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دریچه
دوشنبه  25آبان 1394

در مقوله ازدواج آنچه که برای خانمها آزاردهنده
به نظر می رسد ،با آنچه برای آقایان ناراحت کننده
است کمی متفاوت اســت .چیزی که اغلب برای
خانم ها اهمیت بســیار دارد این اســت که آقا در
رابطه ی قبلی طرد نشــده باشــد .مثال از خانمی
خواســتگاری کرده و جواب منفی شنیده باشد .یا
اگر نامزدی داشته ،طرف مقابل رابطه را پایان داده
باشــد .در حقیقت خانم نگران وجود عشقی است
که در دل مرد باقی مانده اســت .این مسئله حتی
ممکن است بیشتر از رابطه ی جنسی معمول برای
یک خانم اهمیت داشته باشد.
الزمه ازدواج ،صداقت
الزمه ازدواج خوب صداقت اســت .تا صداقت
نباشــد اعتمادی نیز وجود نخواهد داشت و برای
اعتماد سازی الزم اســت افراد جرات حرف زدن
با یکدیگر داشــته باشــند .بهتر است کسی برای
ازدواج انتخاب شود که بتوان با او راحت درباره ی
خود صحبت کرد .قاعدتا صحبت در مورد یکسری
موضوعــات عواقب خاص خــود را دارد و ممکن
اســت باعث شــود رابطه خاتمه پیدا کند .اما اگر
دختر و یا پســر می داند ،موضوع فوق ،برای طرف
مقابل بسیار مهم است تا آنجا که اگر بگوید ممکن
اســت منتج به پایان رابطه شود و آنرا بیان نکند،
در حقیقت در چنین شرایطی با یک عمر احساس
عذاب وجدان زندگی مشترک را شروع می کند و
ادامه می دهد.
پنهان کاری و احساس گناه
در هرصورت ،پنهان کاری به شــدت احساس
گناه ایجاد خواهد کرد و شاید همین احساس گناه
مقدمه ای برای چشــم پوشــی وکوتاه آمدنهای
نابجا باشــد .که خود این مهم موضوعی است که
می تواند ،مقدمه مســائل و مشکالت بسیار زیاد و
بزرگتری شود.
از آنجایی کــه کودکان زودتــر از بزرگترها از
یکنواختــی خســته می شــوند ،تــاش کنید با
برنامه ریــزی مناســب ،تنوع کافی را در ماشــین
برای آنها فراهــم کنید .در ادامه چند راهکار برای
جلوگیری از بی حوصلگی و خســتگی کودکان در
سفر پیشنهاد می شود:
می توانید قبل از حرکت با تهیه اسباب بازی های
مناسب این تنوع را خلق کنید؛ اسباب بازی هایی
مانند پازل ،ماشــینهای کوچک ،عروسک ،کتاب،
مجله ،دفتر نقاشی و دیگر وسایلی که حجم کمی
دارند ولی به هنگام طوالنی شدن مسافرت ،روحیه
تازه ای به کودکان می دهند.
بــه کودکان پیشــنهاد بازی هایــی را بدهید
که داخل ماشــین امــکان انجــام آن وجود دارد.
در ماشــین ،مســابقه راه بیاندازید؛ مسابقاتی مثل
شــمردن نام شهرها با حروف مشــخص مثال از
کودک خود بخواهید که با حرف آخر هر شــهری،
نام شهر دیگری را بگوید .در سنین باالتر می توانید
مشــاعره راه بیاندازید .همچنین می توانید از آنها
بخواهید که با کلمات پیشنهادی شما قصه بسازند
یا شعر کودکانه ناقصی را کامل کنند.

 4صفر 1437

بدون گذشته با همسر آینده!

