بکشید تا باقی مانده غذا از دندان خارج شود. 
در صورتی که کودک بزرگ شده باشد خودش باید 
به دندان خود مســواک بزند و نخ دندان بکشد و 

فقط والدین باید بر کار آن ها نظارت کنند.
شست وشو با آب نمک

بــرای کاهش درد و ورم اطراف دندان، کودک باید 
آب نمک را در دهانش بچرخاند و بعد از 30 ثانیه 
آن را بیرون بریزد. برای درســت کردن آب نمک 
حدود نصف قاشــق چای خوری نمک را درون یک 
فنجان آب گرم بریزید و هم بزنید تا حل شود. در 
صورت ادامه داشتن درد هر چند ساعت یک بار از 

محلول آب و نمک استفاده کنید.
کیسه یخ

درون حوله ای یخ یا سبزیجات یخ زده را بپیچید و 
حدود 15 تا 20 دقیقه کیسه را روی محل درد نگه 
دارید تا درد کاهش یابد. توجه داشته باشید که یخ 

را مستقیمًا روی پوست یا دندان خراب نگذارید.
استفاده از داروهای بدون نیاز به نسخه

اســتفاده از داروهای بدون نیاز به نســخه مانند 
استامینوفن یا  ایبوپروفن به طور موقت درد را کم 
می کنــد، اما برای کاهش درد دندان، از آســپرین 
استفاده نکنید. بنزوکائین )بی حسی موضعی( را نیز 

می توان مستقیمًا روی دندان خراب استفاده کرد.
روغن سیر

روی دندان خراب کــودک خود چند قطره روغن 
سیر بریزید زیرا روغن ســیر حاوی ترکیبات ضد 
باکتریایی اســت و ســبب بی حس شــدن دندان 
کودک و کاهش درد آن می شــود. در ابتدا کودک 
کمی  احساس سوزش می کند اما بعد از مدت زمان 

کوتاهی احساس راحتی خواهد کرد.
سرکه سیب

بــا تکه کوچکی پارچه یا پنبه مقداری روی دندان 
خراب قرار دهید تا درد کاهش یابد.

چای نعنا
چای نعنا که طعم خوبی دارد و کودکان راحت آن 
را اســتفاده می کنند سبب بی حسی دندان خراب 
کودک و کاهش دندان درد می شــود. برای درست 
کردن چای نعنا،1 قاشــق چای خوری برگ نعنای 
خشــک را داخل 1 فنجان آب در حال جوشیدن 
بریزید و بگذارید 20 دقیقه در همان حالت بماند، 
سپس آن را از صافی رد کنید و با آن دهان کودک 

خود را بشویید.
سیب زمینی

یک عدد ســیب زمینی را پوست گرفته، تکه تکه 
کنید و روی دندان خراب بگذارید تا درد آن کاهش 
یابد. برای کاهش دندان درد کودک می توانید یک 
پوره با ســیب زمینی و کمی  نمک درست کنید و 

پوره را در محل درد بگذارید.

عصاره وانیل
با وانیل یک توپ کوچولو درست کنید و روی محل 
درد قرار دهید و یا مقــداری عصاره وانیل به یک 
تکه پارچه نخی بزنیــد و آن را روی دندان خراب 

بگذارید .
خمیردندان مخصوص

اگر لثــه کودکتان حســاس اســت می توانید از 
خمیردندان مخصوص دندان های حساس که باعث 

کاهش درد می شود، استفاده کنید.
کمپرس گرم

بــرای آرام کردن درد دنــدان یک بطری آب گرم 
را کــه درون پارچه یا حولــه ای پیچیده اید روی 

گونه های کودک بگذارید.
اقدامات دندانپزشــک برای رفع درد دندان 

کودک
دندانپزشــک، وسعت و میزان آســیب دیدگی را 

مشخص می کند.
در صورت نیاز دندان به یک تراش و پرکردن ساده، 

آن را ترمیم می کند.
اگر دندان آبسه کرده باشد چرک را خارج می سازد.
اگر امکان خوب شدن دندان نباشد آن را می کشد 
و برای  این کار بر حســب ســن کودک شــما از 

بیهوشی عمومی  استفاده می کند.
توصیه به والدین بــرای جلوگیری از خراب 

شدن دندان کودک
برای جلوگیری از فســاد دنــدان کودک مقداری 
فلوراید به آب آشامیدنی بیافزایید و یا از قرص های 
فلوراید یــا قطره های حاوی آن بــرای کودکتان 

