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خصوصیات اخالقی افراد متقاعدکننده

بعضی افــراد خیلی خوب می دانند که چطور
دیگران را متقاعد به انجام کاری کنند .اما سوال
اینجاســت که آنها چطور به چنین قدرتی دست
پیدا کرده اند؟
ایــن اشــخاص در اصــل دارای برخــی
خصوصیات اخالقی هســتند که قدرت مجاب
کردن دیگــران را به آنها می بخشــد و باعث
می شود که کالمشان تاثیرگذاری باالیی داشته
باشــد و همین کالم نافذ نیز باعث حرکت آنها
به سمت موفقیت می شود.
 - ۱می دانند که چطــور با دیگران
ارتباط برقرار نمایند
اینکه تالش شما برای متقاعد کردن دیگران
تا چه اندازه می تواند موفقیت آمیز باشد ،به ارتباط
کلی تان با مشــتری ،همکار یا طرف مقابل تان
باز می گردد .اگر آن فرد را به خوبی نمی شناسید
بهتر اســت که هرچه سریع تر رابطه ای دوستانه
را با او برقرار نمایید ،زمینه های مشترکتان با او
را پیــدا کرده و در جهت بهبود رابطه خود با آن
فرد تالش کنید.

 - ۲ویژگی های شخصیتی دیگران
را پیدا می کنند
افرادی که قدرت مجاب کــردن دیگران را
دارند شــناختن طرف مقابل خــود را در اولویت
قرار می دهند .آنها یاد می گیرند فرد مقابلشان
چه کسی اســت و در مورد عالقمندی هایشان
مطالعه می کنند .هرچه ویژگی های شخصیتی
افراد مقابــل به خود را بهتر درک کنید راحت تر
مــی توانید پیــام خــود را به گونــه ای که با
خواسته هایشــان منافاتی نداشــته باشد به آنها
منتقل نمایید.
 - ۳اثــری مطلــوب از خود بر جای
می گذارند
افرادی که قدرت متقاعــد کردن دیگران را
دارند می دانند که برجای گذاشتن اثری مطلوب
بــر دیگران اهمیت باالیــی دارد چراکه آدم ها
ظــرف همان چند ثانیه اولیــه مالقات در مورد
یکدیگــر قضاوت می کنند .آنها می دانند که در
هر برخورد باید بهترین اثرگذاری را داشته باشند.
 - ۴یاد می گیرند که چطور نیازها را

