سالمت
چهارشنبه  1بهمن 1399

طول عمر بیشتر با مصرف مواد قندی!

ایســنا :متخصصان رژیم غذایی معتقدند که عدم مصرف مواد قندی میتواند به کاهش وزن
و بهبود ســامت کمک کند اما نتایج تحقیق جدید محققان ژاپنی نشــان میدهد که بدن ما از
موادی مانند گلوکز برای بهبود عملکرد خود استفاده میکند .محققان دانشگاه متروپولیتن توکیو
اظهار کردند :بهبود جــذب گلوکز میتواند بهطور قابلتوجهی طول عمر مگس میوه را افزایش
دهد .این مورد در انســان نیز صادق اســت و جذب بهتر گلوکز در مغز کلید زندگی طوالنیتر و
ســالم خواهد بود .محققان افزودند :مگسهای پیر با جذب بهتر گلوکز قادر به مقابله با کاهش
عملکرد حرکتی مرتبط با ســن میشــوند و مگسهای میوه این آزمایش با مصرف گلوکز عمر
بیشتری داشتند .محققان پیشنهاد میکنند که ترکیب مواد قندی با یک رژیم غذایی بهتر باعث
افزایش طول عمر در افراد مسن نیز میشود.
تغذیه مناسب مغز چگونه میتواند طول عمر را افزایش دهد؟
نتایج این مطالعه نشــان میدهد ،مغز  ۲۰درصد اکسیژن و یکچهارم گلوکز بدن را مصرف
میکند .برای تامین انرژی ،بدن از گلوکز (یک قند ســاده) برای ایجاد آدنوزین تری فســفات
( )ATPاستفاده میکند ،اینها «پیکهای انرژی» در سراسر بدن هستند که از طریق فرایندی
به نام گلیکولیز تشکیل میشوند.
با افزایش ســن ،ســلولهای مغز توانایی ســاخت  ATPکمتری پیــدا میکنند .محققان
میگوینــد :بین کاهش  ATPو کاهش گلوکز در بدن ارتبــاط وجود دارد .اگرچه متخصصان
بهداشــت ممکن است توصیه کنند با افزایش ســن چه میزان از این مواد مصرف کنیم اما این
مطالعه نشان میدهد که غذای بیشتر و گلوکز بیشتر درواقع به این روند کمک میکند.
شــایان ذکر اســت که این گروه تحقیقاتی هنوز اذعان دارند که یک رژیم غذایی ســالم به
زندگی طوالنیتر منجر میشود.
استفاده بهتر از گلوکز
دانشــیار کانــای آندو و گروه وی توانایــی بدن در تبدیل گلوکز به  ATPرا با اســتفاده از
مگسهای میوه  Drosophilaبررســی کردند .آنــان اول تایید کردند که میزان  ATPدر
سلولهای مغزی مگسهای مسنتر پایینتر و جذب گلوکز کمتری دارند.
آنان کشف کرد که علت این مورد در مگسهای مسن آنزیمهای کمتر برای گلیکولیز است.
ایــن گروه با اصالح ژنتیکی مگسهای میــوه پروتئینهای حملکننده گلوکز به نام hGut۳
بیشتری تولید کردند .نتایج نشان داد که میزان بیشتر این پروتئینهای خاص بهطور قابلتوجهی
باعث افزایش تعداد  ATPدر سلولها میشود.
عالوه بر این hGut۳ ،بیشــتر به کاهش آنزیمهای گلیکولیز ایجادشــده در دوران پیری
کمک میکند .اگرچه این آسیب طبیعی را که با افزایش سن موجودات در سلولها ایجاد میشود
متوقف نمیکند اما این مورد در مگسهای میوه به دلیل جذب بهتر گلوکز موجب میشــود از
مشکالت عملکرد حرکتی کمتری رنج ببرند.
تعادل در رژیم غذایی بهتر
در قسمت دوم آزمایش ،گروه ،مگسها را برای جذب بهتر گلوکز در یک رژیم غذایی محدود
قرارداد و مگسها طول عمر بیشتری داشتند.
محققان دریافتند که افزایش جذب گلوکز در بدن درواقع گلوکز بیشــتری را به ســلولهای
مغزی ارســال نمیکنــد اما آندو و گروه تحقیق معتقدند که بهبــود جذب گلوکز به بدن کمک
میکند تا گلوکز مصرفی خود را موثرتر استفاده کند و بهنوبه خود به مغز کمک میکند تا انرژی
موردنیاز برای کارکرد را سالها و سالها حفظ کند.

