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آنقدر که از دست دادن چیزی ،ما را افسرده میکند،
از داشتن همان چیز احساس خوشبختی
نمیکنیم و این ذات آدمیزاد است!
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ژان پل سارتر

پنجشنبه

سندرم روده تحریکپذیر

عوامل خطر برای ایجاد نقصهای

سندرم روده تحریکپذیر بدون هرگونه علت ارگانیک دیگری ،مشخص
میشود .اسهال یا یبوست میتوانند عالمت غالب باشند که ممکن است
بهصورت متناوب ظاهر شوند .علت سندرم روده تحریکپذیر شناخته شده
نیست ،اما چندین فرضیه پیشنهاد شده است .عفونتهای حاد دستگاه گوارش
خطر گسترش و توسعه بیماری را افزایش میدهد .عوامل دیگری که احتمال
ابتال به انواع این سندرم بهغیراز نوع بعد از عفونت را زیاد میکنند ،جوانی ،تب
طوالنیمدت ،اضطراب و افسردگی میباشند.
عالئم:
عالئم اولیه سندرم روده تحریکپذیر عبارتاند از :درد یـا احساس ناراحتی
در ناحیه شکم همراه با اسهال و یبوستهای مکرر و نیز تغییر در عادات
رودهای همچنین ممکن است احساس ضرورت برای اجابت مزاج ،احساس
تخلیه ناقص ،نفخ و گشادگی شکم نیز وجـود داشته باشد.
درمان تغذیهای:
 .1از مصرف الکل ،شکالت ،کافئین و شیرینکنندههای مصنوعی مانند
سوربیتول و مانیتول پرهیز کنید.
 .2غذاهای پرچرب را محدود کنید .در برخی افراد فرآوردههای لبنی میتوانند
مشکلساز باشند.
 .3به رژیم غذایی خود فیبر اضافه کنید .فیبر میتواند یبوست و نیز اسهال
را کاهش دهد .ازآنجاییکه خود میتواند مولد گاز و دلپیچه باشد آن را
بهتدریج به رژیم غذایی خود بیفزایید .میوهها ،سبزیجات و غالت سبوسدار
غنی از فیبر هستند .مکملهای حاوی فیبر نیز میتوانند کمککننده باشند.
 .4در فواصل منظم غذا بخورید .خوردن غذا در فواصل منظم میتواند کارکرد
رودهها را بهبود بخشد.
 .5وعدههای کوچک غذایی را بهدفعات بیشتری مصرف کنید .وعدههای
بزرگ میتوانند دلپیچه و اسهال را سبب شوند.
 .6مقدار زیادی آب بنوشید.
 .7بهطور منظم ورزش کنید .بسیاری از بیماران بهبود عالئم را فقط با قدم زدن
به مدت نیم ساعت در روز گزارش میکنند.
 .8سطح استرس را کاهش دهید.
 .9داروهای ضد اسهال و داروهای ملین را که بدون نسخه پزشک به فروش
میرسند ،بااحتیاط مصرف کنید .این داروها برای مصرف زیاد و طوالنیمدت
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ساخته نشدهاند .با پزشکتان مشورت کنید.

حمیرا بادپیما ،محبوبه جنگجویی ،سعیده شاه امیریان

مادرزادی قلبی کدماند؟

ژنتیک خانواده
نقص قلب میتواند ناشی از ژن معیوب یا کروموزوم باشد که
میتواند در خانوادهها وجود داشته باشد .اگر پدر یا برادر یا
خواهر یا برادر نقص قلبی داشته باشد ،احتمال تولد نوزاد با
نقص قلبی باالتر است.
سبک زندگی مادر در دوران بارداری
انتخاب خاص سبک زندگی مادر ،مانند سیگار کشیدن ،نوشیدن

کمخونی داسی شکل

کمخونی داسی شکل یک بیماری ارثی گلبولهای قرمز است .افراد
مبتالبه این بیماری دو ژن هموگلوبین  Sرا به ارث بردهاند ،که
هرکدام از طریق هر یک از والدین به فرد میرسد .این وضعیت
هموگلوبین اس اس نامیده میشود و منجر به کمخونی سلول داسی
شکل میشود .در این بیماری ،گلبولهای قرمز ،به شکل هالل و یا
شکل یک داس را دارند .در شرایط عادی ،گلبولهای قرمز شکل

