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فواید عجیب مسواک زدن در تاریکی

کارشناسان برای بدست آوردن یک خواب مالیم و عمیق به افراد توصیهمیکنند دندانهای خود
را قبل از خواب در نور کم و یا حتی تاریک در حمام مسواک زنند.
گفتنی است ،پژوهشگران هشدار میدهند نور مصنوعی مانند نور چراغ باعث مهار هورمون خواب
میشود و ســبب بیخوابی و بدخوابی افراد میشود .بررسیها نشــان میدهند ،براساس تحقیقات
پژوهشــگران دانشگاه آکسفورد نور ناشی از چراغهای روشن حمام باعث بیخوابی در افراد میتواند
شــود .کارشناسان علت را در انجام مســواک به عنوان آخرین کار قبل از خواب میدانند که باعث
میشود نور زیادی وارد چشمها شود و به تبع آن فرد دچار بیخوابی و افزایش سطح هوشیاری ذهن
شــود .کارشناسان از جمله دیگر اقدامات جهت جلوگیری از بیخوابی را عدم مصرف نوشیدنیهای
حاوی کافئین چون قهوه،خوردن غذاهای پرچرب و دارای ادویه زیاد در ســاعات پایانی شب ،عدم
اســتفاده از تلفن همراه ،تبلت و رایانه حداقل دو ســاعت قبل از خواب ،عدم انجام ورزش حداقل
 3ســاعت قبل از خواب و همینطور عدم مطالعه دروس ســخت بویژه دروس فنی چون محاسبات
ریاضی و فیزیک میدانند.

از چه زمانی غذا دادن به شیرخوار را شروع کنیم؟

دکتر بســکی متخصص تغذیه با اشاره به سن مناســب برای غذا دادن به نوزاد اظهار داشت :در
ســن  4ماهگی عضالت و اعصاب دهان نوزاد شروع به رشد کرده و قادر به غذا خوردن است و در
این ســن کودک توانایی گاز زدن را دارد و مادر کودک عالو ه بر شــیر خود میتواند برنج له شده و
فرنی به نوزاد خود بدهد .وی بیان کرد :در ســن  6ماهگی توانایی نوزاد بیشــتر از قبل شده بطوری
که قادر اســت که غذاهای حجیمتر از گذشته را بخورد و مادر برای تقویت قوای جسمانی فرزندش
میتواند از نشاسته غنی شده،غالت استفاده کند.
ایــن متخصص با بیان اینکه احتمال گیر کردن غــذا در گلوی نوزاد وجود دارد افزود :در هنگام
غذا دادن به نوزاد مادر باید کام ً
ال مواظب باشد تا لقمه غذا بزرگ نباشد تا مشکلی برای هضم نوزاد
و یا خدای نکرده خفگی آن بوجود نیاید و همچنین مادر باید نوزاد خود را عالوه بر شــیر خودش از
مواد غذایی آهندار به مقدار فراوان برای خونسازی کودک استفاده کند.
وی ابراز داشــت :در سن  2تا  10ماهگی نوزاد ،مادر میتواند به او غذاهایی مانند برگ کلم ،گل
کلم ،جو ،گندم و بیسکویتهای نرم برای رشد بهتر اعضای بدنش بدهد.
وی ادامه داد :در سن  18تا  24ماهگی مادر نوزاد میتواند میوههایی چون انگور ،گیالس ،آلو و
حتی شیر کمچرب به او بدهد و مواد غذایی سرشار از انرژی مثل پروتئین را در برنامههای نوزاد خود
قرار دهد .بسکی در پایان گفت :تا قبل از یکسالگی از دادن عسل و شیرگاو به نوزاد باید خودداری
شود زیرا دستگاه گوارش آن ضعیف بوده و احتمال ابتالی او به بیماری زیاد است.