همیــن کوتاه آمدنها به مرور باعث می شــود،
احساس عصبانیت و خشــم در طرف ایجاد شود.
تداوم این خشــمها خود باعــث عصیان و گاهی
افسردگی می شود.
در هــر صورت به خصوص درمــورد خانم ها،
وقتی مســئله ای در رابطه با گذشته وجود دارد و
مطرح نمی شود ،آزاری چند برابر برایش به وجود
می آورد .پنهان کاری تاثیر ســوء خود را در رابطه
خواهد گذاشــت .وقتی که شــخص نمی خواهد
درمورد گذشــته صحبت کند ،چون معتقد اســت
به کســی ارتباطی ندارد ،شرایط برایش آزاردهنده

خواهد بود.
فرق ازدواج با روابط دیگر
ازدواج دارای خصوصیاتــی اســت که آن را از
دیگر روابط متفاوت می کند .اصوال این مســئله
که ما االن به هم رســیده ایم وگذشــته ی ما به
هم ارتباط نــدارد در ازدواج صدق نمی کند .افراد
در ازدواج عالوه بر آینده ،نگاهی گذشــته نگر هم
دارند و تمایل دارند از گذشــته ی طرف مقابل نیز
اطالعاتی کســب کنند .لذا در قــدم اول دختر و
پسر باید از اینگونه روابط حذر کنند .قاعدتا رابطه
عاطفی شــدید و رابطه جنسی ،زمانی می بایست

بی حوصلگی در سفر ممنوع!

بچه ها اجازه دهید مقصدهایی که دوست دارند
را روی نقشــه پیدا کنند و نشانتان دهند .این کار
عالقه شان را در طول سفر حفظ می کند.
از بچه ها بخواهید اطالعاتی راجع به جاهایی
که قرار اســت بازدید کنیــد و چیزهایی که انجام

بدهید جمع کنند .لیســتی درست کنند و در طول
سفر کارهای انجام شده را در لیست تیک بزنند.
اجــازه دهید هرکدام از بچــه ها یک خوراکی
ویژه که در روزهای عــادی اجازه ی خوردنش را
ندارند از سوپرمارکت انتخاب کنند .به آنها بگویید
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اتفاق بیفتد که یا ازدواج صورت گرفته باشــد و یا
به صورت یک تعهد اخالقی درآمده باشد.
اگر هم رابطه ای شکل گرفت ،باید عواقبش را
در نظــر بگیرند .در هر صورت اگر یکی از طرفین
برایش عدم رابطه جنسی و عدم تجربه آن قبل از
ازدواج مهم اســت .طرف مقابل یا باید رابطه را با
وی خاتمه دهد و یا جرات بیان واقعیت را داشــته
باشــد .دختر و پســری هم که صحبت صادقانه
طرف مقابل را می شــنود ،بایــد ارزیابی کند ،این
رابطه از روی بی اخالقی و بی اعتقادی فرد بوده و
ایشان شخصیت نا سالمی دارد ،یا اینکه در حقیقت
خطایی است که جای بررسی بیشتر دارد.
در بیشــتر موارد خانم هــا از ترس قطع ارتباط
و علــی رغم میل باطنی شــان تن بــه رابطه ی
جنسی می دهند و این کار را به اجبار و نه از روی
اشتیاق ،انجام می دهند .در اصل این مسئله نوعی
تجاوز به عنف محســوب می شــود و البته از نوع
تجاوز عاطفی .اگر چه مسئولیت فرد نادیده گرفته
نمی شــود .اما در نهایت دو طرف بایست مجموع
شــرایط را بسنجند ،عجوالنه و احساساتی تصمیم
نگیرند .اگر فرد واقعا از کار خود نادم و پشــیمان
است و شرایط امروزش نشان می دهد ،معقول تر
و محکم تر از همیشــه با مسائل برخورد می کند.
بهتر است فرصت بررســی و ارزیابی را دو طرف
از یکدیگر نگیرند و با موضوع منطقی وســنجیده
برخورد کنند .هرچند که راستگویی در برخی مواقع
به ضرر افراد تمام می شود ،اما جزو الزامات ازدواج
است و در دراز مدت باعث تضمین سالمتی رابطه
می شــود .البته الزم به ذکر اســت که صداقت با
ســاده لوحی فرق دارد .در ضمن کسی که دروغ
می گوید ،نمی تواند به ســادگی به دیگران اعتماد
کند ،چون بر این گمان است که دیگران هم مانند
او دروغ می گویند.
که اگر در طول سفر خوب رفتار کنند این خوراکی
نصیبشان می شود.
اگر فرزندان شــما در سنین مدرسه هستند ،با
دادن اطالعات درباره شــماره ماشینها و شهرهای
مربوطه ،هم اطالعات آنها را در این زمینه افزایش
دهید و هم برای مدتی آنها را سرگرم کنید.
به بچه ها یک دوربین دیجیتال کوچک یا اگر
ممکن نیســت یک دوربین دست دوم بدهید .آنها
می تواننــد از جاهایی که بازدیــد می کنید عکس
بگیرند و با این کار سرگرم شوند.
در طول مسیر از سی دی یا کاست های اشعار
کودکانه و قصه ،استفاده کنید.
خوراکی های مناسب به همراه داشته باشید و
در فاصله زمانی مناســب با در اختیار گذاشتن آنها،
ذائقه و روحیه کودکان را تنظیم کنید.
در صورت امکان هر چند ساعت یک بار توقف
کنید تا هم خســتگی خودتان زدوده شــود و هم
کودکان هوای تازه ای را دریافت کنند.
با این کارها هم خودتان در طول ســفر خسته
و بی حوصله نمی شــوید و هم کودکانتان از سفر
لذت می برند.

