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یوگا و پیالتس برای تمامی گروه های سنی مفید است

مهر :به گفته کارشناســان پزشــکی ،یوگا و پیالتس برای تمام گروههای سنی و افزایش
تندرستی مفید هستند .این نوع ورزشها نیاز به تجهیزات خاصی ندارند و بعد از آموزش اولیه،
در منزل هم قابل انجام هســتند« .جیســون لوفرت» ،سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی
میلتون هرشی پنسیلوانیا ،در این باره میگوید« :اکثر افراد و حتی مبتدیان هم میتوانند بدون
هیچ مشــکلی این ورزشها را انجام دهند ».هدف پیالتس تقویت ماهیچههای مرکزی بین
شانهها تا لگن است ،درحالی که یوگا بر تمرکز ذهن-بدن تمرکز داشته و غالب ًا شامل مدیتیشن
و تکنیکهای تنفسی اســت .یوگا میتواند به افراد در کنترل استرس کمک کند .هر دو این
ورزشها شامل حرکات آرام و دقیقی هستند که میتواند موجب بهبود استقامت ،تعادل و انعطاف
پذیری شود .از آنجایی که این ورزشها به آهستگی انجام میشوند ،برای افراد مبتال به آرتروز
یا آسیبهای بدنی هم ایده آل هستند .به گفته لوفرت ،این ورزشها به افراد مبتال به دیابت،
فشارخون باال یا نوروپاتی (مشکالت در سیستم عصبی) پاها هم کمک میکند .یوگا و پیالتس
دارای فواید دیگری هم هستند :پیشگیری و درمان کمردرد؛ تقویت وضعیت اندام و تعادل؛ افزایش
طیف حرکات بدن؛ و بهبود خواب .زنان باردار و افراد مبتال به فشــارخون باال ،ریسک لختگی
خون ،و دیســک کمر باید قبل از شروع به انجام این ورزشها ،با پزشک شان مشورت کنند.

ُ
«خروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان
در معرض دود سیگار

مهــر :محققان عنــوان میکنند کودکانی که در معرض دود ســیگار والدین شــان قرار
میگیرنــد دو برابر بیشــتر در معرض خروپف کردن هســتند .طبق نتایج مطالعه دانشــگاه
ایالتی جورجیا ،والدینی که در منزل در مقابل کودکان شــان ســیگار میکشــند ،فرزندشان
در معرض ریســک بــاالی خروپف کردن قــرار دارد .یافتهها نشــان داد بــه ازای هر نخ
ســیگار دود شــده در منزل در روز ،کودکان  ۲درصد بیشــتر در معرض خروپف کردن قرار
میگیرنــد .کــودکان دارای پــدران ســیگاری  ۴۵درصد بیشــتر دچار خروپف میشــوند.
حال آنکه مادران ســیگاری ،موجب افزایش حدود  ۹۰درصدی این ریســک در فرزندشــان
میشــوند« .لوسی پوپووا» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :برخی والدین فکر
میکنند خروپف فرزندشــان اتفاقی عادی است .اما خروپف کردن غالب ًا اولین مرحله به سوی
ابتال به آپنه خواب بوده و با فشــارخون باال ،ســکته و بیماری قلبی مرتبط است ».آپنه خواب
نوعی اختالل جدی خواب اســت که به  واســطه توقف منظم در نفس کشیدن در حین خواب
ایجاد میشود .در این مطالعه دادههای  ۲۴مطالعه موجود در این باره که شامل حدود  ۸۸هزار
کودک بود بررسی شــد .تیم تحقیق دریافت هرچقدر بچهها کوچک تر باشند ،آسیب پذیری
شان در برابر ابتال به عادت خروپف کردن بیشتر است .محققان ترک سیگار را بهترین راه حفظ
سالمت خود و فرزندان عنوان میکنند.