چگونه از شر موهای وز خود خالص شویم؟

دکتر ساکت متخصص پوست و مو در خصوص کراتینه کردن مو گفت :این روزها کراتینه کردن
مو تبدیل به روشــی رایج و آســان در جهت نرم کردن موهای افرادی شده است که از مجعد بودن
موهای خود ناراضی بوده و فرصت زیادی برای رسیدگی به موهایشان ندارند.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به این که جنس مو از کراتین است استفاده از این پروتئین در کل
ضرری برای مو ندارد.اما افرادی که موهای خود را کراتینه میکنند باید توجه داشــته باشند ،در این
روش پروتئین کراتین را به صورت مایع توســط مادهای به نام «فورمالدئید» وارد مو کرده و توسط
اتوی مو با حرارت زیاد روند صاف کردن مو انجام میشــود و میزان فورمالدئید استفاده شده در این
روش بسیار مهم است چرا که اگر میزان این ماده از حد نرمال بیشتر باشد ،ممکن است به مو آسیب
برســاند .ساکت در پایان گفت :در کل کراتینه کردن مو برای افرادی که موهایشان را از این طریق
صاف میکنند خطری به همراه ندارد ،تنها باید توجه داشته باشند که این روش را با فاصلهی زمانی
کوتاه تکرار نکنند و هر ماه مقداری از موهای خود را به جهت جلوگیری از ایجاد موخوره کوتاه کرده
و از نرم کننده ماسک مو و روغنهای مناسب استفاده نمایند.
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هویج یکی از ســبزیجات پرطرفدار در سرتاســر
جهان است که به صورت گسترده ای کشت می شود.
خوشــبختانه سالیان ســال هســت که این سبزی
نارنجی پوش پــای ثابت برنامه ی غذایی انســان ها
اســت .هویج در ترکیب انواع غذاها استفاده می شود.
ایــن ســبزی ارزش غذایی باالیــی دارد و به بهبود
وضعیت پوســت و سالمت چشــم ها کمک زیادی
می کند .اما یکی از خواص کمتر شناخته شده ی هویج
تأثیر آن روی پیشگیری و تسکین مشکالت سیستم
تنفسی مانند سرفه ،ســرماخوردگی و آنفوالنزا است.
این خاصیت هویج به میــزان ویتامین  Cو ویتامین
 Bباالی آن مربوط می شــود که به تقویت سیستم
ایمنی بدن و مقابله با میکروارگانیسم های بیماری زا
کمک می کنند.
هویج :بدرود سرماخوردگی
هویــج دارای خــواص درمانی فوق العاده اســت
کــه نباید از آن هــا غافل بود .آب هویــج نیز یکی
از نوشــیدنی های پرطرفدار در سرتاســر جهان و به
خصوص ایران است .ترکیب این سبزی نارنجی پوش
پرخاصیت با عســل و لیموتــرش از آن یک معجون
درمانگر برای مقابله با بیماری های دســتگاه تنفسی
مانند سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،سرفه و گلودرد می سازد.
هویج سرشار از ویتامین  Aاست اما نباید از میزان
بــاالی ویتامین  Cو ویتامیــن های گروه  Bموجود
در آن غافــل مانــد .عالوه بر این هــا هویج را منبع
خوب کلســیم ،آهن ،پتاسیم ،سدیم و فسفر می دانند.
میــزان باالی آنتی اکســیدان های موجــود در این
ســبزی پرخاصیت به مقابله بــا فعالیت رادیکال های
آزاد (مولکول های آســیب رسان به سلول های بدن)
کمک زیادی می کند در نتیجه بیماری های دژنراتیو
و مزمنی مانند سرطان ها و همچنین پیری زودهنگام
پوســت از شما دور می ماند .نکته ی جالب توجه این
اســت که ترکیب آب هویج ،پرتقال و آب جعفری به
کاهش وزن کمک می کند.
شــربت هویج مخصوص برای روزهای
سرد
یکی از مزیت های اصلی شربت هویج مخصوص
ســرماخوردگی ترکیبات آن اســت که موادی ارزان

