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نکاتی در مورد اختالل های عاطفی و رفتاری در خواب

خواب ،دوره های نسبتا بی حرکت و طوالنی
مدتی است که برای حفظ تعادل جسمی و روانی
بســیار حایز اهمیت اســت و محرومیت در آن
باعث موجب ایجاد مشکالت احساسی ،خلقی و
یا گفتاری و  ...در افراد می شود .اما همین خواب
که می تواند اثرات مثبتی در ســامت جسمی و
روحی افراد داشــته باشد ،می تواند باعث ایجاد
آشفتگی در افراد و اطرافیانشان بشود.
کــودکان حــدودا بین  3تا  7ســال معموال
ناراحتی ها ،خشــم ها و اضطراب هایشــان را
بــا انجام دادن اعمال نامطلــوب مثل لجبازی،
پرتاب اســباب بازی و  ...یا با ایجاد اختالل در
خواب و تغذیه نشــان می دهند .به دلیل اینکه
اختالل های عاطفی و رفتاری در خواب تاثیرات
زیادی را می گذارند در زیر به نکاتی در این باره
می پردازیم .کودکان هیجانات منفی خودشــان
را به  5صورت می توانند در خواب نشان دهند.
 - 1دیدن خواب های ترسناک
 - 2وحشتزدگی در خواب
 - 3راه رفتن در خواب

 - 4گفتار در خواب
 - 5فشردن دندان ها در خواب
دیدن خواب های ترسناک
دیــدن خواب هــای ترســناک در کودکان
 3تا  7ســال کامال طبیعی و رایج است .در این
حالت کــودک بعد از دیدن خواب ترســناک با
حالت گریه و فریاد از خواب بیدار می شود ولی
نسبت به خوابی که دیده است آگاهی و هشیاری
دارد .یعنی کامال به یــاد می آورد که در خواب
چه دیده است و اطرافیانش را می شناسد .در این
حالت معموال کودکان از والدینشــان درخواست
می کنند که در کنار آنها بخوابند.
حال باید چه کرد؟ بهترین راهکار این اســت
که به این خواســته کودک پاسخ مثبت ندهیم
ولی باید به او آرامش بدهیم و به او این اطمینان
را بدهیــم که هیچ خطری او را تهدید نمی کند.
بعد از آرام کردن کــودک والدین می توانند در
کنار او باشند تا کودک به خواب برود ولی حتما
قبل از خوابیدن کودک باید به او بگوییم که به
محــض اینکه به خواب رفــت ،ما هم به محل

خواب خودمان بر می گردیــم .کار دیگری که
والدین در این حالت باید انجام بدهند این است
که اگر در اتاق کودک محرک های شنیداری و
دیداری وجــود دارد آن ها را برای کودک بیان
کنند .مثل افتادن ســایه درختــان روی پرده و
حرکت آنها ،صدای جیر جیر درب ،صدای کولر و
 ...را حتما برای کودکان باید آموزش بدهیم که
دچار ترس بیشتر آنها در زمان خواب نشود .این
نکته را هم در نظر داشته باشیم که خیلی مواقع
علت ترس کودکان بــه دلیل اتفاقات در طول
روز است .مثل دعوای والدین ،دیدن کارتون ها
و فیلم های ترسناک.
وحشتزدگی در خواب
در ایــن حالت کــودکان با دیــدن خواب
ترســناک با گریه و فریاد شدید از خواب بیدار
می شــوند ولی به حالت هشیاری کامل نیستند
و هم خوابشــان را به یاد نمی آورند و هم اینکه
اطرافیانشان را نمی شناسند .این کودکان ممکن
است به اطرافیان صدمه بزنند و در همان زمان
از آنها درخواســت کمک کننــد .اگر این حالت

