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چگونه ناخنهایی زیبا و سالم داشته باشیم؟

صحبت كردن از نقش ناخن در زیبایی دستها،
تكراری اســت .همه میدانند داشــتن ناخنهایی
كشــیده ،تمیز و سالم برای زیبایی و ظرافت دست
یك خانم الزم و ضروری است اما آیا همه خانمها
میدانند چگونه باید چنین ناخنهایی درست كنند.
در زیــر  11روش مراقبتی ســاده و كاربردی را به
شما یاد میدهیم كه راز داشتن ناخنهایی زیباست.
برای داشتن ناخن هایی زیبا پوشش
ناخنهای خود را كوتاه یا دستكاری نكنید
خواه خودتــان ناخنهایتان را مرتب میكنید،
خواه نــزد متخصــص میروید ،در هــر صورت
توصیه اول این اســت كه پوشــش ناخنهایتان
را از بین نبرید .پوششــی كــه در انتهای ناخن و
محل اتصال با پوســت انگشت وجود دارد ،مانعی
طبیعی برای جلوگیری از رشد قارچ و باكتری روی
ناخن محسوب میشود كه با یكبار برداشتن این
پوشش ،محافظ ناخن از بین میرود.
این كار ن ه تنها پوشــش ناخــن را بدتر میكند
بلكه باعث میشــود این پوشش ورم كرده ،زبر و
قرمز شــود و درنهایت به عفونت ناخن هم منتهی
میشود .این اتفاق تنها از طریق برداشتن پوشش
رخ نمیدهد ،بلكه عقب بردن پوشــش ناخن هم
میتواند چنین مشكالتی را به وجود بیاورد.
مرطوب كردن بســتر ناخن و پوشش
آن باعث جلوگیری از شکستن ناخن ها
می شود
البته دلیل محكم علمی بــرای این ایده وجود
ندارد كــه مرطوب نگه داشــتن بســتر ناخنها
باعث رشــد بهتر آنها میشود ،اما دستكم از این

مســاله مطمئن هستیم كه مرطوب كردن پوشش
ناخن از شكســتن ناخنها جلوگیری میكند .اگر
ناخنهایتان مســتعد شكستن هســتند ،یكی از
مهمترین دالیل آن میتواند كمبود مرطوبكننده
باشد .چرب كردن دور پوشش ناخن ،به كل ناخن
كمك كرده و احتمال شكستن ،لب پر شدن ،ترك
خوردن و شكافتن آن را كم میكند.
از سفتكننده ناخن كمتر استفاده كنید
یا اصال استفاده نكنید
محصوالتی كه ب ه عنوان سفت كننده ناخن در
بازار به فروش میرسند ،برای ناخنهایی مناسبند
كه ضعیف یا شــكننده شده باشــند؛ در غیر این
صورت ناخنهــای عادی به ســفتكننده نیازی
ندارند .ناخن ســالم ،ناخنی است كه انعطافپذیر
باشــد؛ بنابراین اگــر میخواهیــد ناخنهایتان
صدمهای نبینند ،با اســتفاده از ســفتكنندههای
ناخن ،آنها را شكنندهتر نكنید.
برای داشتن ناخن هایی زیبا و سالم از
مكمل بیوتین استفاده كنید
تحقیقهای متعدد نشان داده مكملهای بیوتین
(یكی از ویتامینهای گروه  Bكه در زرده تخممرغ
یافت میشود) باعث بهبود ضخامت ناخن شده و از
شكاف برداشتن و شكستن آن جلوگیری میكند.
برخی محصوالت ناخن هم وجود دارند كه حاوی
ســیلیكون و مكملهای  MSMهستند؛ این دو
ماده غذایی هم كمك شــایانی به سالمت ناخن
میكنند .محصوالت ناخن حاوی كلســیم ،مخمر
یا فلورید ،تاثیر قابلتوجهی بر ســامت ناخن ها
دارنــد ،اما یكی از مكملهایی كه تاثیری بر ناخن