برنج یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی دنیا است؛
بخصوص در کشورهای آسیایی زیاد مصرف می شود.
این مــاده غذایی خواص و فواید زیــادی دارد و نباید
خود را از آن محروم کرد .اما برنج همیشه به پرکالری
بودن شهرت داشته اســت و افرادی که قصد الغری
و یا حفظ تناســب اندام دارند از این مســئله شاکی و
ناراضی هستند.
برنج سرشــار از نشاسته اســت و  200گرم برنج تا
حــدود  250کیلوکالری انرژی وارد بدن می کند .البته
این میزان با توجه به نوع برنج متفاوت اســت .با این
حــال می توان کالری برنج را به نصف کاهش داد و با
خیالی راحــت تر آن را مصرف کرد .ادامه ی مطلب را
از دست ندهید تا در این خصوص بیشتر توضیح دهیم.
راز تغییر شاخص گلیسمی مواد غذایی
در بیــن مواد غذایــی حاوی نشاســته مانند برنج،
سیب زمینی و پاستاها ،برخی این نشاسته را با سرعت
بیشتری در بدن به قندهای قابل جذب تبدیل می کنند.
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هویج برای مقابله با سرماخوردگی و
آنفلوانزا

قیمت و در دسترس محسوب می شوند .بنابراین شما
می توانید به راحتی آن ها را تهیه کرده و این شــربت
مفید را تهیه کنید .شما با مصرف این شربت خوشمزه
و مفیــد بدون دریافت داروهای تلــخ و بدمزه و قرار
گرفتــن در معرض عوارض جانبی آن ها می توانید با
عالئم بیماری های فصل سرما مقابله کنید.
ترکیبات الزم برای تهیه شربت هویج
هویــج  2عدد ،لیموترش نصف یک عدد ،عســل
نصف فنجان
روش تهیه
شــما به یک عدد ظرف شیشــه ای تمیز نیز نیاز
دارید .بــرای تهیه این نوشــیدنی ابتــدا هویج ها را
شســته و حلقه حلقه کنید و داخل ظرف شیشــه ای
تان بریزیــد .آب نصف لیموترش را گرفته و به همراه
عســل روی هویج ها بریزید .می توانید میزان عسل
را بســته به میزان هویج تان بیشتر کنید .در ظرف را

ببندید و اجازه دهید شربت هویج تان به مدت حداقل
 24ســاعت آماده شود .سپس می توانید از آن استفاده
کنید .می توانید روزانه دو قاشق کوچک از این شربت
خانگی و مفید میل کنید .اگر تصور می کنید شربتتان
غلیظ شده و شیرینی آن دلتان را می زند می توانید آن
را در نصف فنجان آب ولرم رقیق کنید.
خواص دیگر این شربت پرخاصیت
شــربت خانگی هویج عالوه بر اینکه برای درمان
آنفوالنزا و ســرماخوردگی مفید اســت اثرات دیگری
نیز دارد که شــما را قانع خواهد کرد تا دســت به کار
شــده و این ترکیب مفید را تهیه کنید .این شربت به
حفظ مینای دندان ها کمک و از پوســیدگی دندان ها
پیشگیری می کند.
شــربت هویج به دلیل دارا بودن فیبر زیاد شما را
از یبوست در امان نگه می دارد .این شربت همچنین
برای تسکین بیماری های گوارشی مانند اسید باالی

تکنیک های کاهش کالری برنج
بنابراین باید به دو نکته توجه داشت :مواد غذایی حاوی
شاخص گلیســمی باال (کالری بیشتر) که با سرعت به
قند تبدیل می شــوند .مواد غذایی با شاخص گلیسمی
پایین (کالری کمتر) که به مدت زمان بیشــتری برای
آزاد کردن قند نیاز دارند.
احتما ًال تا اینجای مطالب را اکثر شما می دانستید.
مهم این اســت که در منزل تبدیل به یک شــیمیدان
شوید و تالشتان را برای تغییر دادن شاخص گلیسمی
مواد غذایی و کاهش کالری انجام دهید .در واقع شیوه
پخت برنج تأثیر زیادی در میزان شاخص گلیسمی آن
دارد و این رازی است که باید بدانید.
 3تکنیک برای کاهش شــاخص گلیسمی
برنج
یک محقق ســریالنکایی  8غذا با بیش از  38نوع

