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طبق آمار رســمی ،در ایران بیشترین ازدواج ها
یعنی حدود  ۸۵درصــد ازدواج ها برای مردان در
سنین  ۲۰تا  ۳۴سالگی و برای زنان در سنین ۱۵
تا  ۲۹سالگی ثبت شده است .این یعنی سن ازدواج
دامنه گســترده ای دارد و از روزهای خیلی جوانی
تا روزهای میانه دهه چهارم زندگی اتفاق می افتد.
با این وجود ،بهترین سن ازدواج چه سنی است؟
اگر این ســوال را از یک پزشک یا بیولوژیست
بپرســید ،جواب می شــنوید :برای دختران  23تا
 26و برای پســران  27تا  .29سنی که بدن فرد،
بهترین امکان باروری را دارد.
اگر این ســوال را از یک کارشــناس مذهبی
بپرسید ،احتمال پاسخ می دهد :هر چه نزدیک تر
به زمان بلوغ.
اما پاسخ روانشناس ها معموال متفاوت است و
حســاب و کتاب دیگری دارد .آنها سن بلوغ عقلی
و اجتماعی و اقتصادی را مالک ازدواج می گیرند.
بلوغ عقلی به معنی توانمندی الزم برای داشــتن
اســتقالل فکری ،انتخاب درســت ،تصمیم گیری
صحیح و به موقع و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات
اســت .چنین بلوغــی کمک می کنــد اداره امور
خانواده ،همســر و فرزندان تســهیل شــود .بلوغ
اجتماعی به معنی کســب کردن هویت اجتماعی
اســت .یعنی بدانیــد چه کاره هســتید ،دنبال چه
هستید و به کجا می روید .بلوغ اقتصادی هم یعنی
دخل و خرج تان با هم بخواند و بلدباشید پول تان
را درســت خرج کنید و به اندازه درآمدتان هزینه
کنید .فکر اقتصادی داشــته باشید و نان خور پدر
و مادرتان نباشید.
کی به ازدواج فکر کنیم؟
معموال دخترها و پســرها از اوایل ســن  15و
 17ســالگی به یک ثبات فکری نسبی می رسند
که بر همین اســاس می تواننــد در مورد ازدواج
فکــر کنند .البته تنها فکر کنند اما تا زمانی که به

اضطراب مانند نمک غذاست ،یعنی مقداری
از آن برای بهتر شــدن غذا الزم است ،اما زیاد
شــدن آن میتواند غذا را خــراب و طعم آن را
شور کند.
احمدیقلعــه رییــس نظام روانشناســی و
مشــاوره ،اظهار کرد :رابطه اضطراب با سالمت
و کارایی فرد یک رابطه خطی نیست .یعنی افراد
باید حدی از اضطراب را داشــته باشند تا کارایی
خوبی داشــته و زندگیشــان روی روال منظم
باشد ،اما اگر این میزان بیشتر از حد نرمال شود
کارایی فرد را مختل کرده و بازدهی او را پایین
میآورد.
در واقع میتوان گفت اضطراب تا حدی مفید
است و افرادی که هیچ اضطرابی ندارند ،راحت
در خانه میخوابند و هیچ کاری انجام نمیدهند.
اما افرادی که در زندگی فعال هستند و احساس
مســئولیت میکنند همیشه تا حدودی اضطراب
در مقابل کارهای خود دارنــد و در واقع همین
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کی وقت ازدواج ما می رسد؟

ثبات کافی درباره ازدواج برسند ،هنوز زمان زیادی
باقی اســت .آنها باید وارد اجتماع شــوند ،هویت
اجتماعی خود را پیدا کنند .به اســتقالل فکری و
اقتصادی از خانواده پدری شــان برســند (به ویژه
اســتقالل اقتصادی درباره پسران اهمیت دارد) و
بعد اقدام به ازدواج کنند .این شــرایط با توجه به
فرهنگ منطقه ،در ســنین مختلفی به دست می
آید .برای مثال در جامعه شهری در برخی خانواده
هــا اتمام دوره دبیرســتان و گرفتن مدرک دیپلم

را پایان تحصیالت فرزندشــان در نظر می گیرند
در حالی که در برخــی خانواده های دیگر مدرک
کارشناســی یا کارشناسی ارشد حداقل تحصیالت
برای فرزندشــان است و بالطبع ســن ازدواج در
خانواده دوم باالتر خواهد بــود که نمی توان این
اتفاق را نامعقول در نظر گرفت.
ازدواج در سن کم
اما آیا ازدواج در ســنین پاییــن تر می تواند با
شکست و طالق بیشــتری همراه باشد؟ متاسفانه

این اضطراب شما را موفق می کند!
اضطراب مثبت ،شخص را به فعالیت و کار وادار
میکند.
اضطراب در چه حدی مفید است؟
تشــخیص اینکه اضطراب ما در چه حدی
اســت و اینکه آیا این اضطراب مفید اســت یا
آثار منفی روی کارمان دارد ،گاهی مشکل است.
برای تشــخیص بین این دو حالت بهترین کار
این اســت که دقت کنیم و ببینیم به واســطه
اضطرابی که داریم کار و مسئولیتمان را خوب
انجام میدهیم یا برعکــس آن صدق میکند؛
چراکه اگر اضطرابمان بیش از اندازه شــده و
منجر به سلب آسایش دائمی ما شود ،دیگر مفید
نیست.
برخی افراد همیشه در کارهایشان اضطراب

دارنــد و همین اضطراب هم موجب پیشــرفت
کاریشان می شود .این افراد کمالگرا هستند و
معموال از خود انتظار باالیی دارند و به ســادگی
احســاس رضایــت نمیکنند .بــه همین دلیل
همیشه تا حدی استرس و تنش دارند؛ در حالی
که باید از انتظاراتشان کم کنند یا اینکه افکار
مزاحم اضطرابآور را از ذهن خود بیرون کنند؛
چراکه مــدام در آینده زندگی کرده و آن را بد و
وحشتناک تصور میکنند.
روش های مقابله با اضطراب
هرکسی به روشی با اضطرابهای خود مقابله
میکنــد .برخی ترجیح میدهنــد از کنار آن رد
شــوند ،برخی هم از آن فرار میکنند و عدهای
نیز ترجیح میدهند با اضطرابهایشان رو در رو
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جواب مثبت اســت و در  60تا  70درصد موارد به
دلیل ناپختگی هیجانی ایــن اتفاق می افتد .زیرا
برخی هوس ها به پای عشــق و عالقه گذاشــته
می شود و ازدواجی که بر این اساس شکل گرفته
پایان خوشی در انتظارش نخواهد بود.
بیایید ســاده تر صحبت کنیم .به نظر شــما در
اجتماعی مانند شهر تهران ،سن ازدواج یک خانم
و آقای تحصیلکرده چقدر می تواند باشد؟ یک مرد
حوالی ســن  32تا  35و یک خانم با ســن  25تا
 26در سن مناسب و طبیعی ازدواج قرار دارند ،اما
تنها از نظر مســاله درک تفاهم بین زوج نباید به
ســن ازدواج دقت کنیم بلکه مسائل بیولوژیک و
زیست شناســی هم در سن ازدواج اهمیت زیادی
دارد .برای مثال از لحاظ علمی ســنین باروری در
یک خانم بین  23تا  32ســال اســت که باروری
را در این ســنین بی خطر می کند .البته مواردی
هم وجود دارد که زنی با  42یا  50ســال بارداری
موفقی داشته اما مقصود از ذکر کردن سن باروری
میانگین سن باروری ســالم در خانم هاست .البته
این نکته را هم بایــد اضافه کرد که در این مورد
ســن مرد چندان دخالت نــدارد و باعث خطر در
باروری نمی شود چه بسا مردی در  70سالگی هم
می تواند صاحب فرزندی سالم شود.
پس کی ازدواج کنیم؟
سن مناســب ازدواج ،تلفیقی از همه این موارد
است .رســیدن به بلوغ جسمی ،رســیدن به بلوغ
فکری ،اجتماعی و اســتقالل اقتصادی با در نظر
گرفتن اهمیت سنین باروری.
در مورد ســن ازدواج قانونی به نام  3و  7وجود
دارد که بر این اســاس یک مرد می تواند  7سال
از یک زن بزرگ تر باشــد کــه اگر این تفاوت در
مواردی  3سال کمتر از  7سال یا  3سال بیشتر از
 7سال باشد هم ایرادی ندارد.

شده و با آن مقابله کنند؛ در واقع فرار و اجتناب
از موقعیتهــای اضطرابزا نه تنها درمانکننده
نیست ،بلکه ممکن است آن را تشدید کند.
مواجه شدن با عامل اضطراب آور
مواجه شــدن با عامل اضطرابآور آنقدرها
هم ترسناک نیســت ،استرس نیز معموال در دو
معنی به کار مــیرود .یک زمان بهعنوان عامل
ایجادکننده و محرک اضطراب و گاهی به معنای
خود اضطراب مستعمل میشود .در واقع یکی از
عالیم استرس همان حالتهای اضطرابی است
که ممکن است فرد را از حالت تعادل خارج کند.
اضطــراب زمانــی بروز میکند که شــرایط
اســترسزا در زندگــی فرد بیــش از حد طول
بکشد یا به شــکل مکرر رخ دهد .در این حالت
دستگاه عصبی فرد نمیتواند به مرحله مقاومت
پایان بخشــد ،در نتیجه بدن فرسوده و در برابر
بیماریهای جســمی و روانی (مانند اضطراب)
آسیبپذیر میشود.

کودکان را به تشويق عادت ندهيد
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تشــويق در حوزه علومشــناختي به رابطه بين هيجان و شــناخت و يادگيري بستگي دارد.
آنچــه را که ما ميفهميم در پيوند يک رابطه هيجاني قــرار ميگيرد .اينکه ما مطلبي را خوب
يــاد ميگيريم يا برعکس ،به مولفههاي هيجانياي که دريافت ميکنيم ارتباط پيدا ميکند .از
تصميمگيري در مورد خريد يک وسيله ساده گرفته تا تصميم کودک در مورد اينکه کدام درس
را بهتر از ديگري ياد بگيرد تحت تاثير مولفههاي هيجاني است.
تشويق هميشه کمککننده نيست
هيجانها به  2گروه مثبت و منفي تقسيم ميشود که هر کدام تاثيرهاي مخصوص به خود را
دارد .براي مثال اگر فرزندتان دست به کاري بزند که دوست نداريد انجام دهد ،او را از تماشاي
تلويزيون محروم خواهيد کرد .اين واکنش نوعي هيجان منفي است ،اما هيجان مثبت ميتواند
شکل تعريف ،تشويق ،پاداش و تمام تقويتکنندههاي رفتاري را شامل شود .اما تشويق هميشه
خوب و کمککننده نيست .گاهي يک تشويق بد باعث تغيير مسير زندگي کودکان خواهد شد و
آسيبها و پيامدهاي نامطلوبي را همراه دارد .متاسفانه باوري در جامعه وجود دارد که بر اساس
آن والدين تصور ميکنند با تشويق ميتوان همه نوع کاري انجام داد ،اما واقعيت اين است که
بچهها پيامهايي را که از طريق والدين دريافت ميکنند به شکل بسيار دقيقي پردازش ميکنند
يعني پيامهايي که ما به بچهها ميدهيم هميشه شکل ثابتي برايشان ندارد.
تشويق نادرست اعتبارتان را زير سوال ميبرد
فرض کنيد شــما براي باالبردن عزتنفس فرزندتان و همچنين تشــويق او در هر شرايطي
او را تشــويق کنيد .در واقع ،برايتان مهم نباشــد فرزندتان چه کاري را و با چه کيفيتي انجام
ميدهد و تنها براي دلگرمي فرزندتان تشويقش کنيد ،اما واقعيت اين است اگر کودک با انجام
کاري روتين و معمولي ،بازخوردي از جنس تشــويق و تحسين دريافت کند با خود فکر خواهد
کرد چرا با وجود انجام يک کار معمولي مورد تشــويق قرار گرفته اســت .در نتيجه  2اتفاق در
دنياي ذهن کودک ميافتد که آسيبزاست .اتفاق اول از بين رفتن اعتبار والدين نزد بچههاست
يعني صداقت والدين در برخورد با کودکان زير ســوال خواهد رفت .کودک در اين شرايط تصور
ميکند والدين به او دروغ ميگويند چون از نظر خودش کار خيلي اســتثنايياي انجام نداده که
مســتحق پاداش باشد .اتفاق دوم غيرمنطقي به نظر رسيدن عمل والدين است زيرا فرزند شما
خوب درک خواهد کرد که براي تشويق و تحسين او هيچ سند و دليل قانعکنندهاي وجود ندارد.
بنابراين اگر والدين مراقب نباشــند ،رفتار پســنديده و مطلوبي مانند تشويق هم ميتواند اعتبار
بزرگترها را زير ســوال ببرد و هم ميتواند پيامدهاي منفي را در دنياي ذهن کودکان بر جاي
بگذارد .کودک بايد کامال بفهمد بهدليل کدام يک از ويژگيهاي عملکردي مستحق تشويق و
تحسين والدينش است.
کودک را به تشويق وابسته نکنيد
تمام محرکهاي بيروني مانند تشــويقهاي کالمي ،بدني يا خريد هديه و ...براي مراقبت از
ايجاد يک رفتار يا تثبيت آن اســت .بنابراين اگر عمل خوبي از کودک سر زد در واقع بزرگسال
را وادار خواهــد کرد که جمله خوب و تحســينآميزي به زبان بياورد يا هديهاي براي فرزندش
بخرد .تمام اين واکنشها نشاندهنده مطلوب بودن آن رفتار خاص در کودک و تشويق او براي
تثبيت آن رفتار اســت ،اما اين نکته را هم بايد مدنظر قرار دهيم که هرگاه ما در کودکان اين
عادت را به وجود بياوريم که در مقابل انجام رفتارهايي خاص پاداش يا تشــويق دريافت کنند،
هرگز تجربه رضايت و لذت از رفتارهاي خود را نخواهند داشــت .والدين بايد به گونهاي رفتار
کنند که کودک از خوب بودن کار خود احساس لذت کند نه بهدليل پاداشي که بابت انجام کار
خوب از والدينش دريافت کرده است.
اگر رفتار خوب کودکان تنها بهدليل دريافت پاداشــي بيروني باشــد ،متاســفانه به اين نوع
پاداشها و تحســينها وابسته خواهند شــد و اين تصور را خواهند کرد که هر رفتار آنها بايد با
پاداشي بيروني همراه باشد .اين نوع وابستگي نوعي آسيب جدي در مسير تربيتي و رشد کودکان
محســوب ميشود ،اما يادتان باشــد نوع بيان و بازخورد والدين ميتواند به شکلگيري تجربه
درونــي لذت و رضايت از انجام کار خوب کمک کند .براي مثال کنار جملههاي تحســينآميز
نقاشي کودک مانند «چه نقاشي فوقالعادهاي!» ،اين جمله را نيز به کار ببريد« :چه حس خوبي
از طريق نقاشــي تو به من منتقل شده است .تو قصد داشتي چه حسي را به وسيله اين نقاشي
نشان بدهي و چه منظوري داشتي؟» در واقع ،جمله دوم فرايند دروني لذت از نقاشي را در ذهن
کودک زنده ميکند.

