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آیا سرکه سیب میتواند زگیل را درمان کند؟

ایســنا :برای درمان زگیل روشهای متعددی از جمله برداشــتن آن توسط پزشک و مصرف
داروهای غیرنسخهای وجود دارد که البته برخی راهکارهای خانگی مثل سرکه سیب نیز در این
موارد پیشنهاد میشود اگرچه هنوز اثرگذاری و مضرات احتمالی آن جای سؤال دارد؟
ی ســفت پوست اســت که از ویروس پاپیلوم انسانی ( )HPVناشی میشود.
زگیل برآمدگ 
تأثیرگذاری ســرکه سیب در درمان زگیل نامشخص است و گزارشهایی از خطرات و پیامدهای
این درمان خانگی وجود دارد .در حال حاضر هیچ تحقیق علمی وجود ندارد که تأیید کند سرکه
ســیب درمان مؤثری برای زگیل است .ایده مطرح شده در مورد این روش درمانی این است که
سرکه سیب بافت زگیل را همچون اسید سالیسیلیک از بین میبرد.
به طور کلی ،سرکه میتواند در از بین بردن برخی انواع باکتریها مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج یک تحقیق نشان میدهد سرکه برای مقابله با باکتریهای شایع همچون  E.Coliو
سالمونال گزینه مناسبی است .هر چند محققان این فرضیه را در مورد سرکه سیب مورد آزمایش
قرار ندادهاند .همچنین ممکن است استفاده از مواد حاوی اسید روی پوست عوارض جانبی داشته
باشد و به همین دلیل فرد باید نسبت به آن هوشیار باشد.
اگرچه سرکه ســیب نسبت به اسیدهای دیگر ضعیفتر اســت این قابلیت را دارد تا موجب
مشــکل سوختگی شیمیایی و آسیب دیدن پوست شــود .به همین دلیل افراد باید از استفاده از
سرکه سیب در مناطق حساس بدن و پوست خودداری کنند.