در کودک شما دیده می شــود می تواند به این
دلیل باشــد که کودک شما نسبت به مساله ای
درگیری ذهنی دارد و دچار اضطراب می باشــد.
اما نگران نباشــید به محــض اینکه اضطراب
کــودک از بین برود ،وحشــتزدگی او هم تمام
می شود .کوچکترین عوامل هم می تواند کودک
را دچار این حالت کند .برخی عوامل عبارتند از:
اختالفات شدید والدین
فیلم ها و کارتون های ترسناک
فوت یکی از والدین
ماموریت های پی در پی والدین
جدا شدن والدین از یکدیگر و بی توجهی به
نیازهای اساسی کودکان
راه رفتن
برخی از کودکان ممکن اســت که هیجانات
منفی شان را به صورت راه رفتن درخواب نشان
دهند .در این حالت کودک می تواند تقریبا برخی
از کارهایی را که در روز انجام می دهد را در شب
انجام دهد .چشمانشــان به حالت نیمه باز است.
سن شروع این اختالل  6تا  12سالگی می باشد.
مطمئن باشــید با از بین رفتــن اضطراب های
کودک این مشکل هم بر طرف می شود.
فشردن دندان ها به یکدیگر
ایــن حالت ممکن اســت به ایــن دلیل در
کودکان دیده شــود کــه در ناحیه فک و دهان
دچار مشکالتی هستند .پس با دیدن این حالت
در کودکتان ،ابتدا او را از نظر جســمی بررسی
کنیــد و اگــر کودکتان در این زمینه مشــکلی
نداشت ،قطعا فشردن دندان هایش به دلیل خشم
فرو برده کودک می باشــد .کودکان از مسایل
مختلفی می توانند خشــمگین شوند .این عوامل
می تواند شامل عوامل زیر باشد:
برآورده نشدن نیازهایشان توسط والدینتبعیض گذاری بین کودکانمقایسه شدن کودکاناختالفات والدینگفتار در خواب
اتفــاق دیگری که به دلیــل ایجاد هیجانات
منفی مــی تواند در خواب کودکان تاثیر بگذارد،
گفتار در خواب می باشــد .در این حالت کودک
مــی تواند از چند کلمه تا جمله را در خواب بیان
کند .این حالت بین کودکان و بزرگساالن شایع
اســت .معموال فهم این جمالت برای اطرافیان
دشوار است.
این حالــت اگر به تنهایی در کودک باشــد
هیچ اشکالی ندارد ولی اگر همراه با راه رفتن یا
وحشــتزدگی شبانه در کودک دیده شود ،نیاز به
رفع اضطراب کودک دارد.

عاداتی که افراد سالم و جذاب دارند
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اگــر میخواهید در بهترین حالت ممکن جلوه کنید ،باید به ســختی تالش کنید و توجه و تمرکز
هوشیارانه در مورد تغذیه همیشگی ،ورزش و سبک زندگی مناسب داشته باشید.
در این مطلب عادات افراد سالم و جذاب را نام میبریم که اگر باهوش باشید شما هم آنها را در
اولین فرصت ممکن فرا میگیرید.
 - ۱آنها برنامه ریزی میکنند
افراد ســالم از قبل میدانند که در طی ســاعتها و روزها و هفتههای آینده چه چیزی قرار است
بخورند و با برنامهای که تعیین کردهاند میدانند که کجاها میتوانند میانبر بزنند ،زیاده روی کنند و
ســپس همان کالری خارج از برنامه دریافت شده را از دست بدهند .اگر قرار است امشب به رستوران
بروند ،احتما ًال روز قبل در خوردن زیاده روی نکردهاند و یا  ۳۰دقیقه بیشــتر در باشــگاه ماندهاند تا
ظرفیت کافی برای دریافت کالری اضافی حاصل از یک وعده سنگین و خوشمزه را داشته باشند.
 - ۲آنها همیشه آمادهاند
افراد متناسب و شاد به خودشان اجازه نمیدهند در معضل انتخاب غذا گیر کنند و جایی بمانند که
انتخابی برای غذای ســالم نداشته باشــند تا مجبور شوند تنها برای رفع گرسنگی هر غذای ناسالمی
را بخورند .افراد ســالم همیشه هر جا که بروند ،مقداری خوراکی سالم با خود دارند و برای همین در
تله انتخابهای نادرســت و ناســالم نمیافتند ،تلهای که اغلب افراد سنگین وزنتر از آنها دچارش
میشوند! خوراکیهایی که اشــخاص تندرست معمو ًال با خود دارند اینهاست :آجیل ،پودر پروتئین،
میوههای کم شیرین و سبزیجات تازه.
 - ۳آنها حساب کالری هر چیزی را دارند
هر چند کالری شــماری کلیشهای و تکراری بهنظر میرسد اما در حقیقت عادتی مؤثر برای حفظ
وزنی متعادل است .افراد الغر و شاد دقایقی را در روز صرف ثبت اطالعات مفید در مورد خوراکیهای
مصرفیشــان مینمایند ،بنابراین با گرایشات مدرن “خوردن بدون نگرانی“ مبارزه میکنند .آنها با
کمک اپلیکیشنها یا تنها با قلم و کاغذ ،پیگیر مراحل پیشرفتشان هستند .در پژوهشها ثابت شده
افردی که از یک ابزار برای پیگیری وضعیت وزنشان استفاده میکنند ،بیشتر وزن کم میکنند.
 - ۴آنها کمتر میخورند
صبح بهخیر! بوی شــیر بدون قهوه را حس کنید! همه ما احتما ًال میتوانیم از میزان روزانه کالری
دریافتیمان کم کنیم – مخصوص ًا کالری که از منابع ناسالم و فرآوری شده مانند شکر تصفیه شده،
چربی اشــباع ،کربوهیدراتهای بد و ...به ما میرسد) .افراد سالم کمتر میخورند؛ به همین سادگی.
زندگی مدرن ما را از رژیم غذایی طبیعی که برای وجود نوع بشر در نظر گرفته شده دور کرده است.
بیایید به جایگاه طبیعی و فطری مان برگردیم.
 - ۵بی اعتنا و بی توجه نیستند
افراد سالم و متناسب میدانند که ممکن است شما دیسیپلین شخصیشان ،نیروی ارادهشان و عزم
راسخشــان را “وسواســی” یا “افراط آمیز” قضاوت کنید ،اما اهمیتی نمیدهند .وقتی در آینه به خود
نگاه میکنند احســاس بسیار خوبی دارند .افراد ســالم برایشان مهم نیست که دیگران چه میگویند
و چــه فکر میکنند ،آنها اطرافشــان را با افراد ســالم دیگری که درک و حمایتشــان میکنند
ُپر کرده اند.

