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راهکارهای محافظت در مقابل بیماری قلبی

مهــر :بیماری قلبی یکی از علل اصلی مرگ در سراســر دنیاســت اما با برخی راهکارهای ســاده
می توانیم از خودمان در مقابل بیماری قلبی محافظت نماییم.
دکتر «دیوید اســاتوینر» سرپرســت تیم تحقیق از بخش کاردیولــوژی در نیویورک ،در این باره
می گوید :بیماری قلبی ساالنه جان صدها هزار نفر را می گیرد ،اما بسیاری از این شرایط قابل پیشگیری
هســتند .وی در ادامه توضیح می دهد :ورزش ،رژیم غذایی متعادل و اجتناب از رفتارهای پرخطر نظیر
سیگار کشیدن ،بهترین شیوه های حفظ سالمت قلب هستند.
تیم کاردیولوژی وی نکاتی را در مورد پیشگیری از بیماری قلبی توصیه می کنند:
 مصــرف مواد خوراکی کام ًال گیاهی نظیر میوه و ســبزیجات ،مغزیجات آجیلی و دانه ها .کاهش
مصرف مواد خوراکی فرآوری شــده یا تصفیه شده نظیر نان سفید ،و همچنین نوشیدنی های حاوی قند
نظیر نوشابه گازدار و آبمیوه صنعتی.
 پرهیــز از مصرف چربی های ترانس که در مواد خوراکی پخته بســته بندی شــده ،اســنک ها،مارگارین و فســت فودهای سرخ شــده وجود دارد .چربی های ترانس ریسک بیماری قلبی یا سکته را
افزایش می دهند.
 عدم استعمال سیگار .طبق اعالم انجمن قلب آمریکا ،قرارگیری در معرض دود سیگار عامل بروزحدود  ۳۴هزار مرگ زودهنگام ناشی از بیماری قلبی است.
 داشتن خواب کافی که  ۷تا  ۸ساعت در طول شبانه روز است .اگر دچار اختالل خواب هستید بهفکر درمان آن باشید .این عارضه با مشکالت ضربان قلب و بیماری قلبی مرتبط است.
 کنترل فشارخون. ورزش منظم (حداقل  ۳۰دقیقه در روز ،و هفته ای  ۵روز) و کنترل اســترس از طریق شیوه هاینظیر مدیتیشن ،یوگا ،ورزش یا سپری کردن وقت با دوستان و خانواده.
 حفظ بهداشــت دندان ها و لثه .افراد مبتال به بیماری لثه غالب ًا دارای فاکتورهای پرخطر مشــابهبیماری قلبی هم هستند.

یائسگی موجب تشدید عالئم آتروز می شود

مهر :مطالعه جدید نشــان می دهد یائسگی موجب تســریع زوال فیزیکی در زنان مبتال به آرتروز
روماتوئید می شــود .شیوع بیماری آرتروز روماتوئید در زنان سه برابر بیشتر از مردان است و زنان مبتال
به این بیماری دارای زوال فیزیکی و ناتوانی شدیدتری هستند.
آرتروز روماتوئید یک اختالل خودایمنی است که موجب بروز التهاب و درد در مفاصل می شود .یک
تحقیق دیگر هم نشــان داده اســت که آرتروز روماتوئید در زنان عمدت ًا ناشی از زایمان و سایر تغییرات
هورمونی و تولیدمثلی است .به عنوان مثال ،محققان عنوان می کنند زنان مبتال به یائسگی زودهنگام
بیش از سایر زنان در معرض ابتال به آرتروز روماتوئید قرار دارند .محققان دانشگاه نبراسکا آمریکا در این
مطالعه به بررســی حدود  ۸۲۰۰زن مبتال به آرتروز روماتوئید پرداختند .آنها دریافتند یائسگی تاثیر قابل
توجهی بر شدت و میزان زوال جسمی در زنان مبتال به آرتروز روماتوئید دارد و با تشدید بیماری مرتبط
است .محققان بر انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن ارتباط بین این مکانیسم تاکید دارند.