برای داشتن موهایی براق چه کار کنیم؟

باشــگاه خبرنگاران :داشتن موهایی براق یکی از عواملی است که سبب زیبایی شما میشود
و برای رسیدن به آن کار سختی در پیش ندارید و با راهکارهای طبیعی میتوانید موهایی براق
برای خود به ارمغان بیاورید.
چای موی شما را براق میکند
برای براق کردن موهای کدر از مواد طبیعی و مفید استفاده کنید چای یکی از در دسترسترین
و ســادهترین موادی است که سبب براق شدن موی سر میتوانید از چای استفاده کنید؛ پس از
آنکه چای دم کشید اجازه دهید سرد شود و سپس سرتان را با آن شستشو دهید.
استفاده از عصاره لیمو و سرکه برای براق شدن موها
استفاده از سرکه و یا عصاره لیموی تازه هم سبب درخشان شدن موهای سرتان میشود.
عسل سبب مرطوبی و براقی مو میشود
برای براق شــدن موهایتان میتوانید از عســل اســتفاده کنید عســل به خودی خود سبب
مرطوب شدن موهای سر میشود و اگر با آب مخلوط شود موها را براق میکند.
موهایتان را با سرکه سیب ماساژ دهید
 ۴فنجان ســرکه ســیب را با آب مخلوط کنید و آنرا در یخچال قرار دهید و پس از استحام
موهایتان را با این شامپو ماساژ دهید و پس از گذشت چند دقیقه آنرا با آب سرد بشویید.
جوشانده اسپرسو موهایتان را براق میکند
جوشانده اسپرسو سبب براق شدن هرچه بیشتر موهای سر میشود.
جوش شیرین را جایگزین شامپو کنید
جوش شــیرین سبب از بین بردن چربی پوست سر میشود و به جای شامپو میتوانید از این
ماده استفاده کنید.
از سشوار استفاده نکنید
اســتفاده مکرر از سشوار و یا اتوی مو سبب از بین بردن درخشنگی مو میشود ،برای داشتن
موهایی شفاف تا جایی که میتوانید از قرار دادن مو در برابر گرما و حرارت خود داری کنید.
ماسک تخم مرغ و روغن زیتون برای براق شدن موهای سر
 ۲عدد تخم مرغ را با  ۵قاشــق غذاخوری روغن زیتون مخلوط کنید و سپس موهایتان را به
همراه این ماسک ماساژ دهید این ماسک سبب تغذیه ریشه مو و درخشندگی آن خواهد شد.
ماسک براق کننده موی سر بسازید
برای داشتن موهایی براق و عاری از شوره نصف فنجان مایونز را با  ۲قاشق غذاخوری عسل
مخلوط کنید و این ماســک را بر روی پوست سرتان گذاشــته و پس از نیم ساعت با شامپویی
مالیم بشویید.
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باشگاه خبرنگاران :استرس و اضطرابهای روزانه
ناشی از عواملی مانند شــغل ،آلودگی هوا ،ترافیک،
بیقراری ،خســتگی ،دلهره و عصبانیت هســتند که
افراد روزانه با آنها ســر و کار دارند؛ این استرس و
اضطرابها در سنین مختلف به شکلهای گوناگون
بروز پیدا میکنند؛ افراد با مصرف غذاهای باکیفیت،
میوهها و سبزیجات تازه ،انجام فعالیت بدنی و ورزش
و پرهیز از مصرف غذاهای مضر مانند فســتفودها
میتواننــد بر این اســترس و اضطرابها غلبه کنند
همچنین برای ایجاد نشــاط و ســرزندگی در بدن،
قلب ،مغز ،کبد و اندامهای دیگر باید تقویت شوند.
برای بررسی اینکه چه مواد غذایی سبب سرحالی
بدن میشــوند با حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر
طب ســنتی گفت و گو کردیم که در ادامه مشــروح
آن را میخوانید.
مناسبترین میوهها برای رفع خستگی
حیدر عظمایی محقق و پژوهشــگر طب ســنتی
در گفت و گــو با خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی
پزشــکی باشــگاه خبرنگاران؛ درباره مناســبترین
میوهها برای رفع خســتگی اظهار کــرد :میوههایی
مانند موز ،انگور ســیاه ،پرتقال ،بِه ،سیب ،لیموترش
و شیرین ،کیوی و گریپفروت نقش مؤثری در رفع
خستگی دارند.
معجونی مؤثر برای مقابله با خستگی
وی درباره طرز تهیــه معجونی مؤثر برای مقابله
با خستگی بیان کرد :برای این منظور افراد باید یک
عدد ســیب ،یک عدد موز ،چند قطره آب لیموترش
تــازه ۲ ،تکه یخ ،یک لیوان آب ،هفت عدد مغز بادام
و یک قاشق غذاخوری عسل را با هم داخل مخلوط
کن بریزند و این ترکیــب را روزانه  ۲لیوان ،صبح و
عصر میل کنند.
مؤثرترین سبزیجات برای از بین بردن
خستگی
ایــن محقق و پژوهشــگر طب ســنتی مصرف
سبزیجاتی مانند جعفری ،ریحان ،گوجهفرنگی ،نعناع
تازه و گشنیز را در از بین بردن خستگی مؤثر دانست
و افزود :افراد برای ایجاد نشــاط و سرحالی میتوانند
باشــگاه خبرنگاران :تــرش کردن ،نفــخ معده،
ســوءهاضمه ،بزرگی شــکم و حالت تهــوع همه از
نشــانههای سردی معده است ،این بیماری پنهان که
اکثر افراد جامعه به آن مبتال هســتند ممکن است به
دالیل متفاوتی از جمله خوردن آب ســرد یا پوشیدن
پیشبند خیس در زمان ظرف شستن اتفاق افتد.
طب سنتی فارغ از توصیههایی که برای پیشگیری
از این بیماری پنهان دارد برخی از روشهای درمانی
را هم برای آن معرفی کرده است.
یگانــه رمضانی گیوی متخصص طب ســنتی با
اشاره به اینکه عوامل ســردی معده بالفعل یا بالقوه
هســتند اظهار کرد :عواملی چون خوردن آب ســرد،
اســتفاده از پیشــبند خیس هنگام شستشوی ظرف،
قرار گرفتن در برابر بــاد کولر بعد از حمام و مواردی
از این قبیل که طی آن سرما به بدن نفوذ میکند ،از
جمله عوامل سردی معده هستند.
رمضانی ادامه داد :خوردن مواد غذایی با طبع سرد
مثل دوغ  ،ساالد گوجه خیار ،ترشی و غیره از عوامل
بالقوه سردی معده هستند.
وی اظهارکــرد :رفتــاری مانند خــوب نجویدن
غــذا ،در هم خوری ،حمام رفتن بعــد از غذا و غیره
سوءتدبیرهایی هســتند که هرچند از عوامل بالقوه و
بالفعل ســردی نیســتند اما باعث ضعیف شدن معده
میشــوند و در صورتی که معده ضعیف شود انرژی و
حرارت خود را از دست داده و دچار سردی میشود.
ایــن متخصــص طب ســنتی بــا بیــان اینکه
بیماریهای معده با منشأ سردی ،به علت زیاد شدن
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رهایی از خستگی با نسخههای طبیعی