مختلف برنج تهیه کرده و به نتایج جالبی در خصوص
کاهش کالری و شاخص گلیسمی برنج رسیده است که
در زیر عنوان می کنیم:
برنج را بشویید
برنــج را قبل از پخت با آب بشــویید تــا نیمی از
نشاسته ی آن گرفته شود .سپس اجازه دهید تا در آب
ســرد خیس بخورد .زمانی که آب به نشاسته آغشته و
کدر شد آن را عوض کرده و دوباره آب تمیز داخل برنج
بریزید؛ البته با این کار عالوه بر کمتر شــدن شاخص
گلیســمی مقداری از مواد مغذی برنج هم از آن خارج
می شود.
پیالف به جای کته و پلوی سفید
به جای کته یا پلوی دمی از پیالف اســتفاده کنید.
اگر اسم پیالف برایتان کمی عجیب و غریب است باید
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معــده ،ریفالکس معده و ورم معده مفید اســت .باید
بدانید که شــربت هویجی که تهیــه می کنید حاوی
خواص ضدالتهابی اســت و می توانید از آن به عنوان
درمان مکمل دردهای مفصلی ،دردهای اســتخوانی
و عضالنی اســتفاده کنید .شــما با تهیه ی شــربت
هویج خانگی تان به یــک داروی انرژی زای طبیعی
دسترسی خواهید داشت چون این شربت حاوی میزان
قابل توجهی پتاســیم ،فسفر و انواع ویتامین ها است.
بتاکاروتن و دیگر آنتی اکســیدان های موجود در آن
به احیای ســلولی و بهبود وضعیت پوســت ،موها و
ناخن ها کمک می کنند .مصرف منظم این شــربت
خانگی به تقویت قوه ی بینایی و پیشگیری از کوری
و مشکالت چشمی نیز کمک می کند.
شربت هویج تا حدودی خاصیت سنگ شکنی دارد
و به بهبود عملکرد دستگاه ادراری کمک می کند .شما
می توانید برای کاهش دردهای جزئی روزمره به این
شربت اعتماد کنید.
موارد منع مصرف
درست است که گفته می شــود داروهای خانگی
و گیاهــی فاقد عوارض جانبی هســتند اما این بدین
معنی نیســت که هر کسی با هر شرایطی می تواند از
داروهای گیاهی و خانگی اســتفاده کند .توجه داشته
باشــید که شربت هویج اشاره شده به دلیل دارا بودن
عســل زیاد برای افرادی که قند خون باالیی دارند و
دیابتی ها توصیه نمی شــود .عسل شاخص گلیسمی
باالیی دارد و مصرف زیاد و افراطی آن برای این افراد
توصیه نمی شود.
همچنین مصرف این شربت برای افرادی که تحت
درمان با داروهای دیورتیک (ادرارآور) هستند توصیه
نمی شود چون تأثیر مشابه دارد و امکان دارد که تأثیر
عکس ایجاد کند.
بتاکاروتن موجود در هویج جزو آنتی اکسیدان های
شناخته شده و پرخاصیت است اما در هر حال مصرف
زیاد و افراطی آن توصیه نمی شــود .درست است که
هنوز به طور دقیق اثبات نشــده اســت اما این تصور
وجود دارد که مصرف زیاد این آنتی اکسیدان می تواند
باعث سنگین شدن ارگان هایی شود که مسئول سنتز
ویتامین  Aهستند.

بگوییــم که این نوع برنج تا حدودی شــبیه برنج کته
استامبولی و یا قاطی پلوهای خودمان است که با انواع
ســبزیجات طبخ می شود .به این صورت که ابتدا انواع
ســبزیجات مخصوص پیالف مانند قارچ ،تره فرنگی،
ســیر و ...را تفت می دهند و ســپس برنج را شسته و
داخل آن می ریزند .بعد از کمی تفت آب گوشت را به
آن افزوده و بعد از جوشــیدن زیر شــعله را کم کرده و
اجازه می دهند برنج آماده شــود .می توانید در اینترنت
دســتور تهیه پیالف را به طور کامل پیدا کنید .در این
روش استفاده از سبزیجات و روغن باعث خنثی شدن
شاخص گلیسمی برنج می شود.
روغن نارگیل
به این ترتیب که بــه آب برنج کمی روغن نارگیل
اضافه کنید .بعد از پخته شدن برنج ،آن را به مدت 12
ســاعت در یخچال قرار دهید تا ســرد شود .این شیوه
یعنی ســرد کردن برنج ســاختار آن را به طور کامل
عوض کرده و میزان کالری آن را به نصف می رساند.