ندارد ،ژالتین است.
برای داشتن ناخن هایی زیبا و سالم
كمتر از مانیكورهای حرفهای اســتفاده
كنید
رفتن مــداوم به ســالنهای مانیكور و پدیكور
ناخن ،كاری بسیار لوكس است و بسیاری از خانمها
به دفعات این كار را انجام میدهند اما افرادی كه
بهصورت مســتمر و در فاصله زمانی كوتاه به این
سالنها ســر میزنند ،بیشتر از دیگران در معرض
خطر بیدوامی و خشكی بستر ناخن قرار میگیرند.
قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی میتواند یكی
از دالیل چنیــن اتفاقی باشــد .همچنین افرادی
كه بهصورت مســتمر مانیكور میكنند ،معموال از
عفونت مزمن بســتر ناخن رنج میبرند .از عالئم
این بیماری ،میتوان به پف كردن و قرمز شــدن
نواحی اطراف پایه ناخن اشاره كرد.
برای مراقبت از ناخن های تان بیش از حد
دستها را نشــویید و به پاككنندههای
شیمیایی دست نزنید
هر چند شستن دســتها برای حفظ بهداشت
فردی بســیار مهم اســت ،اما افــراط در این كار
میتواند باعث تخریب ناخنهای شــما شود .اگر
در محیطی كار میكنید كه شســتن دســتها در
فاصلههای كوتاهمدت ،كاری اجباری است ،توصیه
میشود در طول روز از كرمهای نرمكننده استفاده
كنیــد و دور پوشــش ناخنهایتــان به صورت
اختصاصی مقدار كمی كرم بزنید.
ناخن مصنوعی نكارید
كاشــتن ناخــن مصنوعی بهطــور كلی برای

Nov 2، 2015

سال بیستم

شماره 5609

ناخنها خوب نیســت زیرا خطــر ابتال به عفونت
قارچی یا حتی باكتریایــی را باال برده و گاهی به
آسیب دائمی منجر میشود .اما اگر میخواهید حتما
ناخن مصنوعی بكارید ،فقط نوك ناخنهایتان را
بكارید .بااینكه كاشــتن نــوك ناخن هم میتواند
مشــكالتی را ایجاد كند ،اما از آنجاییكه سطح
كمتری از ناخن را پوشــش میدهد ،احتمال بروز
بیماری كمتر است.
برای داشتن ناخن هایی زیبا و سالم از
پاككنندههای پایه استون استفاده نكنید
اگر ناخنهــای شــكنندهای داریــد ،نباید از
پاككنندههای ناخنی كه حاوی اســتون هستند،
اســتفاده كنید .تركیب شــیمیایی اســتون باعث
میشود ناخن ضعیف و شكننده ،ن ه تنها نتواند خود
را بهبود بخشد ،بلكه آن را ضعیفتر هم كند.
بــرای مراقبت از ناخــن های تان از
سوهانهای زبر استفاده نكنید
ســوهانهای زبر قدیمی (فلزی) دشمن اصلی
ناخن هستند .این سوهانها باعث ایجاد شكافها
و تركهای كوچكی در ناخن میشــوند و همین
شكافها به شكســته شدن ناخن منجر میشوند.
به شما توصیه میكنیم از سوهانهای نرم استفاده
كنید و هنگام ســوهان كشــیدن ،آن را بهصورت
رفت و برگشــتی روی ناخن نكشــید ،بلكه باید
خیلی آرام ناخن را در یك جهت ســوهان كشید تا
كمترین احتمال شكستگی برای آن به وجود نیاید.
برای مراقبت از ناخن هایتان شامپوی
خود را عوض كنید
هنگامــی كه شــامپوی جدیــدی را امتحان
میكنید ،تنها به ایــن نكته دقت دارید كه آیا این
شــامپو ،با موهایتان ســازگاری دارد یا خیر؟ اما
آیا تا به حال دقت كردهاید كه شــامپوی شــما ،با
ناخنهایتان هم سازگاری دارد؟ این نكته بهویژه
در مورد شامپوهای مخصوص موهای چرب بسیار
صادق اســت .این شــامپوها بــرای از بین بردن
فسفات و دیگر چربیهای طبیعی موجود در پوست
سر طراحی شــدهاند .اگر ناخنهای خیلی خشكی
دارید ،اســتفاده از شــامپوهای مخصوص موهای
چــرب ،این توانایی را دارد كه ناخنهای شــما را
بیش از گذشته خشك كند.
ی پا را فراموش نكنید
ناخن انگشتها 
هر اتفاقی كه برای انگشــتان دستهای شما
ممكن اســت رخ بدهد ،میتواند برای انگشــتان
پاهای شــما هم به وجــود آید؛ بهویــژه باتوجه
بــه پدیكورهــای بیدقتــی كه انجام میشــود.
از آنجاییكــه پاهــا زمان بیشــتری در كفش و
در محیطــی تاریــك و نمناك هســتند ،فضای
مستعدتری برای رشــد قارچها به وجود میآورند.
اگر بهصورت مســتمر پدیكــور میكنید ،حتما از
وسایل شخصی خودتان استفاده كنید و به مسوول
پدیكور اجازه ندهید زیر ناخن یا پوشش آن را خالی
كند .همچنین كوتاه كردن ناخنهای پا بهصورت
زاویهدار ،بــه جای كوتاه كردن مســتقیم ،باعث
افزایش ریسك گوشه كردن ناخن میشود؛ اتفاقی
كه بسیار دردناك است و در عین حال میتواند به
عفونت هم منجر شود.