خوردن سوپ قبل از غذا موجب کاهش وزن می شود

مهر :محققان عنوان میکنند اگر قصد دارید مصرف غذاهای سرشار از چربیهای اشباع شده
نظیر کره ،خامه ،پنیر ،و گوشــت را کاهش دهید ،خوردن ســوپ قبل از وعده غذایی بســیار
تأثیرگذار است .دانشمندان دریافته اند سوپ با طعم اومامیموجب بروز تغییراتی در مغز میشود
که رفتارهای تغذیه ای و انتخاب غذای ســالم ،بخصوص در افراد در معرض چاقی ،را تحریک
میکند .اومامی ( ،)Umamiطعم خوشــمزگی ،یکی از  ۵مز ه اصلی محســوب میشــود.
شــیرینی ،تلخی ،شوری و ترشی انواع مشهور دیگر طعمها را تشکیل میدهند .لغت اومامیدر
اصــل کلمهای ژاپنی به معنای «طعم خوشآیند» اســت .مولفه اصلی طعم اومامی ،گلوتامات
اســت .انســانها این طعم را از طریق گیرندههای ویژهای که به گلوتامات حســاس هستند
درک میکننــد .این ماده به مقدار فراوان در غذاهایی مانند گوشــت ،ماهی ،محصوالت لبنی،
فرآوردههای تخمیری و همچنین افزودنیهای تحت عنوان مونوســدیم گلوتامات ()MSG
وجود دارد .با توجه به تحریک مجزا و ویژه این ماده و وجود گیرندههای ویژه ،دانشــمندان اثر
گلوتامات را تحت عنوان مزهای جداگانه در نظر میگیرند« .میگول آلونسو-آلونسو» ،سرپرست
تیم تحقیق از مرکز پزشکی بث دیکونز بوستون ،در این باره میگوید« :مطالعه ما نشان میدهد
افراد در معرض ریسک باال چاقی ،میتوانند از سوپ دارای طعم اومامیقبل از هر وعده غذایی
بهره برده تا تغذیه سالم و انتخاب غذا سالم را تسهیل نمایند».
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مهر :افزایش روز افزون فســت فودیهــا در هر کوچه و
خیابانی ،حکایت از اســتقبال مردم به خوردن غذاهای آماده به
ویژه از نوع فرنگی آن دارد .در حالی که فست فودها به عنوان
غذای سرطان زا شناخته میشوند.
هشدارهای مکرر و پی در پی کارشناسان تغذیه مبنی بر اینکه
مصرف زیاد غذاهای آماده از جمله فســت فودها ،یکی از علل
بروز سرطان تلقی میشود ،نتوانسته مردم را از رفتن به سمت
و ســوی محلهای عرضه این قبیل غذاها منصرف کند .زیرا،
هر جا که چشم کار میکند ،اغذیه فروشی و فست فودی است.
حاال  ،این جور مکانها تبدیل شده به پاتوق کسانی که ضمن
خوردن پیتزا و ساندویچ ،چند دقیقه ای را صرف دیدار و گفتگو با
یکدیگر میکنند .آن طور که از شواهد امر پیداست ،روستاها نیز
از وجود این قبیل غذاخوریها مصون نمانده اند و مردم روستا
هم فست فود خور شده اند .بی توجه به تمامیمضراتی که این
قبیل غذاهای آماده دارند.
حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
میگوید :بیتردید بخش عمدهای از موفقیت در کنترل بیماری
سرطان به سبک زندگی افراد و پیشگیری مقدماتی برمیگردد،
کما اینکه در شــرایط کنونی تغییر رژیم غذایی که به افزایش
میزان مصرف فست فودها و مواد غذایی غیرطبیعی منتهی شده
اســت ،میتواند عاملی در جهت افزایش احتمال ابتال به انواع
سرطانها باشد.
وی ،در بیان علل عدم موفقیت مسئوالن حوزه سالمت در
کنترل ســرطان ،میافزاید :متاسفأنه وزارت بهداشت بر اساس
محل زندگی بیماران مبتال به سرطان تحقیقات گستردهای را
انجام نداده است که مشخص شود این بیماری در کدام مناطق
و بر اثر چه عواملی رشد بیشتری داشته است تا بتوانیم با استناد
بدان در جهت کنترل آن برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم.
سخنگوی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس ،میگوید:
وزارت بهداشــت باید بخشنامهای صادر کند تا زمانی که نمونه
بیماران مبتال به ســرطان گرفته میشــود ،مشخصات محل
زندگی فرد از نظر موقعیــت جغرافیایی در پاتولوژیها به طور
دقیق ثبت شده تا به دنبال آن مشخص شود که هر نوع سرطان
در کدام نقاط از کشور دارای فراوانی بیشتری بوده است تا از این
طریق بتوان این بیماری را کنترل کرد.
ایــن غذای ایتالیایی شــده بالی جــان ایرانیها ،چرا که
کمتر کســی اســت که هفتــه ای یکبار پیتزا یا ســاندویچ و
ســیب زمینی ســرخ کرده نخورد .حاال که فرصت غذا درست
کردن از دست رفته و اغلب ما تا ساعاتی از روز را بیرون از خانه
ســپری میکنیم ،این غذاهای آماده هستند که جای غذاهای
خانگی را گرفته اند و الجرم ،شــکم خودمان را با غذاهایی پر
میکنیم که نه خاصیتی دارند نه مقوی هســتند و نه سالم .اما،
در عوض تا دلت بخواهد ،نمک و چربی و ،...دارند و اضافه کنید
به آن ،ســسهای پرچرب را که وقتی سیر میشویم ،احساس
خوبی به ما دست میدهد.
دکتــر فریبرز منصــور قناعــی رئیس مرکــز تحقیقات
بیماریهای گوارش و کبد گیالن ،با اشــاره به عالئم ابتال به
بیماری التهاب روده ،میگوید :مصرف انواع فســت فود و عدم
تحرک سبب تشدید این بیماری میشود.
وی از التهاب روده به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای
مزمن دستگاه گوارش در کشور نام میبرد و میافزاید :به طور
کلی این بیماری به دو دسته کولیت زخمیشونده( اولسراتیو) و
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فست فود بالی جان ایرانی ها

