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مصرف همزمان لبنیات و گوشت ،عمر را کوتاه میکند

حســن اکبری متخصص آسیبشــناس و طب سنتی ایرانی با اشــاره به این که مصرف
همزمان لبنیات و گوشــت عمر را کوتاه میکند ،اظهار کرد :لبنیات در گروه پروتئینها قرار
دارد .درســت اســت که این ماده دارای ماده قندی ،الکتوزیا قند شیر و چربی شیر است ،اما
به دلیل مقادیر زیادی پروتئین در رده و گروه پروتئینها قرار دارد .وی افزود :لبنیات شــامل
شیر ،ماست ،پنیر ،خامه ،کره ،کشک و ...از گروه اصلی پروتئینها هستند و رنگ سفید لبنیات
بیانگر مقادیر زیادی از پروتئینها اســت .ســفیده تخممرغ نیز حاوی مقادیر زیادی پروتئین
اســت .اکبری تصریح کرد :رنگ سفید لبنیات و ســفیده تخممرغ بیانگر وجود پروتئینها و
رنگ زرد لبنیات هنگام حرارت زیاد و زرده تخم مرغ بیانگر وجود چربیها اســت ،به طوری
کلی نمیتوان همزمان از مقادیر زیادی پروتئین اســتفاده کــرد .خوردن همزمان لبنیات و
گوشــت عمر را کوتاه میکند .این متخصص آسیبشــناس و طب سنتی ایرانی تأکید کرد:
مصرف همزمان لبنیات و گوشــت و یا به طور کلی مــواد پروتئینی با پروتئینها باعث بروز
عارضه و بیماریهای مختلف میشــود .وی در پایــان گفت :پروتئینها دارای مولکولهای
پیچیدهتری نســبت به مواد قندی و چربی هســتند به همین دلیل مولکلوهای پروتئینی به
ســختی تجزیه و تبدیل به انرژی میشــود و مقادیر زیادی انرژی از بدن دریافت میکنند،
جزو مواد ســرد محسوب میشــوند .بنابراین مصرف لبنیات ،پروتئینها و موادی که در رده
مواد غذایی ســرد قرار دارند ،باعث بروز بیماریهایی مانند دیابت ،ام اس و کوتاه شدن عمر
میشوند .مصرف ماســت با ماهی ،آبلیمو ،نارنج ،ترشی ،مصرف ماهی با تخممرغ ،ماش یا
عدس ،کدو ،خورشتهایی مانند قیمه ،قورمه و ...باعث کوتاه شدن عمر میشود .به طور کلی
مصرف همزمان مواد سرد و مواد پروتئینی با یکدیگر عمر را کوتاه میکند.

جورابهای نشسته ،جوالنگاه این بیماریها در فصل سرما

کارشناســان به افراد هشــدار میدهند ،در فصول سرد ســال حتم ًا پس از هر بار استفاده و
پوشــیدن جوراب چه در خانه و چه در خارج از خانه جورابهای خود را توســط آب گرم و مواد
شوینده شستشو دهند .گفتنی است ،براساس جدیدترین پژوهشها شستشوی البسه با آب سرد
گرچه باعث حفظ دوام بیشتر پارچه میشود اما باعث از بین بردن باکتریها نمیشود.
بررســیها نشان میدهند ،البسههای تنگ و چسبان از جمله انواع شلوارها و یا جوراب حتم ًا
باید با آب گرم شسته شده و از خشک کن در ماشین لباسشویی برای خشک کردن آنها استفاده
نشــود .این البســه باید به صورت آویزان و در معرض مجاورت نور خورشید و هوای محیط به
صورت طبیعی خشــک شــوند .پژوهشــگران علت را وجود رطوبت و گرما در این نوع البسه
میدانند که به خاطر ترکیبات تشــکیل دهنده الیاف آنها اســت که معمو ًال از جنس اسپندکس
و نایلون ســاخته میشوند .براســاس تحقیقات رطوبت و گرما میتواند باعث رشد باکتریها،
قارچها و ســایر عوامل عفونتزا در پا شود و فرد با عالئمی چون خارش ،سوزش ،آکنه ،ترک
پا و ســایر عوارض جسمی مواجه شود .براســاس پژوهشها جوراب افراد در فصول سرد سال
یکی از مکانهای مناســب برای رشــد انواع قارچها و عوامل بیماریزا است .پزشکان استفاده
از جورابهای متعدد و خشــک کردن آنها با اتو را یکی از راههای جلوگیری از انتشار قارچها و
عوامل بیماریزا میدانند.