ثبتی و دادگستری
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  139460311015001224مورخ  94/6/18هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســین علیخانی فرزند علی به شــماره شناسنامه
 441صادره از آباده در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 212/25
مترمربع پالک  5375فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 655فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان خریداری از اسماعیل شیرازی مالک رسمی (طبق سند شماره
 7914مورخ  49/10/22دفتر  28ارســنجان) محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2595م 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 شماره  139460311015002067مورخ  94/8/16هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حجتاله قائدی فرزند الیاس به شماره شناسنامه
 271صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/05
مترمربع پالک  5547فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1081فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارســنجان خریداری معالواســطه از عزیز مقصــودی احدی از ورثه
امیرقلی مقصودی مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند 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 ،دادخواست 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2601م 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  139460311015002080مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی فاطمه زارع فرزند محمود به شماره شناسنامه 453
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  370/10مترمربع
پالک  5550فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1176فرعی از
 10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری
از مصطفی رحیمــی احدی از ورثه میرزا علیاکبر رحیمی مالک رســمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2619م 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  139460311015002124مورخ  94/8/20هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی پوران اسکندری فرزند رحمن به شماره شناسنامه 30
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  144/75مترمربع پالک  5558فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1101فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند مالکیت مشــاعی در ازاء حصه مشاعی (مورد
ثبت صفحه  402دفتر  10امالک ذیل شــماره ثبــت  )411انتقالی از طرف
محمدعلی ابراهیمی مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .توضیح ًا برابر
اســناد رهنی شــماره  42827مورخ  90/5/24و  42829مورخ 90/5/24
دفتر  28ارسنجان در رهن بانک مسکن شعبه ارسنجان قرار دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2633م 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  139460311015001987مورخ  94/8/12هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدعلی ابراهیمی فرزند رضا به شماره شناسنامه
 91صادره از ارسنجان در پنج دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  279/05مترمربع پالک  5541فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  96فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  59957مورخ 68/11/2
دفتر  55مرودشت در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از رضا رضائی مالک
رسمی 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 باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2577م 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 شماره  139460311015002083مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی رقیه روستا فرزند حبیب به شماره شناسنامه 79
صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  99مترمربع
پالک  5549فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  87فرعی
از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس مبایعهنامه عادی و سند
اعتراف شــماره  13699مورخ  60/4/13خریداری معالواسطه از حاجی
اسکندری مالک رسمی (ابتیاعی فروشــنده طی سند رسمی شماره
 6201مورخ  1341/1/9دفتر  28ارســنجان) محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص 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 ،دادخواست 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.
توضیحات :پالک ملک مورد تقاضا  10/87صحیح میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2608م 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  139460311015001209مورخ  94/6/18هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آزاد عواطفی راد فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه
 16صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 256/70
مترمربع پالک  5372فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1119
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان
خریداری معالواســطه از عباس رضائی مالک رسمی (طبق سند شماره
 18647مورخ  75/7/26دفتر  28ارسنجان) (مورد ثبت صفحه  37دفتر
 20امالک ذیل شماره ثبت  )160محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2573م 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  139460311015001961مورخ  94/8/11هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ابراهیم یداللهی فرزند عباس به شــماره شناسنامه
 247صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 228/70مترمربع پالک  5539فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1081فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری معالواســطه از هادی کشاورز مالک رسمی (ابتیاعی
فروشنده به موجب سند رسمی شــماره  10402مورخ  35/6/29دفتر
 28ارسنجان) 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 اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2575م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