سرطان با طعم پیتزای ایتالیایی
کرون تقســیم میشود که نوع اول روده بزرگ و الیه مخاطی
آن را درگیــر میکند .در نوع دوم که کــرون نام دارد از دهان
تا مقعد تمام الیههای دســتگاه گوارش اعــم از مخاطی ،زیر
مخاطــی و بیرونی را درگیر میکنــد و عالئم این بیماری نیز
بستگی به محل درگیری دستگاه گوارش دارد.
قناعی با اشاره به اینکه این بیماری بیشتر در سنین جوانی
و بین  ۱۵تا  ۳۵ســال شایع است ،میگوید :علت بیماری دقیقا
مشــخص نیست و میتواند علل ژنتیکی یا محیطی باشد ولی
عدم مصرف ســبزیجات و میوههای تازه ،زندگی ماشــینی و
مصرف انواع فســت فود و عدم تحرک سبب دامن زدن به این
بیماری میشود.
وزیر بهداشــت با اشــاره به تغییر ســبک زندگی مردم در
اســتفاده از مواد غذایی ،میگوید :متاسفانه سفرههای ما امروز
رنگ سالمت گذشــته را ندارد و استفاده مکرر از فست فودها،
عوارضی مانند کبد چرب را برای ما به همراه داشته اند.
مطالعه محققان دانشــگاه جرج واشــنگتن آمریکا نشــان
میدهد خوردن فســت فــود فرد را احتمــا ًال در معرض مواد
شیمیایی مضر موسوم به «فتالیتها» قرار میدهد.
محققــان دریافته اند افرادی که میزان زیادی فســت فود
مصرف میکنند در مقایســه با افرادی که بــه ندرت اینگونه
غذاها را میخورند معموال  ۲۴تا  ۴۰درصد فتالیت بیشتری در
ادرارشان یافت میشود.
از عوارض مضر این مواد شیمیایی تاثیر آن بر رشد سیستم
تناســلی مردان اســت .همچنین این مواد شــیمیایی در بروز
نارســاییهای هنگام تولد ،مشکالت رفتاری دوران کودکی ،و
بیماریهای مزمن کودکی نظیر آسم تأثیر دارند.
زهرا عبداللهــی مدیر دفتــر بهبود تغذیــه جامعه وزارت