بیماری بهجت

وقتی عروق خونی ملتهب میشوند
بهجت نوعی بیماری نادر ژنتیکی است که باعث التهاب
عروق خونی در سرتاسر بدن میشود .عالئم این بیماری
ازجمله زخمهای دهانی ،التهاب چشمی ،حساسیتها ،ضایعات
پوستی و زخمهای تناسلی ،ممکن است ابتدا بیربط به نظر
برسند .نشانگان بهجت در افراد مختلف تأثیرگذاری متفاوتی

آزمایشهای ژنتیکی چرا
و برای چه کسانی؟

شاید خیلیها ندانند بخشی از بیماریهای مادرزادی به سبب
اختالالت ژنتیکی رخ میدهد که این عامل در کشور ما بسیار
شایع است .البته بخشی از بیماریهای مادرزادی نیز ناشی از
عوامل محیطی است ،بهگونهای که مادر در دوران بارداری

آگهی حصر وراثت

خانم زهرا ء پرنده فرزند کریم به شرح دادخواستی که بکالسه   971170ش   4این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده واعالم داشته شادروان مهین
گله داری فرزند حسن به شماره ملی  ۱۳۱۹ - ۲۳۷۱6۹۲۷۸6صادره از کازرون درتاریخ   97/1/14در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وارث حين الفوت
آنمرحوم عبارتند از -۱ :رحيم پرنده به شماره ملی  ۱۳4۹ - ۲۳۷۰۳84۹۰۵کازرون پسر متوفی  -۲جعفر پرنده به شماره ملی  ۱۳۳۹ - ۲۳۷۰۳۰۵۸۰۰کازرون پسرمتوفی -3
جمشید پرنده به شماره ملی  ۱۳4۱ - ۲۳۷۰۳۰5۸۱۹کازرون پسرمتوفی  -4نجيمه پرنده به شماره ملی  ۱۳46 - ۲۳۷۰۳۸۱۰۹4کازرون دخترمتوفی   -5جميله پرنده به شماره ملی
 ۱۳45 - ۲۳۷۰۳4۷4۰6کازرون دخترمتوفی  -6نسرين پرنده به شماره ملی  ۱۳۵۲ - ۲۳۷۰4۱۹۳۱۸کازرون دخترمتوفی   -۷زهراء پرنده به شماره ملی ۱۳۵6 - ۲۳۷۰4674۷۹
کازرون دخترمتوفي وال غير.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد /1277         .م الف                      7/1780

زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035003679مورخه  1397/06/18هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مجید عامری قصرالدشتی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 479
صادره از شیراز کد ملی  2297618468نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  166/77مترمربع به پالک   12/36478مفروز و مجزی شده از پالک 12
اصلی واقع در شیراز شهرک بزین خیابان  20متری علوی کوچه  26فرعی دوم سمت راست درب دوم کدپستی   7189774599خريداري از مالک رسمي آقای
خان بابا رنجبر -علی اسماعیلی نورمحمد صالحی یداله فالحتی محمد عباسی محمدحسین تقوی کیامرز حدادی حسن علی صادقی کاکاجان رنجبر داداهلل رضایی عبدل
براتی علیرضا براتی غالمرضا براتی عطاخان فریدونی یداهلل تقوی حسن تقوی الیاس عباسی محمدجان خانی احمدخانی عبدالحسن حسن پور قربانعلی تبریزی اله کرم
ابراهیمی زاغی علمداری خداخواست عباسی محمدخانی حسن اسماعیلی عبدالحسین محمدی رمضان صالحی قاسم صالحی عینعلی صالحی عباس رفیعی نوروز رفیعی
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد        .
/20074م الف       تاريخ انتشار نوبت اول         1397/11/02 :تاريخ انتشار نوبت دوم29305/18043                  1397/11/18 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهي مناقصه عمومي