نوشیدنی پرطرفدار دوران جوانی و از کار افتادن
ناگهانی قلب

کارشناســان دریافتهاند مصرف نوشابههای گازدار میتواند خطر ســکته قلبی را تا حد بسیار
باالیی در افراد موجب شود .گفتنی است ،کارشناسان یک ارتباط مستقیم بین مصرف نوشابههای
شیرین گازدار و نیز بروز حمله قلبی در افراد پیدا کردهاند .بنا به گفته پژوهشگران این رابطه بین
ســایر نوشیدنیها مانند چای سیاه ،چای ســبز ،چای سفید ،آب ،شیر ،شیرکاکائو ،قهوه و یا حتی
آبمیوه با بروز ســکته قلبی وجود ندارد .بررسیها نشان میدهند ،دانشمندان ژاپنی این نتایج را با
تحقیق بر روی بیش از  800هزار فرد دچار حمالت قلبی به دست آوردهاند.
نتایــج تیم دانشــگاه  Fukuokaدر رابطه با این ارتباط در کنگره قلب و عروق در شــهر
لندن کشور انگلســتان ارائه شده است .کارشناسان اعتقاد دارند نوشابههای گازدار باعث افزایش
خطر ابتال به ســندروم متابولیک و بیماریهای قلبی میشــود .بنابراین تحقیق اسید موجود در
نوشــابههای گازدار نقش مهمی در بروز سکته قلبی در افراد ایجاد میکند .سندروم متابولیک در
اصطالح پزشکی به ترکیبی از بیماریهای فشارخون باال و نیز چاقی گفته میشود که افراد مبتال
را در معرض خطر باالی بیماریهای قلبی ،ســکته مغزی و ســایر عوامل مؤثر بر آسیب دیدگی
رگهای خونی قرار میدهد .براین اســاس کارشناســان توصیه اکید میکنند افراد حتم ًا مصرف
نوشــابههای گازدار را محدود نمایند .تا قبل از این پژوهش ثابت شده بود که مصرف نوشابههای
گازدار موجب پوسیدگی دندان ،بروز چاقی ،ابتال به دیابت و حتی ابتال به سرطان میشود.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001025315مورخ  94/9/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی یداله منوچهری فرزند عزت اله به شــماره
شناســنامه  10صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 150/48مترمربع پالک  54005فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  546فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی مصطفی اســکندری محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23469م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139360311001035001مورخ  93/12/14هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اســماعیل زارعی دودجی فرزند
هوشنگ به شماره شناســنامه  107085صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  382/69مترمربع پــاک  3911فرعی از 2071
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعــی از  2071اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی حاج عباس شریفی شریف
آبادی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23476م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

 9ربیعاالول 1437

Dec 21، 2015

عزمتان را جزم کرده اید که خیلی زود الغر شوید؟
برای این کار باید انرژی بیشتری بسوزانید .اما گاهی
وقت ها طــول روز برای این میزان انرژی ســوزی
کافی نیست .به همین دلیل الزم است که این مدت
را افزایش دهید .در نتیجه به شــب ها نیز نیاز دارید.
بایــد بدانید که با مصرف برخی مــواد غذایی حتی
می توانید در رختخوابتان و به صورت شــبانه نیز به
هدف الغری و کاهش وزن نزدیک تر شوید.
ماهی
ماهی بــرای فعال کردن متابولیســم بدن مفید
اســت .پروتئین ها نقش مهمی در ایــن کار دارند.
بنابرایــن خوردن ماهی برای وعده ی شــام باعث
فعالتر شدن متابولیسم بدن در طول خواب می شود.
کیوی
کیوی میوه ای اســت حاوی فیبر زیاد و کالری
اندک .این میوه به دلیل دارا بودن ویتامین  Cزیاد،
باعث تحریک متابولیســم بدن می شود و استرس
اکسیداتیو را کاهش می دهد .با مصرف کیوی برای
عصرانه می توانید به هدفتان نزدیک تر شوید.
زنجبیل
زنجبیل یک همیار انرژی ســوز شــبانه اســت.
این ریشــه ی مفید متابولیســم را تحریک می کند
و کالری هایــی که در طول روز جــذب کرده اید را
می سوزاند.