استفاده کنید.
برای مسواک زدن کودک از خمیرهای فلورایددار 

استفاده کنید.
به کودک، شیرینی و قند، کیک و بیسکویت ندهید 
و همچنیــن اجازه ندهید آن ها از نوشــیدنی های 

قندی استفاده کنند.
دندان های کودکتان را یک بار در روز مسواک بزنید 
و تا سنین 6 تا 7 سالگی بر مسواک زدن او نظارت 

کنید.
هر شــش ماه یک بار کودک چهار ســاله خود را 
نزد دندانپزشــک ببرید و او را از همان کودکی با 

دندانپزشک آشنا کنید.
بعد از خوردن شیرینیجات، به کودک توصیه کنید 
آب فراوان بنوشــد تا دندان هایش از شیرینی پاک 

شود.
دندان های دائمی  عقب کودک را وقتی به سن 7 تا 
8 سالگی رسید از نظر وجود شکاف بررسی کنید.

اگر دندان دائمی کودکان دچار شکســتگی یا لب 
پریدگی شده باشد، نصب یک روکش دندان یا پر 

کردن دندان ضروری خواهد بود.
هشدارها

اگــر کودک همراه با دنــدان درد تب، ورم نزدیک 
دندان خراب، درد بسیار شدید یا وارد شدن ضربه 
شدید به دهان داشت به سراغ مراقبت های پزشکی 

بروید.
اگر دندان درد بیش از 24 ســاعت طول کشید یا 
باز هم تکرار شــد، حتمًا با دندانپزشک کودک تان 
مشورت کنید. درمان های موقتی تنها برای مدت 
زمان کوتاهی درد را تســکین می دهد، به همین 
علت ضروری اســت برای درمان دندان درد شدید 
کودکان و جلوگیری از آســیب شدید به دندان به 

دندانپزشک اطفال مراجعه کنید.
اگر از داروی مسکن موضعی برای دندان کودکتان 
اســتفاده کرده اید، از دادن غذا به کودک تا زمانی 
که بی حســی ناشــی از دارو رفع نشــده، 
خودداری کنید زیرا بی حس بودن زبان 
یا دهان باعث می شود که او هنگام 
جویــدن غــذا زبان 
یا لب خــود را گاز 

بگیرد.

با دندان درد 
کودکان چه کنیم؟ 

زیباسازی شهری

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش ٤ شیراز 

آقای علی جوانمردی با تســلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر 
اسناد رسمی  شماره ۲۲۸ شیراز تنظیم گردیده است مدعی است 
که تعداد یک برگ ســند مالکیت مربوط به سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک 165۲/940۸ واقع در بخش چهار شیراز به نام 
غالمعلی جوانمردی که نام  ایشان به علی جوانمردی تغییر یافته 
است ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 5۲0۷۸0 ج/9۸ صادر و 
به علت جا به جایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور 
سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 1۲0 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1401/1۲/۲۷

٤625/م.الف - ناحیه 1 - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شیراز - از طرف نصیب اله حیدری ارجلو

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش چهار شیراز 

آقای علی جوانمــردی )برابر توضیحات شناســنامه نام وی از 
غالمعلی به علی تغییر یافته است( با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمی  شماره ۲۲۸ شیراز تنظیم گردیده است 
مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به سه دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک 165۲/93۸5 واقع در بخش 4 شیراز 
که به نام غالمعلی جوانمردی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 
5۲451۲ صادر شــده اســت به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب 
طبق ماده 1۲0 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که 
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به  ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1401/1۲/۲۷

٤626/م.الف- محسن مظفری نیا - سرپرست واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شیراز - ناحیه 1

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش چهار شیراز 

آقای محمدرضا بصیری جهرمی  با تســلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمی  شماره 119 شیراز تنظیم گردیده است 
مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به شش 
دانگ پالک 4۷۷4 و 151/4۷4۸ واقع در بخش 4 شــیراز که به 
نام محمدرضا بصیری جهرمی  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 
1۷669۸ صادر شــده اســت به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب 
طبق ماده 1۲0 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که 
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتــراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1401/1۲/۲۷

٤62٤/م.الف- محسن مظفری نیا - سرپرست واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1