  97-1090
نوبت اول  97/11/17 :روزنامه خبرجنوب    
نوبت دوم 97/11/18 :روزنامه طلوع
شهرداري شيراز در نظر دارد عملیات اجرای جدول و تک لبه و کانیوا در سطح منطقه
را با برآورد اوليه  2/556/519/010ريال ،از طريق مناقصه عمومي  به پیمانکار
واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از کليه پیمانکاران داراي حداقل رتبه  5در رشته ابنیه
یا راه و باند و یا آب و فاضالب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ
درج آگهی به آدرس :حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه شهرداری منطقه سه
مراجعه نمايند .ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن32263208 :
آماده پاسخ گويي مي باشد   	            .مدت انجام کار  4ماه
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  130/000/000ريال بصورت ضمانت نامه بانکي يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده  700786511405بانک شهر بنام شهرداري 
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بهترتيب ضبط خواهدشد.
 در زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهداتبصورت ضمانت نامه بانکي اخذ مي گردد.
 آخرين مهلت تسليم پيشنهادات مورخ  97/11/29مي باشد.تاريخ بازگشايي پاکات روز سه شنبه مورخ  97/11/30مي باشد. مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه مي باشد.بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد يک ياتمام پيشنهادها مختار مي باشد.
 جهت دريافت اسناد مناقصه ارائه تصویر برابر اصل صالحیت رتبه بندی مربوطه ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامي است.
 شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداري موضوع ماده  ۱۰آئين نامه معامالت شهرداري مي باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است	      .     29562
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی حصر وراثت
خانم گل افروز هوشمندی به شماره ملی  2370647736به استناد شهادتنامه
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  97/910تقدیم
این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته که شادروان نجیم هوشمندی فرزند میرزا
به شماره شناسنامه  1279/762در تاریخ  1359/9/10در اقامتگاه دایمی خود
درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :خانم جانی هوشمندی فرزند ولی
ش ملی  1301 -2370830387صادره از حوزه کازرون همسر متوفی  -2مهدی
هوشمندی ش ملی  1331 – 2370647711صادره از حوزه کازرون پسر متوفی
 -3هادی هوشمندی ش ش  1333-102صادره از حوزه کازرون پسر متوفی
 -4گل افروز هوشمندی ش ملی  1335 -2370647736صادره از حوزه کازرون
دختر متوفی  -5گل ریزه هوشمندی ش ملی  1338 – 2370647744صادره از
حوزه کازرون دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد
شد /1275     .م الف                       7/1794
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی

نظر به اینکه در پرونده به شماره کالسه فوق محکومین  -1حسن شفاف فرزند
مجید  -2محمدرضا فوالدی فرزند اصغر  -3معصومه حدائق فرد فرزند خضر
به موجب دادنامه شماره  9709977112201084صادره از شعبه  112دادگاه
کیفری دو شیراز و دادنامه شماره  9709977121301595صادره از شعبه
 19دادگاه تجدید نظر استان فارس به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از
طریق تهیه و عرضه بستنی آلوده و دارای بار میکروبی موضوع گزارش مرکز
بهداشت شیراز هرکدام محکوم به تحمل  10ماه حبس تعزیری که به مدت 3
سال تعلیق شده است محکوم گردیده اند مقرر است در اجرای حکم دادگاه
مبنی بر انتشار حکم محکومیت قطعی نامبردگان نسبت به انتشار محکومین
قطعی فوق اقدام و یک نسخه از روزنامه را جهت درج در پرونده به این شعبه
ارسال فرمایید/21316 .م الف                  29560/18189
قاضی شعبه دوم اجرای احکام کیفری شیراز