از همــان کودکی شــنیده ایم کــه باید غذا را
خوب جوید .خیلی هایمان نیز ســعی کرده ایم به
این توصیه عمل کنیم .احتما ًال خود شما نیز بارها
تصمیم گرفته اید تعداد جویدن هایتان را بشمارید
و بیشــتر و بیشتر غذا را بجوید اما بیشتر از یک یا
دو مرتبه دوام نیاورده اید.
بدون شــک همه ما وقتی غــذا را داخل دهان
می بریــم مجبور هســتیم آن را بجوییم .این کار
کام ً
ال به صورت طبیعی و خودکار انجام می شود.
اما آنچه متخصصان توصیه می کنند جویدن خوب
و کامل مواد غذایی است .نه اینکه به محض چند
قطعه شدن مواد غذایی آن ها را ببلعیم.
باید بدانید که شــیوه جویدن غــذا روی وزن،
جــذب ویتامین های مــواد غذایی و هضم آن ها
تأثیر می گذارد .این کار تأثیر زیادی روی سالمت
بدن دارد .بنابراین الزم اســت که در هر وعده ی
غذایی عادت کنید بیــش از پیش لقمه هایتان را
بجویــد و بعد قورت دهید .در این مطلب شــما را
با اثرات مثبت خوب جویدن غذا آشنا می کنیم تا
تشویقی باشد برای رسیدن به این عادت صحیح.
خوب بجوید تا طعم غذا را بهتر بچشید
خوردن غذا فلســفه دارد .غــذا را صرف ًا برای
سیر شدن نمی خورند .باید از غذایی که می خورید
لذت ببرید .باید طعم آن را به خوبی بچشید .نتایج
پژوهشــی که به چاپ رسیده است نشان می دهد
که جویدن درســت مواد غذایی به کنترل اشــتها
کمک کند و احساس سیری طوالنی مدتی ایجاد
می کند .بنابراین اگر مــی خواهید میزان خورد و
خوراکتان را کنترل کنید بیشــتر به بشقابتان نگاه
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کالری سوزی در خواب

گوشت قرمز
گوشــت قرمز برای هضم شــدن نیاز به انرژی
باالیی دارد .همین کار باعث افزایش کالری سوزی
مربوط به متابولیســم می شود .البته یادتان باشد که
دچار افراط نشــوید .مصرف روزانه بین  100تا 200
گرم گوشت قرمز کافی است.
جوز بویا
جوز بویا که فرانسوی ها به آن موسکاد می گویند
مانند زنجبیل روی متابولیســم بدن تأثیر می گذارد.
مصرف آن در غذاها ،ســوپ ها و همچنین سس ها
یک ســاح شــبانه در مقابل کالری های دریافتی
است.
دارچین
دارچیــن خــواص زیــادی دارد و صرفــ ًا برای
طعم دهی به غذاها نیســت .ایــن ادویه حاوی مواد
معدنی زیادی اســت که باعث تحریک متابولیســم
بدن می شوند و شما را به هدفتان نزدیکتر می سازد.
در وعده شام از این ادویه ی پرخاصیت غافل نشوید.
تخم مرغ
تخــم مرغ به دلیل دارا بودن پروتئین به افزایش
کالری ســوزی کمک زیادی می کند .یادتان باشد
که میــزان تخم مرغ مصرفی در هفته نباید بیش از
 8عدد باشــد؛ چون امکان دارد کلسترول خونتان را
باال ببرد.

غذاهایمان را خوب بجویم

باعث تولید آنزیم های گوارشــی بزاق می شــود
کــه روی تجزیه ی مــواد غذایی تأثیــر مثبتی
دارنــد .در واقع جویدن عالوه بــر افزایش میزان
بــزاق به تجزیه ی مــواد غذایی قبــل از هضم
آن ها کمک می کنــد؛ اما عمل جویدن غذا روی
ســامت ارگان هایی مانند روده ی کوچک ،معده
و پانکــراس تأثیر می گذارد .به عقیده ی محققان
هر چه مواد غذایی با دقت بیشــتری جویده شود
این تأثیر مثبت تر خواهد بود و بدن و ارگان های
حیاتی را برای هضم بهتر غذا و جذب مواد مغذی،
اسیدهای آمینه و مواد چرب مفید آماده تر می کند.
توصیه هایی برای جویدن بهتر غذا
حــال که از اثرات مثبت جویدن غذا و تأثیر آن
روی وزن ،جــذب مواد مغــذی و هضم غذا آگاه
شــدید زمان آن رسیده است که چند توصیه برای
جویدن درست غذا ارائه دهیم:
* از همین امروز سعی کنید دفعات جویدن غذا
در دهانتان را بشمارید و هر بار و به تدریج بر تعداد
آن بیافزایید.
* غذا را مزه مزه کنید .یاد بگیرید که بو ،بافت
و طعم غذا را دریافت کنید و بچشید و از آن لذت
ببرید.
* برای این کار تمرکز داشــته باشــید .برای
این که غذا را خوب بجوید باید از تلویزیون و رایانه
و ...دور باشید.
* از قاشــق ،چنگال و ظــروف کوچک تری
استفاده کنید.
* به طور مرتب و با آگاهی غذا بخورید.