ایمنی بدن در مقابل کروناویروس
حداقل تا  ۸ماه دوام دارد

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد اکثر افرادی که از عفونت کووید ۱۹بهبود می یابند
حافظه ایمنی شان برای پیشگیری از ابتال مجدد به عفونت حفظ می شود.
تحقیقات جدید محققان مؤسسه الجوال کالیفرنیا نشان داده است که افرادی که از کووید ۱۹
بهبود یافتهاند ممکن است به مدت  ۸ماه یا بیشتر نسبت به کروناویروس مصونیت داشته باشند.
وجود این حافظه طوالنی مدت سیســتم ایمنی است که به سیستم ایمنی بدن اجازه میدهد
در مقابله با ویروس فعال بماند .با این وجود ،به دلیل تفاوت در حافظه ایمنی فردی ،همه افرادی
که از کووید  ۱۹بهبود یافتهاند دارای ایمنی طوالنی مدت در مقابل ویروس نخواهند بود.
محققان در این مطالعه ،تمام چهار سیســتم ایمنی انطباقی که در برابر برخی عفونتها نقش
حفاظتی دارند را در افراد بهبودیافته از کووید  ۱۹مورد بررسی قرار دادند.
بین  ۵تا  ۸ماه پس از شروع عالئم بیماری کووید  ،۱۹سیستم ایمنی انطباقی حدود  ۹۵درصد
از این افراد ،حداقل در سه شاخه آن ،حافظه در مقابله با عفونت را حفظ کردند.
پروفســور «آلساندرو ست» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :داده های ما حاکی
از آن است که واکنش سیستم ایمنی طوالنی مدت است .البته واکنش ایمنی با گذشت زمان تا
حدودی کاهش مییابد که طبیعی است».
محققان در این مطالعه ۲۵۴ ،نمونه خون از  ۱۸۸فردی را که از کووید  ۱۹بهبود یافته بودند،
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .از این تعداد  ۴۳نمونه حداقل  ۶ماه پس از عفونت گرفته شده
بود .آنها دریافتند که ســطح آنتی بادیهای مورد هدف برای پروتئین سنبله ،که ویروس از آن
برای ورود به سلولهای میزبان خود استفاده میکند ،حداقل برای مدت  ۶ماه ثابت میمانند.
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باشــگاه خبرنگاران :ســردرد یکی از رایجترین و
آزاردهندهترین مشــکالت ســامتی است که بیش
از  ۵۰درصد از جمعیت بزرگســال جهان از آن رنج
میبرند وتقریبا ســه چهارم آنها افرادی هستند که
بین  ۱۸تا  ۶۵سال سن دارند.
ســردرد به دالیل مختلفی از جمله رژیم غذایی،
ســطح آب ،محیط کار و خانه و همچنین ســامت
عمومی انسان رخ میدهد.
مطالعات ذکر شــده در این گزارش تایید میکند
که متداولترین انواع ســردردها میگرن ،سردردهای
تنشی و سردردهای سینوسی است.
براساس این گزارش در بیشــتر موارد ،سردردها
نسبت ًا بی خطر هستند؛ با این حال و در بعضی موارد
میتواند نشان دهنده مشکالت جدی بهداشتی مانند
سکته مغزی ،تومورهای مغزی یا آنوریسم باشد.
ســردرد از چند طریق مانند رژیم غذایی مناسب
قابل کنترل و تســکین اســت؛ به گونهای که برخی
غذاها باعث بروز ســردرد میشوند و برخی دیگر آن
را درمان میکند.
خوراکیهایی که ســردرد را درمــان میکنند ،به
شرح زیر است:
موز :بــه دلیل غنی بودن از پتاســیم و منیزیم،
متداولتریــن و آســانترین راه حل بــرای مقابله
با ســردرد اســت؛ این میوه به حفــظ تعادل خوب
الکترولیتها در بدن ،آزاد ســازی رگهای خونی و
کاهش سردرد کمک میکند.
قهوه :اما به شــرطی که به مقدار کم اســتفاده
شــود ،زیرا نوشــیدن آن میتواند برای برخی افراد
ســردرد ایجاد کنــد ،در حالی که برخــی از قهوهها
میتوانند فوراً درد ضربان ضربان دار را درمان کنند.
از آنجا که قهوه ادرار آور اســت ،در صورت مصرف
زیاد ،باعث کمبود آب بدن میشــود و ممکن است
سردرد را افزایش دهد.
بادام :انواع بادام یکی از غذاهای ســالم برای
سردرد هستند ،زیرا سرشــار از منیزیم بوده و با آرام
کردن عروق خونی میتوانند به آرامش سردرد کمک
کنند.
ســیب زمینی پخته :این غذا به خاطر غنای
باالی پتاســیوم ،یکی از بهترین غذاهــا برای آرام
کردن سردرد است.
اســفناج :ســبزیجات برگ دار منبــع غنی از