ﺳﻼﻣﺖ

صفحه

5
شماره

2451

سال
بیست و چهارم

الکل و مصرف مواد مخدر در دوران بارداری میتواند خطر
نقصهای قلب در جنین را افزایش دهد.
برخی بیماریها در دوران بارداری احتمال تولد کودک با نقص
قلبی را افزایش میدهند .شامل بیماریهای مزمن نظیر دیابت
و بیماریهایی مانند سرخچه هستند .داروهایی که در دوران
بارداری تجویز میشوند ممکن است جنین را در معرض خطر
مشکالت قلبی قرار دهند.
قرار گرفتن در معرض هوا یا میل کردن غذای آلوده به فلزات
سنگین میتواند موجب نقص جنین شود .بهعنوانمثال ،استنشاق
غبار سرب در طول دوران بارداری و مصرف آب آلوده به
دیسک را میگیرند .سلولهای قرمز خون به شکل داس میتوانند
جریان خون را به بافتها و اندامهای بدن کند کرده و موجب
حمالت ناگهانی و شدید درد (بحران درد) شوند.
تنها درمان کمخونی سلول داسی شکل ،پیوند مغز استخوان است.
چندین روش مؤثر وجود دارد که میتواند نشانههای کمخونی سلول
داسی شکل را کاهش دهد .مصرف آنتیبیوتیک پنیسیلین بهصورت
دو بار در روز میتواند از عفونت جلوگیری کند .واکسنهای ضد
پنوموکوک ،آنفلوانزا و مننژوکوک نیز میتوانند از عفونت جلوگیری

آرسنیک بهطور گسترده منجر به بیماریهای مادرزادی قلبی
در نوزادان میگردد.
اگر کودک مشکالت مادرزادی دیگری دارد ،احتمال وجود
یک نقص قلبی باال میرود .برای مثال ،نقصهای مادرزادی
قلبی در آنهایی که مبتال به سندرم داون هستند دیده میشوند.
تشخیص عالئم بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان ممکن
است به شما کمک کند بهموقع روش درمان را به دست آورید.
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امین رنگینکمان ،دکترمحمد عبدالهی ،لیال شریفی ،لیال
حسینی ،زهرا مکی
کنند .مصرف هیدروکسی اوره بهصورت روزانه میتواند تعداد و
شدت درد را کاهش دهد .انتقال خون نیز در درمان این بیماری
مورداستفاده قرار میگیرد .با آزمایشات غریالگری زوجین متقاضی
ازدواج میتوان از تولد کودک مبتال به این بیماری پیشگیری کرد.
7/1768

تهیه و تنظیم :زهرا سجودی ،بهادر خاکسبز ،سمیه دلپذیر،
احترام پیر بنیه ،فریبا اذانگو
قرمزی ،درد و تاری در یک یا دو چشم ،ورم و درد مفاصل
بهخصوص در ناحیه زانو ،آرنج و مچ دستوپا ،التهاب عروق
خونی ،قرمزی و درد در دستوپا در صورت ایجاد لخته ،درد
شکمی ،اسهال ،خون در مدفوع ،التهاب مغز و سیستم اعصاب،
سردرد ،تب و تعادل ضعیف

دارد و در بعضی موارد ،خودبهخود رفع میشود .درمانهای
دارویی میتوانند از شدت عالئم بیماری بکاهند و از عوارض
جدی مثل نابینایی پیشگیری کنند.
عالئم :نشانههای بیماری با توجه به محل درگیری میتواند
متفاوت باشد ،ازجمله زخمهای دردناک دهانی شبیه آفت،
زخمهای آکنه مانند ،ندولهای قرمز ،سفت و برجسته
بهخصوص در قسمتهای پایین پا ،زخمهای تناسلی ،زخمهای
باز ،دردناک و قرمزرنگ روی کیسه بیضه یا فرج ،التهاب،

امین رنگینکمان ،دکتر محمد عبدالهی ،لیال شریفی ،لیال
حسینی ،زهرا مکی

(سهماهه اول) دچار بیماریهایی مانند سرخجه یا بیماری
ویروسی شود که این عوامل باعث نقص در جنین میشود.
برخی بیماریهای مادرزادی نیز به هر دو دلیل ژنتیک و عوامل
محیطی رخ میدهند ،بهطوریکه فرد اختالالت ژنتیک را دارد
و عوامل محیطی در تشدید بروز آن دخیل میشود که آلرژی
و سرطانها جزو این دستهاند .بیماریهای ارثی در هرزمانی از
طول زندگی ممکن است بروز کنند و حتی بروز آنها در سنین