روشهای صحیح خوابیدن برای کاهش کمردرد

ایسنا :کمردرد عارضه آزاردهندهای است که نه تنها بر زندگی روزانه فرد تاثیر میگذارد بلکه فرآیند
خواب را نیز دچار مشکل میکند .خوابیدن در حالتهای ناصحیح میتواند موجب کمردرد یا تشدید آن
شود .وضعیت بدن در هنگام خواب اگر صحیح نباشد میتواند علت نهفته بروز درد کمر باشد زیرا برخی
از حاالت خوابیدن به گردن ،کمر و باسن فشار غیرضروری را وارد میکند .کارشناسان توصیه میکنند
افراد هنگام خوابیدن انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ کنند و به همین دلیل الزم است سر ،شانهها
و باســن در یک راستا قرار گیرند و کمر نیز در وضعیت درســتی باشدد .بهترین حالت برای جلوگیری
از وارد شــدن فشار مضاعف بر کمر خوابیدن به پشت یا به اصطالح خودمان طاقباز است .با این حال
برخی افراد از خوابیدن در حالت طاقباز احساس راحتی ندارند و برخی از آنان در این حالت دچار خر و
پف میشوند .معموال افراد به شکلهای مختلفی میخوابند و به همین دلیل کارشناسان چندین گزینه
را پیشنهاد میکنند تا هر فردی متناسب با نیاز خود یکی آنها را انتخاب کرده ،خواب بهتری داشته باشد
و همچنین دچار درد کمر نشود:
 -۱خوابیدن طاقباز (روی کمر) و قرار دادن بالش زیر زانوها
این شکل خوابیدن بهترین حالت برای حفظ سالمت کمر به حساب میآید .در این حالت وزن بدن
به شــکلی توزیع میشود که فشار را به حداقل میرساند و باعث میشود سر ،گردن و ستون فقرات در
یک راســتا قرار گیرند .همچنین قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانوها به حفظ شکل انحنای طبیعی
ستون فقرات کمک میکند.
 -۲خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها
اگرچه خوابیدن به این شکل شناخته شدهترین و راحتترین حالت خوابیدن است اما باعث میشود
ستون فقرات از حالت خود خارج شود و به قسمت پایین کمر فشار وارد میکند .هر چند میتوان هنگام
خوابیدن به پهلو بالش سفتی را بین زانوها قرار داد تا این مشکل رفع شود.
 -۳خوابیدن به شکل جنینی
برای مبتالیان به بیرون زدگی دیســک کمر خوابیدن به شــکل جنین تســکین دهنده است زیرا
خوابیدن به پهلو و خم کردن زانوها به سمت قفسه سینه ،خمیدگی ستون فقرات را کم میکند.
 -۴خوابیدن روی شکم و قرار دادن بالش نازک زیر شکم
خوابیدن روی شــکم بدترین شــکل به حســاب میآید .هر چند در افرادی که با دیگر حالتهای
خوابیدن مشکل دارند قرار دادن یک بالش زیر شکم میتواند کمک کننده باشد.
 -۵خوابیدن روی شکم و قرار دادن پیشانی روی بالش
از دالیل دیگری که باعث میشــود خوابیدن روی شــکم ضرر داشته باشــد این است که در این
حالت معموال ســر به یک سمت میچرخد و در این حالت به ستون فقرات ،گردن ،شانهها و کمر فشار
مضاعفی وارد میشــود .برای جلوگیری از این مشــکل میتوانید یک بالش کوچک یا حولهای را زیر
پیشــانی قرار دهید تا هم از این فشــارها کاسته شده و هم با ایجاد فضای کوچکی مقابل صورت دچار
مشکل تنفسی نشوید.