ثبتی و دادگستری

عادت های خوبی که زندگی شما را متحول میکند!

هیچکس قهرمان و پیروز متولد نمیشــود؛ بلکه قهرمانی حاصل پذیرش و پیروی از عادات
صحیح است .پس بیایید قهرمان زندگی خود باشیم.
ارسطو معتقد است ،ما همان چیزی هســتیم که مدام انجام میدهیم .خیلی هم عالی ،پس
نقش بازی نمیکنیم ،بلکه عادت میکنیم .این اســطورهی یونان باستان دریافته بود که پیروی
از عادات صحیح برای غلبه بر نامالیمات از اهمیت ویژهای برخوردار است و موفقیت و قهرمانی
در گروی پایداریست .من آموختهام که هیچکس قهرمان و پیروز متولد نمیشود؛ بلکه قهرمانی
حاصل پذیرش و پیروی از عادات صحیح است.
با الهام از دیگران تصمیم گرفتم تا عادات خودم را بررسی نمایم .پس دریافتم که در زندگی
من ،از دید من و حتی به لحاظ معنوی عادات صحیح چقدر ســریع شــکل میگیرند و منجر به
پیدایش باورهای عمیق میگردند .در ابتدا این فرایند چندان هم آسان نبود .هرگز درگیر عادات
زشــتی از قبیل مواد مخدر ،شرابخواری یا ســیگار که مضرات آن مشهود است ،نشدم زیرا از
ســنین کودکی دریافتم که این عادات چه بالیی بر ســر برادرم آورده بودند و نمیخواستم من
هم همان اشــتباهات را تکرار کنم .به هیچ وجه ادعا نمیکنم که من فردی فوقالعاده هســتم
(البته دســتیابی به شهرت و بزرگمنشی مستلزم فوقالعاده بودن نیست) ،اما قطعا عادت زشت
کمتری داشتم.
درک اینکه چه چیزهایی در زندگی شــخصیام خــوب پیش نمیرود را مدیون زمان و البته
بازخوردهای مداوم هســتم و این سفریســت به درون که تا روز مرگم از آن باز نخواهم گشت.
در طی این ســالها ،تالش نمودم تا عادات صحیــح خود را افزایش دهم و ماحاصل آن نه تنها
منجر به تغییری شگرف در زندگیام شد ،بلکه مرا از اعماق وجود راضی نگه میدارد .برخی از
این عادات عبارتند از:
همواره سپاسگزار هستم
حتیاالمکان در برخورد با دیگران لبخند میزنم
شبها زود میخوابم
بین  ۷تا  ۸ساعت می خوابم
صبحها تختم را مرتب میکنم
منظم هستم
از دیگران و خودم قدردانی میکنم
مادامی که دیگران نیز در سفر به اعماق درون خود هستند ،به آنها عشق میورزم
غذای سالم میخورم
ورزش میکنم
عاقالنه خرج و پسانداز میکنم
مدیتیشن میکنم
نتایج اقداماتم را تصور کرده و بالطبع برنامهریزی میکنم
به دیگران احترام میگذارم
برای پیشرفت خودم سرمایهگذاری میکنم
پیش از لحظات مهم حتما خودم را آماده میکنم
با افراد الهامبخش حشر و نشر میکنم
پایداری در پیروی از عادات صحیح کمی چالشبرانگیز اســت .گاهی از آنها تخطی میکنم.
بارها سخت تمرین نمودهام تا زندگیام را به نحو احسن اداره نمایم و گاهی ،حاال به هر دلیلی،
موفق نشــدهام .گاهی پس از تخطی از عادات مثبــت ۳ ،تا  ۴ماه خود را درگیر مینمودم و در
آخر نیز درمییافتم آنچه برایم باقی مانده خســتگی مفرط است .کلید نجات و پایداری در این
لحظات ،حتی در صورت تخطی و زیرپا گذاشــتن اصولی که به آن پایبند هستید ،این است که
خود را ســرزنش نکنید .در عوض ،دیدگاههای خود مبنی بــر اهمیت پیروی از عادات صحیح
را در ذهن مرور کرده و به خودتان متذکر شــوید که چرا از ابتدا در صدد پیروی از این عادات
درست بودهاید.
بخش فریبندهی عادات این اســت که هر یک از آنها(درســت یا غلط) ،مادامی که شخصا
بــه آنها توجه میشــود ،چندان ضروری به نظر نمیرســند .اما هنگامی کــه آنها را به عنوان
یــک مجموعه یــا جزئی از یک کل در نظــر میگیرید ،به طرز باورنکردنــی قدرتمند و مهم
میشوند .به همین دلیل افراد بسیار خویشتندار مورد تحسین واقع میشوند .دلیل این امر ناشی
از این نیست که آنها فوقالعاده متولد شدهاند ،نه! بلکه آنها نحوهی بهره جستن از قدرت عادات
صحیح را فراگرفتهاند و آن قدرت را در خلق ســبک زندگی خود به کار میبرند تا در همه حال
حامی بهترین ورژن خودشان باشند.