بهداشــت ،معضل چاقی و اضافه وزن یکی از مشکالت تغذیه
ای جامعــه عنوان میکند و میگوید :در حال حاضر  ۶۰درصد
افراد زیر  ۱۸ســال کشور دچار این مشکل هستند ،در حالی که
در سال  ۱۳۹۰این میزان  ۵۰درصد بود .ضمن اینکه ۲۰ ،درصد
از کودکان دچار چاقی شکمیهستند ،زیرا مصرف روغن ،نمک،
قند و شــکر بیش از حد مجاز و مصرف میوه و سبزی و لبنیات
کمتر از میزان الزم است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،معتقد است؛
اولین ریســک فاکتور بیماریهای غیر واگیر ،الگوی غذایی و
تغذیه نامناسب در کشور است .در سال  ۱۳۸۰بالغ بر  ۵۷درصد
علت مرگ و میرها ،ابتال به بیماریهای غیر واگیر بوده که در
سال  ،۱۳۹۰این میزان به  ۷۶درصد رسید.
دکتر محمدرضــا قوامنصیری رئیس انجمــن رادیوتراپی
آنکولوژی ایران ،با اشاره به اینکه سرطان دستگا ه گوارش فوقانی
شامل مری و معده و سرطانهای دستگاه گوارش تحتانی شامل
روده بزرگ و انتهای روده است ،میگوید :سرطان معده با رژیم
غذایــی در ارتباط بوده و غذاها با نگه دارنده بنیانهای نیتریت
در صورت تبدیل شــدن به نیتروزامین ،ســرطان معده و مری
را ایجاد میکند که نیتریت نگهدارنده مواد گوشــتی همچون
کالباس و سوسیس بوده و در شهرهایی با جمعیت باال همچون
تهران مصرف این غذاها و ســایر فستفودها بسیار زیاد است.
فست فود در تمام دنیا حتی در کشورهای پیشرفته هم اکنون
به یک معضل تبدیل شده و طبق تحقیقات  ۹۸درصد تبلیغات
محصــوالت غذایی در آمریکا با اســتانداردهای جهانی از نظر
نمک ،ســدیم و چربی و شــکر تفاوت قابل مالحظه ای دارد.
طبق گزارش ســازمان جهانی بهداشت فست فود در مجموع
دشمن ســامت اســت ،غذایی عموم ًا بی ارزش ،پر از چربی

غیر اشباع که منجر به دیابت ،سکته مغزی و قلبی ،بیماریهای
قلبی و عروقی میشــود .فست فود به خصوص اگر ماده اولیه
آن گوشــت باشــد ،فرآوری شده اســت یعنی با افزودن مواد
نگــه دارنده که در بدن صددرصد منجر به جهشهای ژنتیکی
میشود تولید میشود ،البته همیشه جهشهای ژنتیکی مساوی
با بروز ســرطان نیســت اما میدانیم که گوشت فرآوری شده
موجود در فست فود منجر به ایجاد موادی میشود که میتوانند
در پی جهش ژنتیکــی به ابتالی فرد به ســرطان بینجامند،
به خصوص به علت وجود موادی مثل نیترات سدیم که فست
فود را خوشمزه تر میکند و در کالباس ،سوسیس و برگر استفاده
میشــود .این ماده در بدن تبدیل به نیتروزامین که صددرصد
ســرطان زاست میشــود .مهم ترین علت ایجاد سرطانهای
دســتگاه گوارش همین ماده است و تأثیر آن در به وجود آمدن
سرطان قطعی است.
در کشــور ما آلودگی مــواد غذایی به مواد ســرطان زا و
روش پخت مواد غذایی ،دو علت اصلی افزایش ســرطانهای
دستگاه گوارش است .در هر نوع فرآوری گوشت یا موادی مثل
سیب زمینی ،ماده ای سرطان زا به نام آکریل آمید تولید میشود
که شــاید سرطان زاترین ماده طبیعی است ،در فرآوری ممکن
است گوشت سرخ ،برشــته یا کباب شود و یا به وسیله جوش
شیرین گریل شود .چنین گوشتی اگر در دمای باالی  ۲۰۰درجه
سانتی گراد پخته شود تا  ۳۰۰برابر استاندارد ،آکریل آمید ایجاد
خواهد کرد .آکریل آمید از اسیدآمینههایی که به طور طبیعی در
مواد غذایی مختلف به خصوص گوشت وجود دارد در دمای باال
تولید میشود .بنابراین به عنوان اولین توصیه باید بگوییم دمای
پخت گوشت یا مواد غذایی شبه گوشتی نباید حداکثر از  ۱۰۰تا
 ۱۵۰درجه سانتی گراد بیشتر باشد.