سبزیجاتی مانند جعفری ،نعناع تازه ،گشنیز و ریحان
را همراه با غذا میل کنند.
روشهای دیگر رفع خستگی
عظمایــی درباره روشهای دیگر رفع خســتگی
تاکید کرد :اســتحمام با آب گرم ،نوشیدن آب خنک،
ماســاژ بدن ،اســتفاده از عطرهای مالیم مانند گل
محمدی و گل نرگس و استشــمام برخی از میوهها
مانند گریپفروت ،بِه و لیمو هم تأثیر چشــمگیری
در رفع خســتگی دارند .وی تصریــح کرد :مصرف
مــواد غذایی حاوی ویتامینهای  A ، D ، Cو b۶
هم سبب از بین بردن خستگی میشوند.
ترکیب عرقیجات مفید برای ایجاد نشاط
ایــن محقــق و پژوهشــگر طب ســنتی درباره

طرز تهیه ترکیب عرقیجات مفید برای ایجاد نشــاط
گفت :افــراد برای رفع خســتگی میتوانند هر یک
از عرقیجات بیدمشــک ،گلگاوزبان ،سنبلالطیب،
اســطوخودوس و بادرنجبویه را به نسبت مساوی با
هم ترکیب و روزانه سه استکان میل کنند.
مؤثرترین دمنوشهای آرامبخش
عظمایی درباره موثرترین دمنوشهای آرامبخش
اظهــار کرد :دمنوشهایی مانند زعفران ،گلســرخ،
بهلیمــو ( َور َون) ،هوفاریقون (گلراعی) ،بابونه ،چای
سبز و قهوه خاصیت آرامبخشی ،نشاط و خوابآوری
دارند؛ این َدمکردهها همچنین موجب ســرحالی بدن
هم میشوند.
دمنوشی مؤثر برای مقابله با خستگی

حال معده شما چطور است؟

سردی در دستگاه گوارش به وجود میآیند اظهار کرد:
برخی عالئم مانند ترش کردن معده ،نفخ معده ،گاهی
یبوست و گاهی اسهال ،دل درد و بیاشتهایی ،آروق
زدن زیاد ،گاز معده زیاد و غیره از عوامل این بیماری
هستند .وی خاطرنشــان کرد :پرهیز از نوشیدن آب
سرد ،نخوردن غذاهای سنگین و دیر هضم ،نخوردن
آب هنگام ورزش ،پرهیز از سردیجات مثل دوغ ،خیار
و غیره به همراه اســتفاده از مشتقات گرم مثل پودر
گل سرخ ،آویشن و نعناع در کنار سردیجات از راههای

درمان سردی معده هستند.
رمضانــی ادامه داد :در کل بــا رعایت و پرهیز از
عواملی چون سردیهای بالفعل و بالقوه و سوتدبیرها
که ذکر کردیم میتوان سردی معده را عالج کرد.
وی در خصوص ارتباط سردی معده با زخم معده
با اشــاره به اینکه زخم معده علتهای مختلفی دارد،
اظهار کرد :یکی از این عوامل ســردی معده اســت،
زمانی که معده بر اثر سردی ضعیف میشود نمیتواند
از خود در برابر اسیدها محافظت کند و با از بین رفتن
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وی درباره طرز تهیه دمنوشی مؤثر برای مقابله با
خستگی بیان کرد :برای این منظور افراد باید هر یک
از گیاهان بابونهشــیرازی ،بهلیمو و سنبلالطیب را به
نسبت مساوی با هم ترکیب کنند سپس نصف قاشق
غذاخــوری از این ترکیب را به همراه چهار لیوان آب
در قوری بریزند و بگذارند به خوبی َدم بکشــد؛ این
دمنوش باید در طول روز میل شود.
مناسبترین آجیلها برای رفع خستگی
عظمایــی دربــاره مناســبترین آجیلها برای
رفع خســتگی یادآور شــد :مصرف چهار مغز (گردو،
بادام ،فندق و پســته) عالوه بر ایجاد انرژی موجب
خوشاخالقی و رفع خســتگی هم میشود ،زیرا این
آجیلها نیازهای مغز را تامین میکنند.

این محافظت ،معده مســتعد زخم میشود اما سردی
معده تنها علت ایجاد زخم معده نیســت و مســتق ً
ال
نمیتــوان زخم معده را به ســردی یــا مزاج خاصی
ارتباط داد.
از درمــان خودســرانه ســردی معده
بپرهیزید
این متخصص طب سنتی با تاکید برپرهیز از خود
درمانی در مبتالیان به ســردی معــده اظهار کرد :از
آنجایی که هر کســی مزاج خاص خــودش را دارد
ما خود درمانی را توصیه نمیکنیم مث ً
ال بســیاری از
افراد دارای مزاج سرد هستند ولی کبد گرمی دارند و
به همین دلیل خود درمانی به واسطه ادویهها ممکن
اســت برای فرد آسیب زننده باشــد ،حساسیتهای
آلرژیــک ایجاد کند و باعث ایجــاد جوش ،خارش و
غیره شــود ،پس به هیچ وجه خود درمانی را توصیه
نمیکنیم.
عواقب مصرف دارویی ادویه
وی در ادامه با بیان اینکه ادویه جمع دوا به معنی
دارو اســت ،پس باید با مشــورت پزشک متخصص
مصرف شــود ،اظهار کرد :بعضی افــراد ادویهجات را
جزئی از حاشیه غذا به حساب میآورند لذا استفاده از
آن را به هر اندازه مفید میپندارند.
رمضانی با اشــاره به اینکه استفاده از ادویهجات
به مقدار مناسب اشکالی ندارد ،یادآور شد :اگر همین
ادویه به عنوان دارو ،روزانه مصرف شود ممکن است
باعث ایجاد عوارضی چون آســیب به رودهها ،معده و
کبد 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  139660311001023936هیأت اول 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 قیطــران محمودزاده فرزند احمد به شــماره
شناســنامه  311صادره از کلیبر در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  151/44مترمربع پالک  3003فرعــی از  2155اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  15فرعی از  2155اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رســمی محمدعلی مهران دهقان شیرازی
محرز گردیده است .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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28456م 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  139660311001025246هیأت 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 متقاضــی رحمتی رضائی علیائی فرزند محمدحســین به
شــماره شناســنامه  866صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  159/57مترمربع پالک فرعی  5231از  2086اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  156فرعی از  2086اصلی واقع در بخش
چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از مالک رسمی زبیده روحانی
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 رســید ،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 وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28455م 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  139660311001018605هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نسرین اسکندری فرزند صدراله به شماره شناسنامه 18123
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  231/72مترمربع پالک  2090فرعی از  2148اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2148
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی غالمرضا رئیسی 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 ،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 اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28453م 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
برابــر رأی شــماره  139660311001014475و رأی اصالحــی
 139660311001021321هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی
کاظمی فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه  1412صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  158/59مترمربع پالک  1389فرعی از
 2076اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  2076اصلی واقع در
بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی عبدالرضا کاظمی احمدآبادی
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 داشته باشــند 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 اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28454م 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  139660311001025014هیأت سوم 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 مرضیه محمدی پور فرزند علی به شــماره شناســنامه 1103
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  83/73مترمربع
پالک فرعی  5138از  2075اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی
از  2075اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی غالمرضا جوکار محرز گردیده است .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 تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28452م 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  139660311001024033هیأت ســوم 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 مهدی هنرور فرزند علی به شماره شناسنامه  5164صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200/34مترمربع پالک  2344فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار
شیراز خریداری از مالک رسمی حسین آگهی 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول96/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/28 :
/28465م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