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
برابــر رأی شــماره  139460311001021096مورخ  94/8/3هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی عســکر رضایی فرزند فالمرز به شــماره
شناســنامه  3صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربــع پالک  53801فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  559فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی گلمحمد حاتمی 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19717م 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  139460311001021964مــورخ  94/8/10هیأت 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 زهرا کائدیزاده فرزند علمدار
به شماره شناسنامه  317صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  166/32مترمربع پالک  7253فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  17از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی کریم دهقانی 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 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19716م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000563مــورخ  94/5/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی داداله نصیری فارســی فرزند عوض آقا
به شماره شناســنامه  562صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه و
دامداری متصل به آن به مســاحت  760/09مترمربع پالک  32فرعی
از  41اصلی مجزی شــده از پالک  41اصلــی واقع در قطعه یک بخش
 9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با قولنامه عادی
(معالواســطه) از مالک رسمی سید محیالدین بدیهی محرز گردیده
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود و 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/2 :
 /85م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139460311001018261مورخ  94/7/9هیأت ســوم
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 نصرت اســکندری فرزند ضیاءاله به شماره
شناسنامه  4045صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 119/14مترمربع پالک  7252فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
سلیمان دهقانی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19729م 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  139460311001022623مــورخ  94/8/20هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پرویز گودرزی فرزند محمدیار به
شماره شناسنامه  21149صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  151/38مترمربع پالک  1307فرعــی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری ار
مالک رسمی اسمعیل کشتکاران 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 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21391م 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  139460311001023034مــورخ  94/8/24هیأت 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 مصطفی رزمجوئی فرزند صولت
به شماره شناسنامه  1252صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  164/86مترمربع پالک  1308فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک از  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی عبدالرحیم کشتکاران 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
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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21400م 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 آرای شــماره  139460311001018796و 139460311001018797
مورخ  94/7/12هیأت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهوش
صالحی پرشــکفتی فرزند کاکاجان و علی دوســت زارع پرشکفتی
فرزند شــیرمحمد هر کدام در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  198مترمربع پالک  5477فرعی از  2143اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی غالمرضا مهبودی 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 اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21404م 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  139460311001011774مــورخ  94/5/28هیأت دوم
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 ســلطان مرزبان فرزند محمدتقی به شماره
شناسنامه  21صادره از رونیز در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 252/39مترمربع پالک  132فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  1فرعی از  2000اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رســمی ورثه باباخان بحتویی 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 اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21407م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