تعریف کنید
افــراد دارای کالم نافذ مــی دانند که برای
خریــد و فروش کاال یا مجاب کردن دیگران به
انجام کاری باید نیازی وجود داشــته باشد .اگر
نیازی نباشــد ،هیچکدام از این اتفاقات نیز رخ
نخواهد داد .لذا بهتر است حوزه ای را که در آن
نوعی کاستی یا نقص احساس می شود را بیابید
و سپس کاال یا خدماتی که برای رفع این نقیصه
در اختیار دارید ،عرضه نمایید.
 - ۵هوش حســی خود را پرورش
می دهند
افراد اثر گذار می دانند که چطور احساســات
خــود را مدیریت نمایند .آنها در درگیری ها آرام
هســتند و زمانی که اوضاع بر وفق مرادشــان
نیســت کنترل خود را از دست نمی دهند .این
افراد همواره آرامش خود را حفظ کرده و دیگران
را متقاعد می کنند که باورشان کنند.
 - ۶کنجکاو و پیگیر هستند
افراد اثرگذار معموال پاســخ همه سواالت را
با خود به همراه ندارند اما همواره ســواالتی در
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ذهنشان وجود دارد که به دنبال پاسخ برای آنها
می گردند .مزیت کنجکاو بودن این اســت که
می توانید بیشتر از چیزی که پیشتر می دانستید
یاد بگیرید.
 - ۷اعتماد به نفس خود را نشــان
می دهند
اعتماد به نفس همواره برانگیزنده و تاثیر گذار
است و شاید از این لحاظ هیچ ویژگی دیگری با
آن برابری نکند .هرچه بیشتر به کاری که انجام
می دهید اطمینان داشــته باشید ،واکنش افراد
به رفتار شــما نیز بار مثبت بیشتری دارد .اغلب
افراد به دنبال همان اعتماد به نفسی در دیگران
هستند که دوست دارند خودشان داشته باشند.
 - ۸می دانند که چطور الهام بخش
باشند
افراد تاثیر گذار می دانند که انسان به اقتضای
طبیعتــش دوســت دارد بــا محیــط پیرامون
همخوانی و هماهنگی داشــته باشد .زمانی که
بــا فردی ابراز هم دردی می کنید و زمینه های
مشــترکتان با او را می یابید ،نوعی حس اعتماد
را در دیگــران ایجاد کرده و بــه آنها اطمینان
می دهید که تنهایشــان نمی گذارید و به همین
دلیل قادر خواهید بود که اثرگذاری باالیی داشته
باشید.
 - ۹می دانند کــه چطور یک راوی
فوق العاده باشند
ایــن افراد می دانند کــه چطور یک ماجرا را
به شــیوه ای تاثیرگذار و اغواکننده تعریف کنند.
آنها می داننــد زمانی که افراد دیدگاهی اثرگذار
در مورد یک مقوله داشــته باشند احتماال آنکه
جذبش شــده و آن را مــورد پذیرش قرار دهند
بسیار زیاد خواهد بود.
 - ۱۰صمیمی می شوند
افراد دارای کالم نافذ اسامی را یاد می گیرند
و از آنها در صحبت های خود استفاده می کنند.
با این کار احترام شان به فرد مقابل را نشان داده
و به او اعتبار می بخشند.
 - ۱۱اعتبار دارند
آخریــن اما شــاید مهم تریــن ویژگی افراد
اثرگذار این اســت کــه از ارزش معتبر بودن و
واقعی بودن آگاهند .زمانی که دیگران باور کنند
شما همان شخصی هســتید که ادعا می کنید،
مطمئن می شــوند که نقش بازی نمی کنید و
ســعی در پنهان کردن شــخصیت واقعی خود
ندارید و به شما ایمان می آورند.
توانمندی های خود را دســت کــم نگیرید
و مطمئن باشــید که می توانیــد ویژگی های
شــخصیتی چنین افرادی را فرا بگیرید .با نیت
واقعی و درســت تصمیــم بگیرید کــه چنین
خصوصیاتــی را در خود نهادینــه کنید و آنگاه
مطمئــن باشــید که در جهــت صحیح حرکت
می کنید.
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منزلی که چندین روز اســت مرتب نشده و شــما با هر نگاهی که به اطراف تان می اندازید،
اســترس تان بیشتر و بیشتر می شــود .بالشت ها وسط پذیرایی ،پالســتیک های خرید وسط
آشــپزخانه و مقداری نان هم روی میز ناهارخوری است! فرصت شما در حال تمام شدن است و
شما وقت زیادی تا آمدن مهمان ناخوانده تان ندارید! اما یک لحظه صبر کنید.
این پیشــنهادهای ما را عملی کنیــد تا تجربه یک مهمانی شــیرین را در ذهن مهمان تان
به جا بگذارید.
برای پذیرایی از میهمانان ناخوانده خونسردی تان را حفظ کنید
اولین قدم برای مرتب کردن خانه ای که از نظر شما به این راحتی ها سر و سامان نمی گیرد،
همین است که شما خونسردی تان را حفظ و تنها به این فکر کنید که چه طور می توانید حواس
مهمــان تان را به زیبایی های منزل تان معطــوف و تا می توانید نامرتبی ها را از دید او مخفی
کنید.
برای پذیرایی از میهمانان تان درب ورودی منزل تان را دریابید
مهمان شــما ،در ابتدا نه شما را می بیند و نه پذیرایی منزل تان .او در ابتدا ،در ورودی منزل
شما را می بیند .بنابراین اول به سمت درب ورودی بروید و هرچه کفش و دمپایی اضافه آن جا
هســت در جاکفشی قرار دهید .اگر فرصت این کار را ندارید ،حداقل آن ها را در یک پالستیک
بزرگ بریزید و در گوشه ای از منزل تان مخفی کنید.
برای پذیرایی از میهمانان ســرزده به محل نشستن مهمان توجه ویژه ای
کنید
محل نشســتن مهمان ها را از تمام نامرتبی ها و وســایل اضافی خالی کنید .برای این کار
به یک ســبد یا حداقل به یک پالستیک بزرگ نیاز دارید تا منزل تان را مثل روزهای مرتبش،
سر و سامان بخشید!
 همیشه یک طرف کوســن ها را به مهمان ها اختصاص دهید یعنی یک طرف آن را بهترنگهداری کنید .قبل از اینکه مهمان ها از راه برســند کوســن ها را برگردانید تا طرف بهتر آنها
دیده شود .وقتی مهمان ها رفتند دوباره کوسن ها را برگردانید.
 اگر روی ســطح مبل ها مو می بینید ،یک دســتکش پالستیکی بپوشید و دستتان را رویمبل بکشید .موها به دستکش خواهد چسبید.
 کتــاب ها ،کاتالوگ هــا و مجله ها را به صورت منظم و تمیز روی هم بچینید یا آنها را دریک سبد تزئینی بزرگ بگذارید.
 اگر پنجره ها به نظافت نیاز دارند ،پرده ها را بکشید. اگــر روی مبل لکه وجود دارد یــک پارچه تمیز روی آن بکشــید .رومبلی های کثیف یاخاک گرفته را زیر بالش پنهان کنید.
آشپزخانه
 ظرف های کثیف را در یک قابلمه بزرگ قرار دهید و در گوشــه ای بگذارید تا بعدا آنها رابشویید.
 برای از بین بردن بویی که از شــام شــب گذشــته در خانه مانده است مقداری میخک یادارچین یا پوست پرتقال را روی گاز بجوشانید.
 کاغذها ،مجله ها و غیره را از روی یخچال بردارید و آنها را در یک کیســه پالستیکی قراردهید .بعدا آنها را در جای مناسب قرار دهید.
 حوله ها و دســتمال های لکه دار را طوری تا بزنید که لکه ها در زیر قرار بگیرند .بعدا آنهارا بشویید.
اتاق کودک
 قطعه های پازل را در یک کشو بریزید و صفحه آن را روی کمد یا قفسه قرار دهید. پیژامه ها را تا بزنید و زیر بالش بگذارید تا هم روی زمین نباشــند و هم بعدا بتوان از آنهااستفاده کرد.
 آجرهای بازی را در یک کیف خرید دسته دار قرار دهید و به جالباسی بیاویزید. کتاب ها را از بزرگ به کوچک به شــکلی منظــم در کنار صندلی روی زمین یا روی یکمیز قرار دهید.
برای پذیرایی از میهمانان سرزده از نظافت سرویس بهداشتی غافل نشوید
حتما ســری به دستشــویی منزل تان بزنید .به احتمال زیاد مهمان شما حداقل برای شستن
دست و صورتش سری به سرویس بهداشتی منزل شما خواهد زد .بنابراین حداقل آینه آن جا را با
یک دستمال تمیز کنید و حوله را هم از سمتی که تمیز تر است و کمتر استفاده شده ،قرار دهید.

