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رژیم غذایی سرشار از ُامگا ۳به کاهش عالئم آسم
کمک می کند

مهر :رژیم غذایی سرشــار از اُمگا۳
به کاهش عالئم آسم کمک می کند
محققــان دریافتند رژیــم غذایی
سرشــار از امگا ۳می تواند به کاهش
عالئم بیماری آسم در کودکان کمک
کند .مطالعه نشــان میدهد خانوادهها
میتوانند با افزایش اســیدهای چرب
اُمــگا  ۳در رژیم غذایی کودکان مبتال
به بیماری آسم و کاهش مصرف مواد
خوراکی سرشار از اسیدهای چرب اُمگا
 ۶نظیــر روغن ســویا و روغن ذرت،
عالئم بیماری و تأثیرات آلودگی هوا در فضاهای بسته را کاهش دهند.
مطالعه نشــان داد به ازای مصرف هر گرم اُمگا  ،۶احتمال بروز عالئم شدیدتر بیماری آسم
در کودکان  ۲۹درصد بیشــتر بود .بالعکس به ازای افزایش هر  ۰.۱گرم در مصرف اســیدهای
چرب اُمگا  ،۳احتمال بروز عالئم آســم  ۳تا  ۴درصد کاهش مییابد .عواملی ناشــی از پخت و
پز ،تمیزکاری در خانه و دود ســیگار از جمله آالیندههای فضای بسته برای بروز عالئم بیماری
آســم اســت .اســیدهای چرب امگا  ۳که به وفور در ماهی و برخی مغزیجات آجیلی و دانهها
یافت میشــوند به عنوان کاهنده التهاب در بدن معروف هستند .اسیدهای چرب امگا  ۶عمدت ًا
در روغنهای گیاهی (ذرت ،ســویا ،و گل آفتابگردان) یافت میشــوند و طبق مطالعات تأثیرات
مختلفی بر سالمت دارد ،اما دارای پتانسیل تحریک التهاب هم است.
محققان عنوان میکنند بهبود رژیم غذایی و آلودگی هوا توأم باهم دارای بیشــترین تأثیر بر
سالمت افراد مبتال به آسم است.

نکات بهداشتی

محصوالت سفیدکننده دندان
موجب آسیب دندانی میشود
مهر :محققان هشدار داده اند پرکسید
هیدروژن موجــود در خمیردندانهای
سفیدکننده میتواند به بافت عاج دندان
غنی از پروتئین که در زیر مینای دندان
قرار دارد آسیب برساند.
خوردن تخم مــرغ در وعده
صبحانه برای افراد دیابتی مفید

است
طبق یافتههای بدست آمده ،صبحانه پرچرب و با میزان کربوهیدرات پایین میتواند به افراد
مبتال به دیابت نوع ۲در کنترل میزان قندخون شأن در طول روز کمک کند.
فواید آب گیالس برای سالمت قلب و کنترل قندخون
آب گیالس به دلیل داشــتن مواد مغذی ضروری نظیر پتاســیم و آنتی اکســیدانها ،دارای
خواص متعددی برای سالمت است.
عضالت قوی موجب طول عمر بیشتر میشود
مطالعه نشــان میدهد قدرت بــه توانایی ایجاد نیرو و ســرعت و هماهنگ کردن حرکات
بستگی دارد.

معجونی سنتی برای فرار از خستگی زودرس

باشگاه خبرنگاران :محمد باقر مینایی متخصص طب سنتی درباره فواید مصرف ترکیب شیر
و پودر ســنجد ،اظهار کرد :ترکیب شیر و پودر سنجد یکی از پرخاصیتترین نوشیدنیهای ارائه
شده در طب سنتی است که میتواند به جذب امالح معدنی و مواد مغذی مثل منیزیم و کلسیم
کمک کند.
مینایی اظهار کرد :ترکیب پودر سنجد وشیر میتواند از بروز بیماریهایی مثل پوکی استخوان
جلوگیری کند و به طو کلی قوای اســتخوانی را بهبود بخشــد؛ همچنین از بروز خستگیهای
زودهنگام پیشــگیری میکندزیرا اغلب خستگیهای زودهنگام به دلیل کمبود منیزیم و کلسیم
ایجاد میشــود که با مصرف این ترکیب ،خســتگی رفع میشــود و شــادابی و انرژی به بدن
بازمیگردد .وی ادامه داد :بهتر اســت سنجد استفاده شده در این ترکیب توسط خودتان پوست
کنده و مغز آن آســیاب شود تا از کیفیت پودر سنجد تهیه شده اطمینان داشته باشید؛ در هنگام
تهیه سنجد هم به کیفیت آن دقت کنید تا محصول نهایی اثر بخشی الزم را داشته باشد.
شیوه صحیح ترکیب پودر سنجد و شیر
مینایی درباره شــیوه صحیح ترکیب پودر ســنجد و شیر گفت :برای تهیه این نوشیدنی پودر
سنجد را با مقدار مناسبی شیر ترکیب کنید؛ توجه داشته باشید که برخی افراد شیر گرم و برخی
افراد شــیر سرد را برای استفاده از این ترکیب ترجیح میدهند ،پس میتوانید مطابق مزاجتان از
شیر با دمای مناسب استفاده کنید.
این متخصص طب ســنتی ادامه داد :مصرف ایــن ترکیب برای جوانان محدودیتی ندارد اما
ممکن اســت افراد میانسال و مسن را با اختالالت گوارشی مثل یبوست مواجه کند؛ اگرچه شیر
گرم خاصیت مســهل بودن دارد اما مصرف این ترکیب گاهی افراد با ســن باالتر را با مشکل
مواجه میکند.
وی درباره راههای مصرف این ترکیب در سنین باال گفت :افراد میانسال میتوانند با مصرف
همزمان ســیر و ســنجد با مربای بالنگ ،مربای به ،مربای گل و عسل از عوارض گوارشی این
ترکیب جلوگیری کنند و از خواص آن بهره برند.
این متخصص طب ســنتی تشــریح کرد :ترکیب پودر سنجد و شــیر به دلیل امالح معدنی
سرشــاری که دارد ســطوح مفصلی را روان و از بروز آرتروز و عوارض ناشــی از آن جلوگیری
میکند.
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تبیان :احســاس درد در پهلوها میتواند نشانگری
برای شرایط مختلف از سندرم روده تحریک پذیر تا
یک عفونت دستگاه ادراری باشد .اما تشخیص دلیل
اصلی این شرایط بدون بررسی آن توسط یک پزشک
دشوار است.
آپاندیسیت
یکی از شایعترین نشانههای آپاندیسیت ،التهاب
آپاندیس ،احساس درد در پهلوی راست بدن است .در
صورت عدم درمان ،آپاندیسیت میتواند به مشکالت
جدی منجر شــود که از آن جمله میتوان پریتونیت
( - )Peritonitisعفونــت در شــکم که به طور
بالقــوه میتواند زندگی فــرد را در معرض خطر قرار
دهد  -و تشکیل آبســهای که تخلیه آن میتواند به
هفتهها زمان نیاز داشته باشد ،اشاره کرد.
عفونت دستگاه ادراری
عفونتهای دســتگاه ادراری  -عفونتهایی که
موجب تورم و درد در دســتگاه ادراری میشــوند -
بسیار شــایع هســتند .احتمال ابتال به یک عفونت
دســتگاه ادراری در زنان بیشتر از مردان است .موارد
عفونت دستگاه ادراری که درمان نمیشوند میتوانند
موجب عفونی شــدن کلیهها ،تــب ،حالت تهوع ،و
احساس درد در پهلوها و کمر شوند.
سنگهای کلیه
سنگهای کلیه میتوانند موجب احساس دردی
شــدید در پهلوها شــوند و در واقع این از شایعترین
نشانههای ابتال به سنگهای کلیه سخت است .درد
به طــور معمول با خون در ادرار ،حالت تهوع ،تب ،و
ادرار بد بو همراه است.
سوءهاضمه
سوءهاضمه شدید میتواند موجب درد در پهلوی
چپ و گاهی اوقات قســمت مرکزی شــکم شــود.
ســوءهاضمه اغلب در نتیجه خستگی عاطفی شدید
یا ســریع غذا خوردن شکل میگیرد .اما این شرایط
میتواند نشانهای از یک زخم معده ،بیماری تیروئید،
یــا پانکراتیت مزمن نیز باشــد .در صــورت تجربه
سوءهاضمه مکرر و طوالنی مدت مراجعه به پزشک
برای بررسی دقیق شرایط بهترین گزینه است.
کشیدگی ماهیچه
درد همواره نشــانهای از بروز مسئلهای خطرناک
و شــدید نیست .گاهی اوقات احساس درد در پهلوها
تنها به واسطه یک کشیدگی ماهیچهای شکل گرفته

ایســنا :در پــی مجموعهای از مطالعات مشــابه،
کارشناســان بار دیگر به بررســی اثر استامینوفن بر
روان افراد به ویژه بر احســاس همدلی مثبت در آنها
پرداختهاند .اســتامینوفن یکی از رایجترین داروهای
مورد اســتفاده در سراسر جهان اســت که دردهای
خفیف را به ســرعت التیام بخشــیده و بدون نیاز به
نسخه به راحتی در دسترس است.
اگرچه جامعه پزشکی استامینوفن را دارویی ایمن و
و سودمند میدانند اما مطالعات اخیر حاکی از آن است
که ایــن دارو میتواند در مقیاسهای بزرگ جمعیتی
تاثیری غیر منتظره داشته باشد.
محققان دانشــگاه «اهایو» در آتن در مطالعه اخیر
خود به بررســی تاثیر این دارو بر توانایی همدلی ما با
دیگران پرداختهاند.
اگرچه این نظریه که داروهای مســکن میتوانند
تاثیرات روانشناسی داشــته باشند کمی غیرمعمول
به نظر میرســد اما این نخســتین مطالعهای نیست
که روی این موضوع انجام گرفت ه اســت .برای مثال
یک مطالعه در سال  ۲۰۱۰میالدی نتیجهگیری کرد
که اســتامینوفن واکنشهای عصبی به طرد شــدن
اجتماعی را کاهــش میدهد .به عبــارت دیگر این
مسکن درد روانی را میکاهد.
مطالعه دیگری که در سال  ۲۰۱۵میالدی صورت
گرفته بود ،نشــان داد که اســتامینوفن «ارزیابی و
پردازش عاطفی» را کند میسازد .این در حالی است
که نتایج یک مطالعه اخیر روی افراد مبتال به اختالل
شــخصیت مرزی حاکیست که اســتامینوفن سطوح
اعتماد را در آنها افزایش میدهد.
همچنین مطالعهای دیگر در سال  ۲۰۱۶میالدی
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اســت .اغلب افرادی که ورزش میکنند یا وســایل
ســنگین را جابجــا میکنند ،این شــرایط را تجربه
میکنند .کشیدگی و فشار بر ماهیچه به طور معمول
با استراحت و خوددرمانی بهبود مییابد.
کمردرد
کمردرد یکی از شایعترین دالیل مراجعه افراد به
پزشک اســت .درد میتواند به بخشهای کناری و
حتی جلو بدن نیز گسترش یابد .در شرایطی که این
درد معمــو ًال خود به خود بهبــود مییابد ،مراجعه به
پزشــک برای بررسی دقیق شرایط و اطمینان از این
که مسئلهای جدی ،مانند آرتریت یا پوکی استخوان
رخ نداده است ،بهترین گزینه محسوب میشود.
بارداری خارج از رحم
بــارداری خــارج از رحم زمانــی رخ میدهد که
تخمک بارور شــده به جای کاشت در رحم ،در لوله
فالوپ قرار گرفته و رشــد میکند .این یکی دیگر از

دالیل احســاس درد در پهلوها و وضعیتی اضطراری
است زیرا در صورت عدم رسیدگی میتواند به مرگ
منجر شود.
سندرم روده تحریک پذیر
از عالئم شایع سندرم روده تحریک پذیر میتوان
به معده درد ،نفخ ،احســاس درد در پهلوها و اجابت
مزاج نامنظم اشاره کرد.
آندومتریوز
آندومتریوز زمانی رخ میدهــد که بافتی که دیواره
داخلی رحم را پوشــش میدهــد در جایی خارج از این
اندام ظاهر میشــود .در شــرایطی که امکان ابتال به
آندومتریوز بدون درد وجود دارد ،عالئم شایع این شرایط
شامل درد در و اطراف قسمت پایینی شکم ،میشوند.
دیورتیکولیت
دیورتیکولیت یا التهاب پوشــش داخلی دســتگاه
گــوارش یکــی از مقصران اصلی احســاس درد در

تاثیر استامینوفن بر احساس همدلی
میان افراد

نشان داد که چگونه مصرف استامینوفن باعث کاهش
توانایــی افراد در همدلی با افرادی که تحت رنجهای
فیزیکی و عاطفی هستند ،میشود .طبق این مطالعه،
مسکن اســتامینوفن باعث کاهش واکنشپذیری به
دردهای خــود فرد و همچنین دردهــای دیگر افراد
میشود.

در مطالعه اخیر امــا متخصصان به طور خاص به
بررسی توانایی و تاثیر استامینوفن بر احساس همدلی
مثبت در افراد پرداختهاند.
در ایــن مطالعــه متخصصان به نیمــی از ۱۱۴
شــرکتکننده  ۱۰۰میلیگــرم اســتامینوفن و بــه
نیمــی دیگر دارونمــا دادند .الزم به ذکر اســت که
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قســمت پایین سمت چپ شکم ،به ویژه در افراد پیر
است.
عدم تحمل الکتوز
افرادی که از آنزیم الکتاز کافی برای گوارش شیر
و محصوالت مبتنی بر شیر برخوردار نیستند ،در واقع
به عدم تحمل الکتوز مبتال هســتند .از عالئم عدم
تحمل الکتوز میتوان به اســهال ،نفخ ،حالت تهوع،
گاز بیش از حد ،و درد در پهلوها و معده اشاره کرد.
سنگ کیسه صفرا
زمانی که صفرا ســخت شــده و در کیسه صفرا
انباشته میشود ،میتواند به تشکیل سنگهای کیسه
صفرا منجر شــود .این شرایط به طور معمول موجب
احســاس درد در قسمت باالیی شــکم میشود ،اما
ممکن اســت موجب دردهای شدید و منقبض کننده
در قسمت پایینی شــکم نیز شود .تخلیه سنگهای
کیسه صفرا از طریق عمل جراحی صورت میگیرد.

نــه متخصصــان و نــه شــرکتکنندگان هیچ یک
نمیدانســتند چه افرادی دارونما و چه افرادی داروی
مسکن واقعی دریافت کردهاند.
یک ســاعت پــس از دریافت داروهــا از تمامی
شرکتکنندگان خواسته شد تا متنهای کوتاهی را در
مورد افرادی که تجربههای مثبت و متعالی داشتهاند،
مطالعــه کنند .متخصصان میزان مثبت بودن واکنش
شــرکتکنندگان را به این متنها و تجربیات و افراد
داخل روایتها بررسی کردند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که اســتامینوفن
احســاس همدلی مثبت را در افــراد کاهش میدهد.
به طوری که افرادی که این مســکن را مصرف کرده
بودند ،به هنگام خواندن سناریوهای مختلف در مورد
تجربیات لذتبخش افراد مختلف به نســبت افرادی
که دارونما مصرف کرده بودنــد ،واکنشهای مثبت
کمتری از خود نشان دادند.
نکته قابل توجه این اســت که استامینوفن افراد را
نسبت به درک مثبت و خوشایند بودن این موقعیتها
ناتوان نمیکند ،بلکه این افراد با آگاهی از مثبت بودن
ایــن موقعیتها باز هم واکنشهای مثبت و همدالنه
از خود بروز نمیدهند.
اگرچــه مطالعات زیادی به بررســی این موضوع
پرداخته است اما با توجه به کوچک بودن مقیاس این
مطالعات نمیتوان میزان دقیق تاثیر اســتامینوفن را
بر روان و احساسات همدلی افراد مشخص کرد.
ممکن است اثر این دارو بر احساسات روانی افراد
بسیار کم بوده یا تنها روی برخی از افراد اثرگذار باشد
اما با توجه به رواج زیاد آن میان مردم سراســر جهان
حتی اثرات کوچک آن نیز میتواند قابل توجه باشد.

آگهی
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
برابــر رأی شــماره  139760311015000942مــورخ
 1397/12/27هیــأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید اسکندری
فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه  479صادره از
ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303/55
مترمربع پالک  6496فرعــی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1017فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش 5
فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان خریداری مع
الواسطه از فاطمه ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت
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 اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/15 :
 /4593م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

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
برابــر رأی شــماره  139760311015000948مــورخ
 1397/12/27هیــأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم حاجیه بی بی
ابراهیمی فرزند عباس به شماره شناسنامه  93صادره از
ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 298/30مترمربع پــاک  6497فرعی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1006فرعــی از  10اصلی قطعه
یک بخش  5فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان
خریداری بالواسطه از حسن ابراهیمی مالک رسمی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبــت 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 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 اول98/1/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/15 :
 /4595م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

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
برابــر رأی شــماره  139760311015000936مــورخ
 1397/12/27هیأت اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسین رهبری فرزند بمانعلی
به شــماره شناســنامه  526صادره از قیر و کارزین در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  268/10مترمربع پالک
 6498فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1208فرعی از  10اصلی قطعه یک بخش  5فارس واقع در
حوزه ثبت ملک ارسنجان خریداری مع الواسطه از حسین
محمودی 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 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/15 :
 /4597م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

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  139760311015000940مورخ 1397/12/27
هیأت اول /دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی علی قائدی جشــنی فرزند درویش به شــماره
شناسنامه  58صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  189/35مترمربع پالک  6499فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  3527فرعی از  10اصلی قطعه
یــک بخش  5فارس واقع در حوزه ثبت ملک ارســنجان به
موجب سند رسمی شــماره  19538مورخ  1393/5/9دفتر
 174ارســنجان انتقالی از طرف ســید ناصر حسینی مالک
رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول98/1/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/15 :
 /4601م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای عبدالرحمن صــدق آمیز بــه موجب
وکالتنامه شــماره  292534مــورخ 1393/1/11
دفتر اســناد رسمی شماره  5شــیراز با تسلیم
 3برگ استشــهادیه به شناســه یکتا شــماره
 139802152759000010مورخ  1398/1/19که در
دفترخانه اسناد رسمی شماره  235شیراز تنظیم
گردیده اســت مدعی است که تعداد یک جلد
سند مالکیت به پالک  8/19429واقع در بخش 3
شیراز که ذیل ثبت  105389صفحه  95دفتر 617
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1830/6
مترمربع به نام آقای محســن بنائیان شــیرازی
ثبت و ســند مالکیت شماره چاپی  122533الف
 85صادر شده به علت جابجایی مفقود گردیده
اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی
نموده اســت مراتب طبق تبصــره  5ماده 120
اصالحــی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
بــه ثبت محل مراجعه و اعتــراض خود را ضمن
ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصــه معامله کتب ًا
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشــود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1097م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