باشــگاه خبرنگاران:مطالعهای که توسط موسسه
«جاما» انجام شد ،نشان داد که حدود  ٪ ۷۸از جوانان
سالمی که از ویروس کرونا بهبود مییابند ،از عالئم و
عوارض قلبی رنج میبرند .در حالی که مطالعهای که
توسط « »China CDC Weeklyانجام شد،
نشــان داد که  ٪ ۲۲از بیمارانی که بر اثر کرونا فوت
کردهاند ،از مشکالت قلبی رنج میبردند.
در این مطالعات مجموعهای از عالئم کنترل شده
نشــان میدهد که کرونا باعث ایجــاد عوارضی در
قلب بیمار میشــود ،عوارضی که نشان میدهد جان
بیمار حتی در صورت خالص شــدن از شر ویروس،
همچنان در خطر است.
خستگی
عالئم خستگی ،خســتگی حاد و درد قفسه سینه
اغلب در میان کســانی که پــس از ابتال به ویروس
کرونا دچار آسیب قلبی میشوند ،گزارش میشود.
هنگامی که قلب شــما برای تنظیم جریان خون
اضافه کاری میکند ،ممکن اســت احساس خستگی
ایجاد کند ،در این حالت دچار ضربان قلب ســریع و
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خوراکیهایی که سردرد را
درمان میکنند

منیزیم هســتند و برای درمان میگــرن فوق العاده
مؤثرند .مطالعات نشــان میدهد کــه منیزیم دارای
خواص قوی در تســکین سردردهای میگرنی است.
شــما میتوانید هنگام احساس سردرد ضربان دار ،با
خوردن یک فنجان اســفناج جوشــانده آن را درمان
کنید.
دانههای کتان :ایــن دانه یک داروی محبوب
برای درمان سردرد است زیرا سرشار از امگا  ۳است
و میتوانــد به کاهش درد مرتبــط با میگرن کمک
کند .بسیاری از سردردها فقط به دلیل التهاب ایجاد
میشوند ،بنابراین یک رژیم غذایی غنی از اسیدهای
چرب امگا  ۳میتواند به شما در آرام کردن سردردتان
کمک کند.
کلم بروکلی :این نوع کلم یک منبع کم آلرژی
و سرشــار از منیزیم اســت که خوردن کلم آب پز یا
بخارپز شده آن فلفل تند میگرن را تسکین میدهد.
شیر کم چرب :یکی از بهترین غذاهایی است
که به کاهش سردرد کمک میکند ،به خصوص اگر

کمبود آب بدن علت این سردرد باشد.
ماهیهای چرب :مانند ماهی قزل آال و ماهی
تن از بهترین غذاهایی هســتند کــه به دلیل وجود
اسیدهای چرب امگا  ۳و ویتامینهای گروه  Bمانند
 B۶و  B۱۲میتوانند به کاهش سردرد کمک کنند.
به طور کلی ،غذاهای دریایی منبع غنی از اسیدهای
چرب امگا  ۳هستند که به کاهش تومور مغزی کمک
میکنند.
نان تست شــده :خوردن کربوهیدرات بسیار
کم منجر به سردرد میشود ،زیرا مغز و بدن گلیکوژن
کافی دریافت نمیکنند که منجر به سردرد میشود؛
بنابراین الزم اســت با خوردن نان تست سبوس دار
تعادل کربوهیدراتها در بدن حفظ شود ،زیرا افزایش
کربوهیدراتهــای ســالم باعث بهبود روحیه شــما
میشود.
خوردن غالت کامل و فیبردار نه تنها مقدار زیادی
فیبر غذایی به شــما میدهد ،بلکه به کاهش سردرد
در دوران قاعدگی برای خانمها نیز کمک میکند.