ثبتی و دادگستری
آگهی حصر وراثت
زهرا عیدی محمدپور ترک دارای شناســنامه شــماره  5969متولد
 1341/12/3به شــرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان غالمرضا علیزاده
نیریزی به شــماره شناســنامه  883در تاریخ  97/3/9در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2حمیــده علیزاده نیریزی به شــماره شناســنامه 2281686485
صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3علیرضا علیزاده به شــماره شناسنامه  1627صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4مهدی علیزاده به شــماره شناســنامه  916صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5حجت علیزاده نیریزی به شــماره شناسنامه  1148صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -6مســعود علیزاده نیریزی به شــماره شناســنامه 2280252465
صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8248م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
عبدالرســول پژنگ دارای شناسنامه شــماره  1متولد  1364به شرح
دادخواست به کالسه  9709988867700439از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد
سخاوت طلب به شماره شناســنامه  6221در تاریخ  1375/8/18در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر عبدالرسول پژنگ فرزند متوفی
 -2حسین پژنگ به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه روستایی داراب
فرزند متوفی
 -3مجتبی پژنگ به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه روستایی داراب
فرزند متوفی
 -4ابراهیم ســخاوت طلب به شماره شناســنامه  200صادره از حوزه
روستایی داراب فرزند متوفی
 -5نیره پژنگ به شــماره شناســنامه  809صادره از حوزه روستایی
داراب فرزند متوفی
 -6هاجر پژنگ به شــماره شناســنامه  1153صادره از حوزه روستایی
داراب فرزند متوفی
 -7بتول پژنگ به شماره شناســنامه  1268صادره از حوزه روستایی
داراب فرزند متوفی
 -8جمیله پژنگ به شماره شناسنامه  3صادره از حوزه روستایی داراب
فرزند متوفی
 -9زینب کرمانی به شماره شناســنامه  640صادره از حوزه روستایی
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /255م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  2داراب
علی مقدسی

آگهی حصر وراثت
مهدی گل کاری دارای شناسنامه شماره  2280561557متولد  1369به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان صمد گل کاری به شماره شناسنامه 8
در تاریــخ  94/12/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2رضا گل کاری به شــماره شناسنامه  2صادره از حوزه تهران فرزند
متوفی
 -3مجید گل کاری به شــماره شناسنامه  2281010074صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -4معصومه گل کاری به شماره شناسنامه  888صادره از حوزه بوانات
فرزند متوفی
 -5پری گل کاری به شماره شناسنامه  329صادره از حوزه شمیرانات
فرزند متوفی
 -6فریبا گل کاری به شــماره شناســنامه  129صادره از حوزه تهران
فرزند متوفی
 -7ناهید گل کاری به شــماره شناسنامه  2744صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8مهناز گل کاری به شماره شناســنامه  1063صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9پریسا گل کاری به شــماره شناسنامه  2664صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -10زهرا مؤمنی به شماره شناســنامه  1صادره از حوزه بوانات زوجه
متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8250م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به اسماعیل سهولی فرزند حســن که به موجب دادنامه
شماره  412در پرونده کالسه  920230به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال
بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید
چک به شماره  306647مورخ  91/12/25تا زمان اجرای حکم بر اساس
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ سی هزار ریال
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان سعید رحیم پور محکوم گردیده
است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیست روز از تاریخ انتشــار این آگهی قابل واخواهی در همین شعبه و
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و
حقوقی شیراز میباشــد و اعتراض خود را به این مرجع واقع در بلوار
جانبازان جنب مجتمع تصادفات طبقه همکف شــعبه  4تسلیم نماید در
غیر اینصــورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
 /8253م الف
شورای حل اختالف شعبه چهارم مجتمع شماره یک شیراز
آگهی تبادل لوایح
در خصوص تجدیدنظرخواهی رسول آرایش علیائی به طرفیت حمید
امیری نژاد نســبت به دادنامه  9709977142500195اعتراض نموده
است که نســخه ثانی ضمائم و دادخواست در دفتر شعبه  20واقع در
بلوار جانبازان روبروی شهرک صدا و ســیما مجتمع شماره یک است
چنانچه اعتراضی دارید ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهی کتب ًا
اعالم نمایید.
 /8256م الف
شعبه  20شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز

آگهی اخطاریه دفترخانه جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  1787مورخ  96/12/16شعبه دوم دادگاه
خانواده شیراز به بسم اهلل تاجیک ابالغ میگردد که ظرف مهلت  7روز
بعد از نشــر این آگهی به آدرس شیراز چهارراه دروازه سعدی جهت
مطلقه نمودن همسرتان بانو زهرا ســادات اخوی مراجعه نمایید و اال
مطابق مقررات اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
/8251م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  7شیراز
مشکینقلم
آگهی حصر وراثت
معصومه زارع دارای شناسنامه شــماره  1883متولد  1357/9/20به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی زارع به شماره شناسنامه 16
در تاریخ  97/2/23در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2گلبهار زارع به شماره شناسنامه  2718صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3امالبنین زارع به شــماره شناســنامه  3981صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4ســحر زارع به شماره شناســنامه  2280763257صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -5کاظم زارع به شماره شناسنامه  1846صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -6قاسم زارع به شماره شناسنامه  876صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -7علی زارع به شــماره شناسنامه  1460صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -8هاشم زارع به شــماره شناســنامه  6737صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9فاطمه رزمجو به شــماره شناسنامه  98467صادره از حوزه شیراز
زوجه متوفی
 -10گلنساء کشاورز به شماره شناســنامه  545صادره از حوزه شیراز
زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8245م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی فقدان سند مالکیت
غالمعباس نظریان فرزند علیمحمد به شماره شناسنامه  108صادره از
سروستان با ارائه دو برگ استشهادیه محلی به این اداره اعالم نموده
که سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه به پالک  39/3932واقع در
بخش نه فارس سروســتان که در صفحه  438دفتر یک امالک ذیل
ثبت  130به شــماره چاپی  449441الف  80که به نام وی صادر و تسلیم
گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده ســپس تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده که برابر تبصره یک ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هر کسی نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد باید
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف
مهلت مقرر در آگهی اعتراضی نرسد و در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد اداره ثبت اسناد سند المثنی را به
نام نامبرده طبق مقررات صادر مینماید.
 /48م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
یعقوب حقپرست

آگهی حصر وراثت
کوکب زمانی خرم آبادی دارای شناسنامه شماره  518متولد  1352به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حمید مهدی یار به شماره شناسنامه
 10484در تاریخ  97/3/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر کوکب زمانی خرم آبادی همسر
متوفی
 -2محمدهادی مهدی یار به شماره شناسنامه  2282663055صادره
از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3محمدمهدی مهدی یار به شماره شناسنامه  2285255998صادره
از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4مهین ژولیده پور به شــماره شناســنامه  89658صادره از حوزه
شیراز مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8247م الف
رئیس شعبه  39مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
صمد درویش
آگهی حصر وراثت
علــی نجفی دارای شناســنامه شــماره  4028متولد  1364به شــرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان زینب خسروی به شماره شناسنامه  420در
تاریخ  96/7/24در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2فائزه نجفی شــبانکاره به شماره شناسنامه  0012365025صادره از
حوزه تهران فرزند متوفیه
 -3طاهره نجفی شبانکاره به شماره شناسنامه  8428صادره از حوزه
تهران فرزند متوفیه
 -4مرتضی نجفی شبانکاره به شــماره شناسنامه  926صادره از حوزه
شیراز همسر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8246م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز
آگهی حصر وراثت
علیاصغر صیادی فرزند مشهدی محمد به شماره ملی 2529564701
متولد  1326/8/28به شــرح دادخواست به کالسه  59از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که
شادروان خاتون اردیبهشتی فرزند حسین به شماره ملی 2529050708
در تاریخ  96/11/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر همسر متوفیه
 -2علیاصغر صیادی به شماره ملی  2529564701فرزند متوفیه
 -3بتول صیادی به شماره ملی  2529161976فرزند متوفیه
 -4عصمت صیادی به شماره ملی  2529166870فرزند متوفیه
 -5حاجیه بیبی به شماره ملی  2529161984فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /131م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت