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  139460311001010253مورخ  94/5/6هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی عســکری فرزند علیقاسم به شماره شناسنامه
 761صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/52
مترمربع پــاک  18882فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه
امیرحســین علیآبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت 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 است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20250م 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  139460311001022210مــورخ  94/8/12هیأت اول
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 ســمانه علیزاده فرزند علی به
شــماره شناسنامه  577صادره از مرودشــت در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  48/72مترمربع پالک  20686فرعی از  1792اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  292فرعی از  1792اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی ابراهیم جعفری 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20249م 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  139460311001020819مــورخ  94/7/30هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی قربان هاشمی فرزند
باباجان به شــماره شناســنامه  7صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پــاک  20687فرعی از 1792
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  102فرعی از  1792اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی درنا اطاعت 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20248م 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 شماره  139460311001021975مورخ  94/8/10هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عباس بمبوئی فرزند منصور به شــماره شناسنامه
 867صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی و تجاری
به مســاحت  141/63مترمربع پالک  5434فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی حشمتاله زارع محرز گردیده است .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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20247م 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 شماره  139360311005004974هیأت 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
ســلیم پور موردینی فرزند اکبر به شماره شناسنامه  2صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  297/41مترمربع پــاک  2فرعی از 4453
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4453اصلی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رســمی خداداد خدادادگی 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/357م 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  139460311001020724مورخ  94/7/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم شــکوئی فرزند
عبدالمحمد به شماره شناسنامه  142صادره از کازرون در ششدانگ
یکبــاب خانه به مســاحت  331/98مترمربع پــاک  7285فرعی از
 2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  17فرعی از  2083اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ابوطالب گلستانی
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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20253م 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  139460311001019245مورخ  94/7/15هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی علیاکبر زارع فرزند احمدعلی
به شــماره شناسنامه  12580صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  200مترمربع پالک  1960فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه
مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت 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 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20252م 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 شماره  139460311001021116مورخ  94/8/3هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جمشــید کارگر خرمآبادی فرزند حسین به شماره
شناســنامه  6صادره از ابرکوه در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 99/65مترمربع پالک  53820فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  531فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی علی علینژاد 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20251م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