عالئم مهمی که
از تاثیر کرونا بر قلب حکایت دارد
نامنظمی میشــوید که یکی از اولین عالئم هشدار
دهنده مشــکالت قلبــی و به معنای نیــاز فوری به
پزشک است.
میوکاردیت
در حال حاضر ،میوکاردیت یک عارضه شایع قلبی
اســت که با کووید  ۱۹مرتبط اســت ،به گونهای که
میتوانــد به دلیل عفونت مســتقیم ویروس در قلب
رخ دهد و یا ناشــی از طوفان سلولی باشد که باعث
میشود بدن به روش غلط به سلولهای سالم حمله
کند.
التهــاب عضله قلب جریان خون را مختل میکند
و این میتواند باعث افت ســطح فشار خون به طور

غیرمنتظره و همچنین باعث تجمع مایعات شود.
اشباع اکسیژن
یک عارضه رایــج دیگر زمانــی رخ میدهد که
ویروس جریان خون اکسیژن دار (خون خالص) را در
بدن مســدود کند .وضعیتی شبیه به کمبود اکسیژن،
گیجی یا لبهای مایل به آبی نشانهای از یک مشکل
قلبی است .هرگونه اختالل در جریان خون میتواند
منجر به لخته شــدن و افزایش التهاب شود که این
خود انجام کار قلب را دشوار میکند.
درد قفسه سینه
درد قفســه ســینه ،به عنوان یکــی از عالئم ،با
کاهش عملکرد ریه ،تنگی نفس و آسیب قلبی همراه
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اما غذاهایی که باعث بروز ســردرد میشوند ،به
شرح زیر است:
کافئین :مصرف بیش از حد کافئین ممکن است
احتمال بــروز میگرن را در برخی افراد افزایش دهد.
خوراکیهای حــاوی کافئین شــامل قهوه ،چای و
شکالت هستند.
شــیرین کنندههای مصنوعــی :این مواد
غذایی مانند ساخارین ،استو سولفام ،آسپارتام ،نووتام
و ســوکرالوز نیز یکی از دالیل بروز سردرد هستند.
این شــیرین کنندههای مصنوعی در بیشتر غذاهای
فرآوری شــده مانند کنسرو ســبزیجات و تنقالت،
شیرینی ،محصوالت لبنی کنسرو شده یافت میشود.
شــکالت :مخصوص ًا آنهایی که حاوی درصد
کمی کاکائو هســتند ،به دلیل وجود مواد شــیمیایی
مانند تیرامین ،بتا فنیل اتیل آمین و کافئین در برخی
افراد میگرن ایجاد میکند .براســاس مطالعات انجام
شده ،شــکالت دومین علت سردردهای میگرنی بعد
از الکل است.
پنیر پیر :ماننــد پنیر فتا ،پنیــر پارمزان و پنیر
آبی ،چون این نوع از پنیرها حاوی تیرامین هســتند.
تیرامین مادهای شیمیایی است که در نتیجه تخریب
پروتئین ایجاد میشود.
سس ســویا :ســس گوجه فرنگــی ،گوشت
فرآوری شــده ،میســو و تمپه ،که حاوی MSG
مونو سدیم گلوتامات هستند.
گوشتهای فرآوری شده :مانند سوسیس و
کالباس زیرا برای حفظ رنگ خود با نیترات پوشانده
میشوند و هنگام خوردن ،اکسید نیتریک را در خون
آزاد میکنند که تصور میشود رگهای خونی مغز را
گسترش داده و منجر به سردردهای شدید میشود.
غذاهــای منجمد :این مطالعــه میگوید که
خوردن غذاهای منجمد مانند بســتنی در بیشتر افراد
منجر به سردرد میشود.
غذاهای شور :مانند ماکارونی سریع پز ،چیپس
ســیب زمینی ،آجیل ،سسهای ســاالد چاشنی و ...
ممکن اســت حاوی مواد نگهدارنده مضر باشند و در
برخی افراد سردرد ایجاد کند.
غذاهای تــرش و تخمیر شــده :مانند
سبزیجات و میوههای ترشــی ،کیمچی و کومبوچا،
زیرا حاوی مقادیر زیادی تیرامین و هیستامین هستند
که ممکن است در برخی افراد سردرد ایجاد کند.