کنید و غذا را آرامتر بخورید و بیشتر بجوید.
عالوه بــر این ،نتایج پژوهــش دیگری که به
مدت  4روز روی داوطلب های متعددی انجام شده
است خبر از فایده ی دیگر خوب جویدن غذا دارد.
در این پژوهش داوطلب ها به  3گروه تقسیم بندی
شــدند و بادام در اختیار آن هــا قرار گرفت .گروه
اول  10بار ،گروه دوم  25بار و گروه ســوم  40بار
باید بادام ها را می جویدند .نتایج بررسی محققان
نشان می دهد گروهی که بادام ها را بیشتر جویده
بودند (یعنی  40بار) احســاس رضایت بیشتری از
خوردن بادام داشــتند و میزان انسولین آن ها نیز
کاهــش پیدا کرده بود .بنابرایــن محققان بر این
عقیده هستند که خوب جویدن مواد غذایی عاملی
برای درک بهتر طعم آن ها است.
خوب بجوید تا ویتامین بیشتری جذب
کنید
خوب جویــدن عالوه بر اینکــه باعث کنترل
اشتها می شود تکنیکی ساده برای جذب حداکثری
ویتامین ها و مواد مغذی موجود در مواد غذایی نیز
محسوب می شــود .در واقع زمانی که غذایتان را
خوب می جوید فیبرها و چربی های سالم بیشتری
عایدتان می شــود .نتایج پژوهشی که چاپ شده
اســت نشــان می دهد که هر چه مواد غذایی را
بیشتر بجوید چربی های کمتری در مدفوع وجود
خواهد داشــت .دفع چربی زیاد به این معنی است

کــه بدن به خوبی مــواد مغذی غذاهــا را جذب
نمی کند.
خوب بجوید تا وزنتان را کنترل کنید
نتایج پژوهشــی که در ســال  2014توســط
موسســه ملی سالمت فرانســه انجام شده است
نشــان می دهد که جویدن خــوب و کامل مواد
غذایی باعث کنترل وزن می شــود؛ چون این کار
باعث کاهش میزان مواد غذایی مصرفی می شود.
محققان از داوطلب ها درخواســت کردند که ریتم
جویدن مواد غذایی را به میزان  150تا  200درصد
کند یا تند کنند .یعنی اینکه از گروهی خواسته شد
مواد غذایی را با سرعت کمی بجوند و گروه دیگر
این کار را با سرعت زیادی انجام دهند .نتایج این
بررسی نشان می دهد که تعداد دفعات جویدن به
طور مســتقیم روی کمیت و اندازه ی مواد غذایی
مصرفی تأثیر دارد .به عنوان مثال افرادی که غذا
را زیاد می جوند مواد غذایی کمتری می خورند و
میزان کالری دریافتی شــان کاهش پیدا می کند.
در نتیجه کنترلشان روی وزنشان بیشتر می شود.
غذا را خوب بجوید تا گوارشتان بهتر
شود
نتایج پژوهشی که محققان آمریکایی و به مدت
طوالنی انجام داده اند نشــان می دهد که خوب
جویدن غذا روی دستگاه گوارش تأثیر مثبتی دارد.
بــه عقیده ی برخــی از محققان جویدن خوب

ثبتی و دادگستری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001025350مــورخ  94/9/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی رحیم زارع فرزند شــریف به
شماره شناســنامه  13235صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  302/50مترمربع پالک  5446فرعی از  2082اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  451فرعی از  2082اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی طیبه جوکار محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23468م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001025338مورخ  94/9/8هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســین سنجانکی فرزند
زیاد به شماره شناسنامه  1صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  150/53مترمربع پالک  11411فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  451فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی صغری خردمند محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به 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 تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23467م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001030541مورخ  94/9/17هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقا خلیل کمالی فرزند مهدی به شــماره شناسنامه
 7صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  160مترمربع
پالک  54006فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  541فرعی
از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی یوسف
غالمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23466م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001030482مــورخ  94/9/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی بهمن شــهبازی بهلولی
فرزند ســاری به شــماره شناســنامه  13906صــادره از اقلید در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  176/79مترمربع پالک 19016
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1651اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی امیرحسین و طمراس علی
آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23473م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001023052مورخ  94/8/24هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابوطالب عباسی سبوکی فرزند
سبزعلی به شماره شناسنامه  9صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  146/17مترمربع پالک  54007فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  538فرعــی از  1652اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کهندل پاکباز 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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23471م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001022604مورخ  94/8/20هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی صفیه شــاهی فرزند امان اله به شماره شناسنامه 4
صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  188/54مترمربع
پالک  1316فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی عباس و محمدامین
و زرین تاج کشــتکاران محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/15 :
/23470م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