ثبتی و دادگستری
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001244مــورخ  94/4/11هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی سید مهدی ســادات یاراحمدی به شــماره شناسنامه  120به
شــماره ملی  2491683563صادره از داراب فرزند ســید اسداله در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  150مترمربع پالک  14فرعی از 2129
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2129اصلی واقع در قطعه  2بخش 12
فارس داراب خریداری شده باواسطه از رقیه بیگم صدری مالک رسمی
محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لــذا 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 اداره ثبت
داراب تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست 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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /382م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002047مورخ  94/6/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای سید اسداله ســادات یاراحمدی به شماره
شناســنامه  4390به شماره ملی  2570723452صادره از فسا فرزند
ســید قربانعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  94/20مترمربع
پالک  14فرعی از  2130اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  2130اصلی
واقع در قطعه  2بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه از
شاهمراد شــکوه دریمی مالک رســمی محرز گردید حقوق ارتفاقی
ندارد .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 اداره ثبت داراب تســلیم و پس از
اخذ رســید 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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /383م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
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  139460311005001099هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی اســماعیل اتابکی فرزند نصراله به شماره شناسنامه 15306
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  212/29مترمربع پالک
 1فرعی از  3000اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3000اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی زیور کریمپور
و رضا فضیلت محرز گردیده است .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 داشــته 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16832م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005000930هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
رسول رازی فرزند محمد به شماره شناسنامه  24448صادره از استهبان
در یکباب خانه به مســاحت  95/83مترمربــع پالک  28فرعی از 4741
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4741اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی ورثه محمد خزاعی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود 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 ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16834م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311005004079هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی گلچهره اعراضی فرزند رضا به شماره شناسنامه  53صادره
از نیریز در یکباب مغازه به مســاحت  29/18مترمربع پالک  11فرعی
از  3793اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  3793اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی وراث رضا اعراضی
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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16835م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001016735مورخ  94/6/22هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی ذوالفقار فرزند سیفاله
به شماره شناسنامه  24405صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  307/79مترمربع پــاک  20566فرعی از  1792اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  296فرعی از  1792اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی حیدرعلی ذوالقدری 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 مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16845م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311005001100هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
علیرضا کشــاورزیان فرزند حسین به شــماره شناسنامه  340صادره از
نیریز در یکباب خانه به مساحت  218/50مترمربع پالک  2فرعی از 3000
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3000اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالکین رســمی زیور کریمپور و رضا فضیلت 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16833م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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  139460311005001384هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مجید ایراننژاد فرزند قدرتاله به شــماره شناسنامه  612صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  255/58مترمربع پالک  51فرعی از
 3676اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  3676اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی محمد زردشت
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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16837م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