است و در صورت ابتال به کووید  ۱۹تکثیر و گسترش
ویــروس میتواند اعضای حیاتی بــدن مانند قلب را
از خون ســالم با اکسیژن (خون خالص) محروم کند،
که ممکن اســت منجر به درد قفســه سینه یا آنژین
سینهای شود .درد قفسه سینه نیز یکی از اولین عالئم
حمله قلبی اســت و میتواند ناراحت کننده باشد .در
بعضی موارد درد شدید قفسه سینه میتواند منجر به
بیهوش شدن شود.
ســندرم تاکــی کاردی ارتواســتاتیک
وضعیتی
برخــی از متخصصان بر این باورند که افراد مبتال
به ویروس کرونا ممکن است از سندرم تاکی کاردی
وضعیتی رنج ببرند که این خود باعث ضعف سیستم
عصبــی و منجر به ضربان قلب غیرطبیعی و فشــار
خون میشود.
تاکی کاردی همچنین میتواند خود را در عالئمی
مانند ســرگیجه و کاهش گردش خون نشان دهد و
باعث تپش قلب ،احساس سبکی سر و ضعف ایمنی
شود که همه اینها عالئم اولیه مشکالت قلبی است.

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
برابر رأی شــماره  139960311006000257مورخ  99/10/21هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مظلوم زاده فرزند اکبر به شماره شناسنامه 20
صادره از اســتهبان در یکباب مغازه به مســاحت  10/8مترمربع پالک  98فرعی از  2113اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  83فرعی از 2113
اصلی واقع در استهبان خیابان امامزاده خیابان کارگر خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه متقاضی دارای سند مالکیت مشاعی می باشد) 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 تسلیم 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 اول99/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/16 :
 /700م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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 شــماره  139960311006000156مورخ  99/10/21هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مظلوم زاده فرزند اکبر به شماره شناسنامه  20صادره
از اســتهبان در یکباب مغازه به مســاحت  12/9مترمربع پالک  97فرعی از  2113اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  83فرعی از  2113اصلی واقع
در اســتهبان خیابان امامزاده خیابان کارگر خریداری از مالک رســمی (توضیح اینکه متقاضی دارای سند مالکیت مشاعی می باشد) 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 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 تســلیم 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 اول99/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/16 :
 /699م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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 شــماره  139960311006000158مورخ  99/9/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین جوکار فرزند کریم به شماره
شناسنامه  11صادره از استهبان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 19321مترمربع پالک  374فرعی از  2698اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2698اصلی واقع در اســتهبان رونیز مزرعه خیرات خریداری
شده از مالک رســمی بالواســطه از بهروز جوکار و نورمحمد جرقه
بالغی و مع الواســطه از وراث کریم جوکار و وراث غالمحسین جوکار
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 اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/1 :
 /691م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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 شــماره  139960311006000230مورخ  99/10/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حسین جوکار فرزند کریم به شماره شناسنامه  11صادره
از اســتهبان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  39569مترمربع
پالک  62فرعی از  2701اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2701اصلی
واقع در اســتهبان علی آباد شمس خریداری از مالک رسمی آقای/خانم
(توضیح اینکه مالک دارای سند رسمی از پالک مذکور می باشد) 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 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 اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/1 :
 /689م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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  139960311006000157مورخ  99/9/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین جوکار فرزند کریم به شماره
شناســنامه  11صادره از اســتهبان در یک قطعه زمیــن مزروعی به
مســاحت  25258مترمربع پالک  373فرعی از  2698اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2698اصلی واقع در اســتهبان رونیز مزرعه
خیرات خریداری شده از مالک رســمی بالواسطه از بهروز جوکار و
نورمحمــد جرقه بالغی و مع الواســطه از وراث کریم جوکار و وراث
غالمحسین جوکار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/1 :
 /688م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

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  139960311006000231مورخ  99/10/7هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســتهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین جوکار فرزند کریم به شماره
شناســنامه  11صادره از اســتهبان در یک قطعه زمین مزروعی به
مســاحت  37403مترمربع پالک  375فرعی از  2698اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2698اصلی واقع در استهبان رونیز مزرعه
خیرات خریداری شده از مالک رســمی بالواسطه از بهروز جوکار و
نورمحمد جرقه بالغی و مع الواســطه از وراث کریم جوکار و وراث
غالمحسین جوکار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند 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 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 اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/1 :
 /690م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
احمد انتظار