ثبتی و دادگستری
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  139460311015001516مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی فرنگیس نعمتی فرزند عبدالحســین به شــماره
شناســنامه  60در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  281/60مترمربع پالک  5465فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1255فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری از ورثه ابوالقاسم معظم (نعمتی) مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند 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 تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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.
توضیحــات :پــاک ملــک  10/1255و شــماره مرســوله پســتی
 43680737617900052168و محل تولد ارسنجان صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2400م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311015001532مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حاجیه نعمتی فرزند حسین به شماره شناسنامه 38
صادره از ارســنجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  300/40مترمربع پالک  5468فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1267فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رســمی مشاعی شماره  20969مورخ 77/4/3
دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی و موروثی از مرحوم آسیه
نعمتی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند 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 تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2408م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001509مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حســین محمدجانی فرزند دیدارقلی به
شماره شناســنامه  6578صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  276/45مترمربع پالک  5463فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1180فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از صفر
زارعــی احدی از ورثه غالمرضا زارعی مالک رســمی 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2398م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311015001526مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدعلی نعمتینژاد فرزند عبدالحسین
به شماره شناســنامه  6480003144صادره از ارسنجان در ششدانگ
یکباب ســاختمان به مساحت  220/10مترمربع پالک  5467فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1257فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه
از مظفر معظم احدی از ورثه ابوالقاســم نعمتی مالک رســمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2406م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311198000828مــورخ  94/6/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز زارع فرزند قنبر به شماره شناسنامه
 2749صادره از زرقان در یکباب ساختمان خدماتی رفاهی به مساحت
 6372/38مترمربع پــاک فرعی از اصلی  163واقع در بخش  5زرقان
روســتای بند امیر که جهت آن پالک فرعی فرعی  936منظور گردید
خریداری از مالک رســمی رحیــم دیلمی محرز گردیده اســت .لذا
به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی
میشود 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 رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/3 :
 /16829م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

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  139460311001005938مورخ  1394/4/7هیأت 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 متقاضی مســعود حاجیزاده فرزند فتحاله به شماره
شناسنامه  2017صادره از آبادان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ســوله  1/5طبقه به انضمام زیرزمین آن به مساحت  290مترمربع پالک
 901فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2145اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم پایدار 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 اول94/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/19 :
/15033م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

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  139460311015001520مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدرضا نعمتی فرزند زینل به شــماره شناسنامه
 21صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  281/60مترمربع پالک  5465فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1255فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از ورثه ابوالقاسم معظم (نعمتی)
مالک رسمی 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،
دادخواســت 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.
توضیحات :کد پستی محل وقوع ملک  7376145935صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2404م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001523مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی نعمتالهی فرزند محمد به شــماره شناسنامه
 5240صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/85
مترمربــع پالک  5466فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1255فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارسنجان خریداری از وراث ابوالقاسم نعمتی (معظم) مالک رسمی 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.
توضیحات :تاریخ مبایعهنامه  1389/8/15صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2402م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