تبیان :نگران پوســتتان هســتید؟ پس حتم ًا باید
نســبت به غذاهایی که میتوانند به پوستتان آسیب
بزنند ،بیشــتر آگاه شــوید .بیشــتر افــراد به ظاهر
پوستشــان اهمیت میدهند و از آنجایی که پوست،
بزرگترین و قابل مشاهدهترین اندام بدن است ،پس
باید هر کاری که میتوانیم برای مراقبت از آن انجام
دهیم.
رژیم غذایی نقش مهمی در حفظ سالمت پوست
دارد امــا در حفظ زیبایی ظاهری پوســت نیز نقش
بســیار ُپررنگی دارد .رژیم غذایی میتواند پوست و
مو و ناخن را ســالم و شاداب نگه دارد یا اینکه آنها
را خیلی زود پیر و فرسوده کند .اینکه میگویند شما
همان چیزی هســتید که میخوریــد ،عین واقعیت
است!
لبنیات
البتــه لبنیات فوایــد خــودش را دارد .تخم مرغ
سرشار از پروتئین است ،در حالی که شیر منبع خوبی
از کلســیم است .اما نباید در مصرف آنها زیاده روی
کنیــد .مصرف زیــاد لبنیات میتوانــد موجب بروز
کیستهای کوچک ســفتی در زیر پوست شوند که
دردناک بوده و مدت زیــادی نیز باقی میمانند .این
کیستها معمو ًال در گردن یا خط آرواره یا روی چانه
پیدا میشوند .اگر زیاد لبنیات مصرف کنید ،بدن شما
مجبور میشود به سختی کار کند تا سموم را دفع کند
و متأسفانه این کیســتهای ریز همین زمان بیرون
زده و تا مدتها روی پوست باقی میمانند.
کافئین
کافئیــن یکی از مواد غذایی اســت که هم فایده
دارد و هم ضــرر .به ازای هر مقالهای که به شــما
توصیــه میکند قهوه بنوشــید ،مقالهی دیگری هم
وجود دارد که میگوید از نوشیدن قهوه اجتناب کنید.
اگر عادت به نوشیدن قهوه دارید پس باید بدانید اگر
به پوستتان اهمیت میدهید باید مصرف آن را کمتر
کنید .مشــکل اینجاســت که کافئین ما را هشیارتر
و متمرکزتر میکند و ضمنــ ًا دهیدراته هم میکند.
وقتی این اتفــاق میافتد ،ذخیرهی کالژن بدن افت
میکند و پوســت ما قابلیت ارتجاعی خود را از دست
میدهد .اتفاق بعدی که میافتد این است که چین و
چروکها شروع به شکل گرفتن کرده و پوست دچار
افتادگی میشود .بهتر است فنجانهای قهوهتان را با
لیوانهای آب جایگزین کنید یا اینکه مصرف قهوه را
به حداقل برسانید ،مث ً
ال یک فنجان در روز!
کیک برنجی
کیک برنج غذای مورد عالقهی آنهایی است که
مهــر :مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد روش
کولونوسکوپی با تشــخیص و برداشتن سرطان روده
موجب نجات جان بیمار می شــود اما ممکن اســت
موجب تحریک آپاندیسیت نیز شود.
دکتر «مارک باســون» سرپرســت تیــم تحقیق
از دانشــگاه داکوتای شــمالی ،در این باره می گوید:
«متخصصان علت دقیق این مســئله را نمی دانند و
خوشــبختانه پدیده ای نادر است .یافته های ما نشان
می دهد انجام کولونوســکوپی ممکن است فرد را در
هفته بعد در معرض آپاندیسیت قرار دهد».
طبق نتایج این مطالعه ،ریسک بروز آپاندیسیت در
مدت یک هفته بعد از کولونوسکوپی در مقایسه با ۵۱
هفته بعد از کولونوســکوپی ،حداقل چهار برابر بیشتر
اســت .حتی در برخی مواقع تــا  ۱۲برابر نیز افزایش
می یابد.
کولونوسکوپی شامل هدایت وسیله ای انعطاف پذیر
از طریق مقعد به ســمت روده بزرگ برای تشخیص
پولیپ یا زوائد پیش سرطانی است.
به گفته باســون« ،ما مشــاهده کــرده بودیم که
شــماری از بیماران تحت کولونوسکوپی بعد از مدتی

غذاهایی که برای پوست ضرر دارند

به دنبال خوردنیهای کم کالری هستند و هر کسی
کــه آنها را میخورد معمــو ًال هدفش کاهش وزن
است .اما یک نکته :چرا شمایی که قصد کاهش وزن
دارید باید چیزی بخورید که به ضرر پوستتان باشد؟!
سؤال خوبی اســت ،و جواب اینکه احتما ًال نمیدانید
که کیک برنجی برای پوســتتان بد است! تحقیقات
علمی نشــان میدهد؛ کیک برنجی موجب افزایش
ناگهانــی قند خون شــده و در نتیجه احتمال چین و
چروک پوست را افزایش میدهد.
سویا
خبر بدی برای گیاهخوارها داریم؛ سویا سرشار از
ترکیباتی به نام فیتواستروژنهاست که استروژنهای
موجود در بــدن را افزایش میدهــد .این ترکیبات
میتوانند اختالالت هورمونی ایجاد کرده و بیماریها
و عوارض پوستی دربر داشته باشند.
شیر شکالت
متأســفانه شیر شکالت خوشــمزهای که عاشق

نوشیدنش هستید اص ً
ال برای پوستتان خوب نیست.
البته الزم نیســت کام ً
ال آن را کنــار بگذارید .فواید
شــکالت تلخ برای ســامتی بینظیر است اما شیر
شــکالت ترکیب بســیار بدی اســت؛ قند همراه با
محصول لبنی دو تا از بدترین خوردنیها برای پوست
شما هستند .اگر میل به خوردن شکالت دارید ،بهتر
است نوع تلخ آن را انتخاب کنید.
سوشی
سوشــی هم از پوست شما متنفر است! فقط رول
آن به تنهایی حاوی نمک اســت که برای پوستتان
بد اســت ،برنج هم دارد که قب ً
ال گفتیم آنهم برای
پوستتان خوب نیســت و قند خونتان را باال میبرد.
سوشــی میتواند منجر به خشــکی پوســت شده و
پروسهی پیری را ســرعت بدهد .اگر باز هم دوست
دارید سوشی بخورید پیشنهاد میکنیم بعد از آن آب
فراوان بنوشید .شــاید بد هم نباشد که کمی ورزش
صورت بعد از خوردن آن انجام دهید.

