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همــه افــراد در طــی روز ،حالتهایــی مثل
عصبانیت ،تــرس ،اضطراب و عــدم اطمینان را
تجربــه میكنند .این احساســات طبیعی و عادی
كه اغلب اوقــات مدت زیادی طول نمیكشــد،
به ما كمــك میكنند از خــود محافظت كرده و
مشكالتمان را حل كنیم .اما برای افرادی كه به
بیماری وسواس مبتال هستند همه چیز به گونهای
دیگر اســت .مغز این افــراد توانایی جداســازی
احساســات مخرب و ســالم را از دســت داده و
به جای داشــتن حس تــرس و نگرانی عادی ،در
میان شــك ،ترس و عدم اطمینان مداوم به ســر
میبرند OCD.نوعی اختالل اضطرابی است كه
افراد مبتال به آن همیشــه نگران اشتباه و یا آلوده
بودن اطراف خود هســتند و یــا ذهن آنها مدام با
احساسات منفی درگیر است.
در این حالت ،فــرد نیاز فوری و قوی به انجام
مكرر و چرخهای برخی اعمال دارد تا بدین وسیله
خــود را از حس ترس دور كند و یا مطمئن شــود
كه همه چیز كامل ،ســرجای خود و پاكیزه است.
افــراد مبتال به این بیماری دائما در كشــمكش با
افكار ،ترسها ،و تصاویر ذهنی خود میباشــند كه
قادر به كنترل آنها نیســتند .در حقیقت ،احساس
تنش و اضطراب ناشــی از ایــن افكار فرد را وادار
به انجام اجبــاری برخی كارها میكند .این اعمال
افراطــی به طــور موقت فــرد را از اضطراب رها
میكنند؛ اما دوباره با بازگشــت افكار وسواسگونه
مجبــور به انجام آنها میشــود .این چرخه ممكن
اســت ساعتها طول بكشــد و زندگی عادی فرد
را مختل كند.
هرچه شــخص بیشــتر به افكار بیمارگونهاش
پر و بال بدهد و برای رهایی از احساســات منفی
خود دست به اعمال وســواسگونه بزند ،بیماری
شدیدتر میشود.بســیاری از افراد مبتال از بیماری
خود آگاهی دارند ،ولی قــادر به كنترل رفتارهای
خود نیستند .این بیماری میتواند منجر به صدمات
مالی و احساسی شــود .وسواس چهارمین بیماری
ذهنی شــایع در جهان است كه پژوهشگران هنوز
به علت اصلی آن پی نبردهانــد .ولی با تحقیقات
انجام شده روشهای درمانی آسان تری برای این
بیماری پیدا شــده است OCD .وابسته به سطح
بسیاری از پدر و مادرانی که به تازگی صاحب
فرزند شدهاند یک نگرانی بزرگ دارند و آن اینکه
از چــه زمانی میتوانند فرزندشــان را به خارج از
محیط خانه ببرند؟
در بســیاری از فرهنگهــا و جوامع والدین و
به خصوص مادران ترجیــح میدهند که حداقل
برای یک ماه یا بیشــتر نوزادشان (در صورتیکه
در سالمت کامل باشد) را از خانه خارج نکنند .اما
واقعیت این است که هیچ دلیل پزشکی و روشنی
ارائه نشده که نشان دهد این کار سالمت نوزاد را
در معرض خطر قرار میدهد.
هوای تــازه و تغییر ضرب آهنگ زندگی برای
افراد در هر ســنی ،مفید و تأثیرگذار اســت از آن
جمله نوزادان .البته همواره باید به یاد داشــت که
قرار گرفتــن نوزاد در معرض ســایرین میتواند
زمینــه ابتالی وی بــه بیمــاری را فراهم کند.
برای اینکه شــرایط ابتالی نوزاد به بیماریهای
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آشنایی با بیماری وسواس

شیمیایی «ســروتونین» در بدن است هنگامی كه
جریان طبیعی سروتونین مختل میشود «سیستم
هشداری» مغز نیز به طبع آن دچار اختالل شده و
عكسالعملهای شدید بروز میكنند.
پیام خطر اشــتباهها به مغز ارسال میگردد .در
نتیجه بیمار ،احساســات غیرواقعی ترس و شك را
تجربه میكند .شــواهد نشان میدهد كه وسواس
زمینه ارثی و خانوادگی دارد .یعنی افراد مبتال ،یك
یا چند قوم و خویش مبتال به وســواس و یا دیگر
اختــاالت اضطرابی را دارند .اختالل وســواس،
افراد را در همه سنین درگیر میكند؛ اما نشانههای
آن بیشــتر در دوران كودكی ظاهــر میگردد كه
یا به آنها بیتوجهی میشــود و یا تشخیص داده
نمیشــود .گاهی اوقات نیز شخص از ابراز عالئم
خجالت میكشد.
عالئم و نشانههای وسواس
ترس از آلودگی با میكروبها و یا كثیف شدن
ترس از آسیبرساندن به دیگران
ترس از داشتن افكار شرورانه و یا گناهكار بودن
نیاز به دستور گرفتن
حمام كردن و شستن مداوم دستها
چك كردن دائمی محیــط اطراف مثل قفلها
و شعله گاز
خوردن غذاها به ترتیب خاص

ترس از اشتباه كردن
ترس از دســتپاچگی و یا انجام كارهایی كه در
اجتماع پذیرفته شده نیستند
تردیــد دائمی و احتیاج بــه اطمینان گرفتن از
دیگران
پرهیز از دست دادن و یا لمس دستگیرهها
شــمارش دائمی هنگام انجــام كارهای روزانه
(ذهنی یا با صدای بلند)
تكرار لغات ،عبارات و یا دعاهای مشخص
تشخیص بیماری وسواس
ابتــدا باید بپذیریم كه وســواس نوعی بیماری
است و ابتال به آن ،نتیجه اشتباه بیمار نیست .مادر
نباید خود را مقصر یا گناهكار بداند .همانطور كه
ممكن است به آسم و دیابت مبتال شویم ،احتمال
دارد به وســواس نیز مبتال گردیم .از طرف دیگر
بایــد بدانیم والدین در ایجــاد آن دخالتی ندارند و
مانند دیگر بیماریها میتــوان آن را درمان كرد
و مبتالیــان را از عالئم و رفتارهای وابســته به
آن رهانیــد .اما برخالف بیماریهایی مثل آســم
و دیابت ،تست آزمایشــگاهی برای تشخیص آن
وجود ندارد؛ بلكه برای تشخیص آن پزشك معالج
سواالتی از این قبیل را از بیمار میپرسد:
آیا افكار ،دغدغهها ،تصاویر ذهنی ،احساسات و
یا عقایدی دارید كه شــما را آزار دهند ،بترسانند و
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یا غمگین كنند؟
آیا احساس میكنید باید همه چیز را مكررا چك
كنید ،سوال كنید و یا كاری را مدام انجام دهید؟
آیا احســاس میكنید كارهــا را باید به دفعات
مشــخصی انجام دهیــد و یا با نظــم خاصی به
سرانجام برسانید؟
پــس از تجزیه و تحلیل پاســخها ،پزشــك
بیماری را تشخیص داده ،اقدام به درمان میكند و
خوشبختانه درمانهای موجود ،واقعا موثر هستند.
درمان
بــرای بســیاری از نوجوانان ،درمــان بیماری
وسواس با ترس و دستپاچگی همراه است .بسیاری
افراد حتی از بازگو كردن حاالت و بیماری خود به
والدینشان خجالت میكشــند؛ چه برسد به افراد
غریبه .اما با شــروع درمان اكثر مبتالیان احساس
رهایی و آرامش میكنند.
آنهــا توســط پزشــك آگاه میشــوند كه در
بیماریشــان باید انتظار چه عالئــم و حاالتی را
داشته باشــند .رهایی از احساسات مخرب و منفی
بیماری ،از چند ماه تا چند ســال طول میكشــد.
بسیاری از نوجوانان مدتی بهبودی نسبی مییابند،
ولی به محض قرار گرفتن در شرایط اضطرابآور،
اوضاع وخیمتری پیدا میكنند.
آموختن نحوه صحیح برخورد با این اختالل به
اشــخاص كمك شایانی میكند .همچنین ،بعضی
شــركت در گروههای حمایتی را ترجیح میدهند.
در این گروهها ،بیماران با یكدیگر آشــنا میشوند،
احساسات مشــترك خود را در میان میگذارند و
دوستان همسانی پیدا میكنند.
و اما نكته مهم
بســیاری از ما به نوعی رفتارهای خرافاتی و یا
شبه وســواس داریم (مثل چك كردن چراغ گاز و
اطمینان از خاموش بودن آن) ،بسیاری از ما افراد
منظم و مرتبی هستیم ،چون در این شرایط كارایی
بیشتری داریم و انرژی بیشتری از محیط دریافت
میكنیم ،اما به اختالل وسواس دچار نیستیم .اگر
ایــن اعمال و افكار و رفتارهــا ،ذهن ما را به طور
مداوم مشغول كنند ،وقت و انرژیمان را بگیرند و
به نوعی زندگیمان را مختل كنند ،در آن صورت
به بیماری وسواس مبتال هستیم.

از چه زمانی میتوان نوزاد را به
خارج از خانه برد؟

مختلف را به حداقل برســانید توصیه میشود که
زمان قــرار گرفتن او را در فضاهای سربســته و
همچنین مکانهای شــلوغ را به حداقل برسانید.
قبــل از اینکه هــر فردی بخواهد کــودک را در
آغوش گرفته و یا او را لمس کند مطمئن شــوید
که دســتهایش را به خوبی شســته باشــد .و
در نهایــت اینکه نوزاد را از افــراد بیمار دور نگاه
دارید.
هرچه نوزاد بزرگتر میشــود ،بیش از پیش به
محیــط اطراف خود عالقمند میشــود .او تقریبا
به هــر چیزی که در محیط بیرون میبیند عالقه
نشــان میدهد .نوزاد خیلی زود شــیفته نگاهها،
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صورتها ،صداها و بوها میشــود .به همین دلیل
بد نیست که هر از گاهی نوزاد را در هوای مساعد
از خانه بیرون برده تا او به این کنجکاویها ادامه
دهد .برای اینکه کمترین مشکل را در حین بیرون
بردن نوزاد داشته باشید باید به برخی نکات ساده
توجــه کنید که مهمترین آنها رعایت کردن زمان
انجام این کار است .بردن نوزاد به محیط خارج از
خانه پس از آنکه شیر خورده و پوشکش نیز عوض
شده توصیه میشود .حتی ممکن است زمانی که
به اتفاق نوزاد در خارج از خانه به ســر میبرید ،او
آرام آرام به خواب رفته و چرتی نیز بزند.
اگر در نظر دارید که برای بیش از یک ساعت

نــوزاد را در خــارج از خانه نگاه داریــد حتما با
آمادگی کامل راهی بیرون از خانه شــوید .دقت
داشته باشید که باید در کیف وسایل نوزاد چندین
پوشک ،وسایل انجام تعویض پوشک ،لباسهای
اضافی و شــیر خشک (در صورتی که نوزاد از آن
استفاده می کند) وجود داشته باشد.
اگر قرار است زمان قابل توجهی را در خارج از
خانه سپری کنید حتما دقت الزم را در لباس نوزاد
به خرج دهید .اگر هوا سرد است حتما باید لباس
کافی بر تن نوزاد کنید .ســر ،پاها و دستها باید
به خوبی پوشانده شود .نکته مهم دیگر این است
کــه باید چند الیه لباس بر تــن نوزاد کنید تا در
مواقــع لزوم بتوانید با درآوردن یک یا چند عدد از
آنها ،بدن کودک را در دمای مناسبی حفظ کنید.
از همه مهمتر اینکه باید مراقب تغییرات شــدید
دما و تابش نور مستقیم خورشید به صورت و بدن
کودک باشید.
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یکی از جنبه های مهم زندگی کودکان طالق ،ارتباط پدر و مادری اســت که «جدا از هم زندگی
می کنند» ،گاهی دیده می شــود به جای یک تبادل نظر سازنده بعد از طالق،کودکان حرفهای پدر و
مادرشان را به هم منتقل می کنند.
بررسی شرایط روانی کودک قبل از جدایی
یکی از افرادی که در این زمینه می تواند کمک حال خانواده باشــد ،مشــاور و روان شناس است.
نقش مهم روان شــناس کودک در جدایی زن و شوهر این است که حامی کودک باشد .روان شناس
نباید جانب زن و شــوهر را بگیرد ،بلکه باید اطالعات بدهد و مصالح را مشــخص کند .او باید والدین
را در جریان تاثیرات احتمالی طالق بگذارد و بهترین راه های به حداقل رســاندن اثرات منفی طالق
را به آن ها نشــان دهد .روان شــناس به زن و شوهر می فهماند فرزند برای سازگار شدن با وضعیت
پیش آمده چه نیازهایی دارد.
این توضیحات ارائه شد تا والدین بدانند که هر گاه تصمیم به جدایی گرفتند ،باید مالحظه فرزندان
را بکنند و بدون بررســی و کمک از مشــاور اقدام به جدایی نکنند .چرا که تحقیقات نشان داده است؛
حل موفقیت آمیز و مثبت اختالفات زن و شوهر ،در کنار آمدن با جدایی پدر و مادر به کودکان کمک
می کند .رفع درست و موفقیت آمیز اختالفات منوط به خویشتن داری و از خود گذشتگی والدین است.
مسئولیت پذیری والدین
در گام اول توصیه می شــود که والدین این کودک برای برخورد درســت با کودک شان حتم ًا از
مشاوره و روان شناسی بهره ببرند ،چرا که در هر حال این طالق آثار مخربی بر این کودک وارد آورده
است .الزم است آثار این طالق و بگومگوهای قبل از طالق به حداقل برسد.
والدین اصلی کودک باید یاد بگیرند که در رابطه با فرزندشــان مسئولیت پذیر باشند و اگر دیگری
از رابطه کودک با وی حمایت نکرد ،او را سرزنش نکنند و مورد انتقاد قرار ندهند.
ایــن کار فقط کودک را موضوع اختالف می کند .ضمن اینکه زن و شــوهر هر قدر هم که با هم
اختالف و مشــکل داشته و به همین دلیل هم از یکدیگر جدا شده اند ،الزم است که در زمینه مسائل
تربیتی کودک ،حتی بعد از طالق هم با هم تفاهم داشته و به اتفاق نظر برسند.
فرزند را «نامه بر» نکنید
ارتبــاط به عنــوان یکی از جنبه های مهم زندگی ،به بچه ها درس زندگی ،محبت و بازی با پدر و
مادری که « جدا از هم زندگی می کنند» می دهد .ارتباط زن و مردی که از هم جدا شده اند ،کمک
مــی کند بــدون آنکه فرزندان را «قاصد» کنند ،در مورد فرزند تبــادل نظر کنند .همچنین از تجارب
فرزندان مطلع شــوند .و در تجارب او سهیم شــوند .در این ارتباطات باید مسائل مهم زندگی کودک
حتم ًا رد و بدل شــود .این مســائل مهم عبارتند از :مسائل و مشکالت بهداشــتی ،مسائل مربوط به
مدرســه ،روابط اجتماعی و دوستان ،فعالیت های فوق برنامه ،نگرانی های خاص مثل از دست دادن
یک دوســتی یا تغییرات مدرســه و خانه ،تغییرات مهم خانه مثل تغییر محل سکونت یا مسافرت ها،
خواســته ها مث ً
ال کودک تقاضای خرید یک چیز خاص و ...دارد ،درخواست تغییر برنامه و...دارد .همه
و همه باید مطرح شود.
و نحوه کنار آمدن شما
اینها مواردی است که والدین اصلی کودک باید مورد توجه قرار دهند .حال مساله دیگر نحوه کنار
آمدن مراقبان جدید با کودک اســت .در یادداشتی که پیش رو بود ،مادر دوم کودک در برخورد با وی
مشکل جدی دارد و کودک هنوز وی را نپذیرفته است .در هر حال یکی از قسمت های اجتناب ناپذیر
طالق ،آشــنایی کودکان با آدم های جدیدی اســت که وارد زندگی پدر و مادر شده اند (یعنی ازدواج
مجدد).
کودک را درک کنید
خردســاالن معمو ًال دوســت ندارند ،اوقاتی را که با پدر و مادر جدا شــده خود می گذرانند ،با فرد
دیگری تقســیم کنند .گاهی اوقات نیز احساس می کنند اگر این آدم جدید را دوست داشته باشند ،به
پدر و مادر جدا شــده خود خیانت کرده اند .به همین دلیل بهتر اســت کودک قبل از آشــنایی با افراد
جدید ،با پدر و مادر جدا شده خود رابطه خوبی برقرار کند .در عین حال بچه ها باید بفهمند پدر و مادر
آنها زندگی شخصی هم دارند.
حال به نظر می رســد کودک این ماجرا ،هنوز با مشکالت پدر و مادر اصلی کنار نیامده است .و به
همین دلیل با مادر دوم خود نیز مشــکل جدی دارد .کار مهمی که در اینجا باید انجام شود این است
که پدر و مادر اصلی کودک برای پرداختن به مســائل این کودک با هم ارتباط موثر و مناســب داشته
باشند و به یک اتفاق نظر در زمینه مسائل تربیتی برسند.
رابطه ای دوستانه
از طرف دیگر شما هم به عنوان مادر دوم باید رابطه ای موثر و مناسب با مادر اصلی کودک داشته
باشید و حتی با وی رابطه دوستانه برقرار کنید .شاید بهتر است ،این کودک شاهد رابطه دوستانه شما
و مادر اصلی خود باشد تا کم کم بتواند شما را به عنوان مراقب دیگر خود بپذیرد و کنار بیاید .ضمن ًا در
زمینه نوع برخورد با این کودک حتم ًا با مادر وی در تعامل جدی باشــید تا در اتخاذ شیوه های تربیتی
این کودک نوعی ثبات وجود داشته باشد .حتی مادر اصلی کودک را تشویق کنید تا در نزد این کودک
شــما را به عنوان دوست خود خطاب کند و حتی در ظاهر هم شده ارتباطی محبت آمیز با شما برقرار
کند تا این کودک هر چه زودتر شما را بپذیرد و با شما کنار بیاید.