جمالتی که قلب همسرتان را ذوب می کند
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همه ما همســرمان را دوســت داریم و دلمان برایش تنگ میشود و گفتن این به او یک راه
عالی برای ابراز محبتمان اســت ،اما نه تنها راه .بعد از مدتی «دوستت دارم» و «دلم برات تنگ
شده» کهنه و قدیمی میشود و دیگر مفهوم خود را برای همسرمان از دست میدهد .خوشبختانه
شــما برای ابراز محبت فقط محدود به این دو جمله نیســتید .راههای مفرحتر و جالبتر دیگری
هم وجود دارد که بتوانید یک زن را تحسین کنید و به او بگویید که چقدر برایتان ارزش دارد.
نمیتونم بهت فکر نکنم.
این تحســین مخصوص ًا در مکالمات از راه دور بســیار موثر اســت .این جملــه در واقع به او
میفهماند که چقدر دلتنگش هستید .نیازی نیست که بارها و بارها جمله «دلم برات تنگ شده»
را تکــرار کنیــد تا این را بفهمد .همین یک خط همه چیز را تمــام میکند .میتوانید آن را کمی
طوالنیتر کرده و بگویید« ،با من چیکار کردی؟ نمیتونم بهت فکر نکنم».
چقدر خوششانسم که تو توی زندگیمی.
نمیدانید شنیدن این از کسی که عاشقش هستید چه حسی دارد .این یک راه بسیار زیبا برای
این اســت که به او نشــان دهید تا چه اندازه برایتان ارزش دارد .این تحسین را میتوانید بیشتر
استفاده کنید ،هربار که کار خوبی برایتان انجام میدهد ،وقتی در جمعی هستید و او حرف قشنگی
درمورد شما میزند ،وقتی با هم خوش میگذرانید.
تو دیوونم میکنی.
این تحســین اگر با لحن درست گفته شــود ،دقیق ًا این مفهوم را میرساند که او شما را دیوانه
خودش کرده اســت .با بودن او حس میکنید عاشــق و زندهاید .و اگر اینطور است ،حتم ًا این را
به او بگویید.
واقعاً تحسینبرانگیزی.
این شیرینترین تحسینی نیست که بتوان به یک زن گفت؟ فکر میکنم اینطور باشد .مطمئن ًا
نظر همســرتان هم همین است .پس برای گفتن آن خجالت نکشید .و البته در زمان درست مثل
وقتی که لبخند خجالتی روی صورت او میبینید یا وقتی چیزی عالی برایتان آماده کرده اســت
این کار را بکنید.
هیچکس به اندازه تو خوشحالم نمیکنه.
با این تحسین ،او را با زنان دیگری که قب ً
ال در زندگیتان بودهاند مقایسه کرده و او را باالتر از
آنها میبرید .و واقعیت این اســت که زنان حس رقابت بسیار قوی بین خودشان دارند ،به همین
دلیل اگر به او بگویید که او بهترین همســر برای شــما بوده اســت ،یک تحسین بزرگ برای او
قلمداد میشود.
تو شیرینترین دختری هستی که تا به حال دیدم.
این هم یک راه آســان دیگر برای اینکه به او احســاس خاص بودن بدهید .این تعریف کردن
اگر در زمان مناسب و با لحن و صدایی آرام و گرم گفته شود ،بسیار اثرگذار خواهد بود .این را هم
درست مثل «من خیلی خوششانس هستم که تو رو دارم» میتوانید بیشتر استفاده کنید تا به او
یادآور شوید که چقدر تحسینش میکنید .همچنین تحسینی مثل این را میتوانید برای تشویق او
در کاری که خوب انجام داده است ،استفاده کنید.
تو واقعاً ایده آلی!
برای مناســبت های خاص میتوانید با یک عالمت تعجب بزرگ به او بگویید «خدای من ،تو
واقع ًا ایده آلی ،هیچ چیز کم نداری!» با اینکار به او نشان میدهید که هر کاری که انجام داده است
تاثیر پررنگی روی شما داشته و شما میدانید چطور باید یک زن خوب را تحسین کنید .اما دقت
کنید که زیاد از حد از این جمله استفاده نکنید چون ممکن است آن را جدی بگیرد!
خواهش میکنم اینقدر دوستداشتنی نباش.
و آخر اینکه ،این یکی از محبوبترین راهها برای سربهســر گذاشتن و تحسین کردن او در آن
واحد اســت .این یک راه مفرح و بازیگوشانه است که به یک مکالمه عادی ،کمی محبت اضافه
میکند.
خوب حاال روش هایی برای ابراز محبت به همسرتان بلد هستید که به او احساس دوستداشتنی
و خاص بودن بدهید .یکبار دیگر آنها را مرور کنید و به خاطر بســپارید و سر وقت مناسب آنها را
یکییکی استفاده کنید .مطمئن باشید با این کارتان عاشقتان خواهد ماند.
هشدار!
ولی یک چیز باید روشن شود .همان اندازه که دوست داریم همسرمان احساس دوست داشته
شدن کند ،به همان اندازه نباید در این کار افراط کنیم .محبت مثل غذا میماند .اگر بیشاز اندازه
به او غذا بدهید ،معده او درد خواهد گرفت .اگر او را محبتباران کنید ،نادیدهتان خواهد گرفت و
لذتی هم از این کار شما نخواهد برد.
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درمانگاه تامین اجتماعی (شــهید رضایی) مجتمع ســلمان طبقه دوم
جنوبی مراجعه نمایید در غیر این صورت انتقال ســند توسط نماینده
محترم دادگستری صورت میپذیرد.
 /19182م الف
سردفتر اسناد رسمی  358شیراز
مجتبی زارع
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001896مورخ  94/8/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مظاهر جاویدی فرزند حمیدرضا به شماره
شناسنامه  106صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  264/40مترمربع پالک  5533فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1122فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از مهران اسکندری
مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2560م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نوید پارس شیراز شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  14150و شناسه ملی 10530264778
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 94/6/7
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
رضا قربانی دولتآبادی
فرید قربانی دولتآبادی
محمدحسین قربانی دولتآبادی
اعظم رشید بیگی به عنوان بازرس اصلی و محمد قربانی دولتآبادی
به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت فنی
مهندسی نوید پارس شیراز انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای مالی،
انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس انتخاب
شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان قابل دسترس میباشد.
 /19257م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
محمد فاتحی به شماره شناسنامه  1804به استناد شهادتنامه و گواهی
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواســتی تقدیم این شورا نموده
چنین اشــعار داشته است که شــادروان نرگس غالمی آبسردی به
شماره شناسنامه  11ســرانجام در تاریخ  94/7/13در اقامتگاه دائمی
خود درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1محمد فاتحی فرزند قربانعلی متولد  1359به شــماره شناسنامه
 1804صادره از خفر فرزند متوفیه
 -2ناهید فاتحی فرزند قربانعلی متولد  1348به شــماره شناسنامه
 1521صادره از خفر فرزند متوفیه
 -3رخشنده فاتحی فرزند قربانعلی متولد  1342به شماره شناسنامه
 1272صادره از خفر فرزند متوفیه
 -3قربانعلی فاتحی فرزند مراد متولد  1309به شــماره شناســنامه
 833صادره از جهرم همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد.
 /19183م الف
قاضی شورای حل اختالف مرکزی خفر
ابوذر اسدی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001890مــورخ  94/8/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمد رحیمی فرزند حسین به شــماره شناسنامه  94صادره از
ارســنجان در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  105/45مترمربع پالک
 5531فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  449فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری
معالواســطه از کمالالدین محمدی و بیواســطه از اسماعیل نعمتالهی
مالکین رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 رســید 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 ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2555م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001893مورخ  94/8/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی عزیز اســماعیلی فرزند رسول به شماره شناسنامه  315صادره
از سرچهان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  174/70مترمربع
پالک  5532فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1118فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری
معالواسطه از ورثه علیرضا اسکندری مالک رسمی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیأت به وارده شماره 182
مورخ  94/3/26ملک مورد درخواســت در پالک  10/1118واقع گردیده
است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2557م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001877مورخ  94/8/6هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عبدالمحمد نعمتالهی فرزند اســمعیل به شــماره
شناســنامه  63صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  265/60مترمربع پالک  5529فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1351فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان سند رسمی مشاعی شماره  42841مورخ 90/5/29
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از طرف فخری نعمتی
مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار 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،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /2553م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311027000628مــورخ  94/6/2هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی زینــب کاویانی فرزند محمد به شــماره
شناســنامه  440صادره از حوزه روستایی بخش کربال در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  301892/13مترمربع پالک  13فرعی از
 22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  9فرعی از  22اصلی واقع در قطعه
یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با سند
رسمی از مالک رســمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /81م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