کولونوسکوپی ریسک آپاندیسیت را
افزایش می دهد
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آبمیوه
مشــکل آبمیوه این اســت که فیبری از میوه در
آن وجود ندارد و این یعنی پوســت شما ،مقدار خوبی
از مواد مغذی مهم را از دســت میدهد و ضمن ًا قند
زیادی نیز به بدنتان میرساند.
بهتریــن کاری کــه میتوانید انجــام دهید این
اســت که به جای آبمیوه ،خودتــان در خانه با میوه
و سبزیجات اسموتی درســت کنید یا اینکه میوهی
کامل را بخورید.
غالت صبحانه
انواع غالت صبحانه در فروشگاهها وجود دارند و
ممکن است فکر کنید بسیار سالم و طبیعی هستند اما
واقعیت غیر از این است .کافی است نگاهی به لیست
عناصر و ترکیبــات موجود در آنها بیندازید تا خیلی
زود متوجه شوید چه چیزهایی در آنها وجود دارد که
برای پوســتتان آزاردهنده هستند و موجب التهاب و
حتی آکنه و جوش میشوند!
دچار آپاندیسیت می شوند اما این مطالعه برای اولین
بار به بررسی این ریسک پرداخت».
وی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد« :در مجموع
کولونوسکوپی شــیوه تشخیصی بسیار مطمئنی است
و ریســک بروز آپاندیسیت در مقایســه با بروز سایر
عوارض این روش بسیار پایین است».
عوارض رایج تر کولونوســکوپی شــامل واکنش
آلرژیک به داروهــای آرام بخش ،خونریزی از محلی
که پولیپ برداشته شده و پارگی در روده بزرگ است.
بــه گفته باســون« ،هنوز علت دقیــق اینکه چرا
کولونوسکوپی منجر به آپاندیسیت می شود مشخص
نیســت ،اما به نظر می رســد به عوامل آماده سازی
برای این روش تشــخیصی مربوط شــود .از مراحل
آماده ســازی برای کولونوســکوپی ،پاکسازی کامل
روده با داروهای مشــخص است که می تواند منجر
بــه تغییراتی در باکتری های روده شــده و در نتیجه
آپاندیسیت عفونی شود».
وی در ادامه می افزاید« :همچنین فشار ایجادشده
در روده به واســطه انجام این عمل نیز ممکن است
بروز آپاندیسیت شود».

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  139660311001021347هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی فاطمه تقیپور فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 23صادره از الرستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/21
مترمربع پالک فرعی  723از  2156اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2156اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی حسن کشاورز محرز 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25358م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001021119هیأت ســوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی زلیخا کشــکولی فرزند غالمحســین به شــماره
شناســنامه  539صادره از ممســنی در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  166/35مترمربع پالک  5755فرعی از  2082اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  156فرعی از  2082اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رسمی منصور زارع 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25357م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001002822هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سکینه مشایخ فرزند برجعلی به شماره شناسنامه  591صادره از
شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  120/25مترمربع پالک  5753فرعی از  2082اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  72فرعی از 2082
اصلی واقع در فارس بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی خیراله فرامرزی 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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25361م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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
رأی اصالحــی
برابــر رأی شــماره  139560311001038845و
 139660311001021474هیــأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید بیژنی
فرزند بهروز به شماره شناسنامه  427صادره از اقلید در اعیانی ششدانگ
یکباب خانه دو طبقه به مســاحت  202/68مترمربع پالک  5219فرعی از
 2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  133و  139فرعی از  2086اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی موقوفه نصر محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25356م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001023709هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی لیال دهقانی فرزند ارغوان به شماره شناسنامه  1037صادره از
کوار در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  202/78مترمربع پالک 9789
فرعــی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از 2083
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی ایرج قهرمانی
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 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25355م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001018981هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیمحمد جعفری فرد فرزند بختیار به شــماره شناسنامه  1صادره از
جهرم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  160مترمربع پالک  5217فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  147فرعی از  2086اصلی
واقع در فارس بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رســمی حاج فرزاد محمدی راد 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 باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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،
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.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25359م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