ثبتی و دادگستری
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  139460311001019444مورخ  94/7/19هیأت دوم 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 مهــدی امیدی قلعه خلیلی فرزند وارث به شــماره
شناسنامه  1802صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 125/77مترمربــع پــاک  10969فرعی از  1654اصلــی مفروز و مجزی
شــده از پالک  608فرعی از  1654اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی عوض زمانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 ،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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19216م 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  139460311001020494مورخ  94/7/26هیأت سوم 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 حبیباله کاظمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 201
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  183/16مترمربع
پــاک  7242فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2083
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی درویشعلی دهقانی
محرز گردیده اســت .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 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 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19267م 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  139460311001020419مورخ  94/7/23هیأت سوم 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 غالمحسین نوروزی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه
 11صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  179/55مترمربع
پالک  11311فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از
 2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی
محرز گردیده اســت .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 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 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19217م 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  139460311001019454مــورخ  94/7/19هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدحسن پاکیزه فرزند ماشااله به شماره شناسنامه  128صادره از
آباده در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  205مترمربع پالک  1955فرعی
از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی محمدهادی زارعی 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 داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،دادخواســت 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19265م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001020520مورخ  94/7/26هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی ناصر مهرنیا فرزند علیمحمد به شــماره
شناســنامه  48صادره از سمیرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 182/69مترمربع پالک  7075فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی جهانگیر قجری قره جلو محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 ،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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19268م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980727600187محمد موذنی فرزند حسین به اتهام
ترک انفاق موضوع شــکایت مهراندخت خســرونیا فرزند عبدالخالق تحت
تعقیب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ
احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه  26دادیاری دادسرای ناحیه  2شیراز به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف مدت یک ماه احضار گردد و
پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
/20302م الف
دادیار شعبه  26دادسرای ناحیه  2شیراز
امالبنین کرمی
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به لطفعلی زارع مهذبیه فرزند زلفعلی که به موجب دادنامه شماره
 9409977111900923در پرونده کالسه  109/940531به اتهام خیانت در امانت
به تحمل  18ماه حبس تعزیری در حق شــاکی جمشــید گشتی با وکالت الهام
فتوحآبادی و مهدی الهی محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به
حکم صادره اعتراض دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست
خود را به این مرجع واقع در میدان اهلل مجتمع قضایی شــهید قدوسی تسلیم
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/20303م الف
مدیر دفتر شعبه  109دادگاه کیفری  2شیراز
محمد کیوان شکوه

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
برابــر رأی شــماره  139460311001020394مورخ 94/7/23
هیأت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی پروین تقیپور شــوریجه فرزند اسمعیل به شماره
شناســنامه  62صادره از سروســتان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  172/30مترمربع پــاک  7241فرعی از
 2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  17فرعی از 2083
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کریم
دهقانی محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم
مراتــب 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 تســلیم 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19266م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ
نظر به اینکــه متهم پرونــده کالســه 2600139312001103
رحمتاله گرمسیری فرزند نصراله فع ً
ال مجهولالمکان بوده
و از حیــث اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی به موجب دادنامه
شــماره  26051394000129مورخ  94/3/30صادره از شــعبه
پنجم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی شــیراز غیاب ًا عالوه
بر  6مــاه تعلیق کارت بازرگانی به پرداخت مبلغ 3392554
درهم در حق شــاکی محکوم گردیده لذا در اجرای ماده 24
قانون تعزیرات حکومتی به نامبــرده ابالغ میگردد ظرف
مدت  10روز از تاریخ انتشــار آگهی چنانچه نســبت به رأی
صادره معترض میباشد جهت واخواهی در این شعبه حاضر
گردیــده و پس از مضی مهلــت  10روز وفق مقررات ماده
 28قانــون تعزیرات حکومتی مصوب  74به مدت  10روز حق
تجدیدنظرخواهی داشــته و پس از مدت مقرر دادنامه به
مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
 /20287م الف
رئیس شعبه پنجم بدوی تخصصی ویژه قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی شیراز
زارعی