باالتر ،ارثی بودن آنها را رد نمیکند .در صورت بروز بیماری
در بدو تولد به آن بیماری یا اختالل مادرزادی گفته میشود،
ولی باید به این نکته توجه داشت که تمام اختالالت مادرزادی،
ژنتیک و ارثی نیستند و عوامل گوناگونی میتوانند باعث بروز
7/1768
اختالالت مادرزادی شوند.
تهیه و تنظیم :زهرا سجودی ،بهادر خاکسبز ،احترام پبیر
بنیه ،سمیه دلپذیر ،فریبا اذانگو
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روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک میپـذیـرد
42229246 - 32344772
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035005629مورخه  1397/09/27هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای عزیز کاکا فرزند عبید به شماره شناسنامه  233صادره از آبادان کد ملی  1815842598نسبت به
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  240مترمربع به پالک   8/39177مفروز و مجزی شده از پالک  8/10واقع در شیراز گویم شهرک پارسیان کوچه  10جعفر قلی قشقایی کدپستی
  7188472793خريداري از مالک رسمي در ازای حصه مشاعی متقاضی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد        .
/20072م الف                   تاريخ انتشار نوبت اول                        1397/11/02 :تاريخ انتشار نوبت دوم29298/18041         1397/11/18 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760311035005436مورخه  1397/09/19هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي  اراضي  و ساختمانهاي  فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای علی محمدی پور فرزند شاه میرزا به شماره شناسنامه 690
صادره از ممسنی کد ملی  2390453910نسبت به ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  200مترمربع به پالک   8/39176مفروز و مجزی شده از پالک 8/1197
واقع در شیراز گویم شهرک شورا خیابان روبروی بهزیستی کوچه سوم سمت چپ
کدپستی   7198474279خريداري از مالک رسمي آقای سید فتح علی جعفری
فرزند اسحق محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد/20075         .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول           1397/11/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم29306/18046          1397/11/18 :

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فخریه غالمی نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  12شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت به اعیانی ششدانگ پالک  2053/2315واقع در بخش چهار شیراز که
ذیل ثبت  273300در صفحه  519دفتر  602امالک به نام پروانه وثوق منش
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی  796652صادر و به موجب سند 98041
مورخ  1370/10/4دفتر  12شیراز مع الواسطه به خانم فخریه غالمی نژاد
منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی سند مالکیت نموده است مراتب طبق ماده   120اصالحی آیین
نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  تا ده  روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
		
 /21315م الف               29509/18168

جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و
امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره  139760311035005623مورخه  1397/10/26هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای حمید رستمی روح فرزند علی به شماره شناسنامه  1116صادره از شیراز به شماره
ملی  2300630354نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان در حال ساخت به مساحت
 245/04مترمربع که برابر نامه شماره  97/681970مورخه  1397/07/11اداره
اوقاف ناحیه  4شیراز موازی  37/45مترمربع مشاع از عرصه مذکور وقفی شیخ زین
العابدین می باشد به پالک  16/1690مفروز و مجزی شده از پالک  16/754واقع در
شیراز شهرک جوادیه خیابان محمد رسول اله کدپستی   7197764555خريداري از
مالک رسمي آقای نوراله زارع محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
صادر خواهد شد/20073         .م الف    تاريخ انتشار نوبت اول           1397/11/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم29302/18042           1397/11/18 :

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز
آگهی فقدان سند مالکیت

مهسا دستور با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه  246شیراز تنظیم
شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 822895
مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک  2086/2942واقع در
بخش  4شیراز که ذیل ثبت  286982در صفحه  247دفتر  692امالک به
نام مریم عیسایی ثبت و سند مالکیت صادر و سپس مع الواسطه به موجب
سند  93/03/26-24908دفتر  246شیراز به مهسا دستور منتقل شده و برابر
سند رهنی  93/03/31-24909در رهن بانک مسکن می باشد و به علت
جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت
نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه  قانون ثبت آگهی
می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد /21314 .م الف             29541/18181
جهانبخش اسفندیاری نیا– رييس اداره ثبت اسناد و امالک
منطقه دو شيراز

