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مهار عصبانیت همسر با راه های دوست داشتنی

خیلی وقت ها همســران بر ســر یک مسئله
هــر چقدر هم بی ارزش با هم اختالف عقیده پیدا
کرده و بار ها و بار ها از دســت هم عصبانی می
شوند .گاهی اوقات این عصبانیت ساعت ها طول
کشیده و تبدیل به یک معضل می شود و گاه زود
به پایان می رســد اما نکته اینجاســت که چگونه
در مواقــع عصبانیــت خود را کنتــرل کنیم تا به
معضالت جدی تر گرفتار نشویم.
دو دلیــل می تواند مانع آرامش و خوشــبختی
در زندگی مشترک شود ،اول اینکه خود همسران
آرام نیستند و شــخصیت آرامی ندارند که در این
صورت باید به یک روان شــناس مراجعه کنند و
دوم اینکه مهارت های همسرداری را نیاموخته اند.
اما اگر عصبانیت بین شــما فاصله انداخته اســت،
مهارت هایی که در ادامه به آن ها اشــاره خواهد
شد ،می تواند به شــما در حل مشکل تان کمک
کند.
ً
علت عصبانیت را فورا پیدا کنید
زمان هایــی وجود دارد که به طــور ناگهانی با
عصبانیت همســرتان مواجه می شوید بدون آنکه
بدانید او به چه علت عصبانی اســت .گاهی رفتار
عصبی همسرتان ممکن است ،دلیلی خارج از خانه
و رابطه زناشــویی داشته باشد .بنابراین بهتر است
زن یا شــوهر از علت عصبانیت همسرشان آگاهی
پیــدا کنند .در این مواقع ترک کردن فرد عصبانی
کار عاقالنه ای نیســت زیرا تصور بر این اســت
کــه اگر او را ترک کند ،او آرامــش پیدا می کند.
در حالی که این مسئله نه تنها بهبود پیدا نمی کند
بلکه اوضــاع را بدتر خواهد کرد .زیرا هجوم افکار
همراه با تنــش و عصبانیت در مواقع تنهایی او را
رها نخواهد کرد.
به همسرتان آرامش بدهید
باید ســعی کنید با کارهای بزرگ و کوچک به
همســرتان آرامش دهید .این رفتــار ها می تواند
شــامل محبت ،توجــه ،احترام و ...باشــد .یادتان
باشــد که همزمان بــا انجام رفتارهــای آرامش
دهنده بایــد رفتارهایی از قبیــل توهین ،تحقیر،
تهدید ،فحاشی ،سرزنش و ...نداشته باشید چرا که
این ها نقش آرامشگری شــما را از بین می برند.
شاید ســر زدن چنین رفتارهای اشتباهی از سمت
شما ،باعث شده که همسرتان نتواند عصبانیت اش
را کنترل کند و دست به کارهای غیر منطقی مانند
زدن خود و شکســتن اشیا می کند .عصبانی شدن

حق همه انسانهاســت اما نه بــا توهین و تحقیر.
هرگاه همســرتان عصبانی شــد به او کمک کنید
تا احساســاتش را بیان کند و ســعی کنید شنونده
خوبی باشید.
آرام باشید
عصبانیــت ،غذایش عصبانیت نیســت .وقتی
همسرتان عصبانی است و شما علت عصبانیت آن
را فهمیده اید ،حتی اگر شــما موضوع عصبانیت او
هستید ،سعی کنید در آن موقعیت شما نیز عصبانی
نشوید زیرا به هم ریختن اوضاع و فضا تنها باعث
ادامه مشــاجرات شــده و اوضاع را بدتر از پیش

خواهد کرد .در آن موقعیت سعی کنید آرام باشید،
حتی اگر حق با شماســت ،بحث درباره موضوع را
به وقت دیگری موکول کنید.
احساسات همسرتان را در نظر بگیرید
خیلــی آرام و بدون پرده به او بگویید «می دانم
عصبانی هســتی» .ایــن بیان به فــرد عصبانی
اطمینان می دهد که همسرش درک مناسبی از او
داشته و موضوع بزودی حل می شود .وقتی همسر
بداند هنگام تنش فکری تنها نیســت احســاس
آرامش بیشتری می کند.
با همسرتان همدردی کنید

اگر شما هم احســاس عصبانیت می کنید و از
احســاس عصبانیت همسرتان ناراحت هستید این
احساس خود را به زبان آورید زیرا اگر فرد عصبانی
بداند که همســرش احساسات واقعی اش را انکار
کرده و نســبت به موضوع پیــش آمده بی تفاوت
است ،خشم اش بیشتر می شود.
برای صلح پیش قدم شوید
وقتی از دالیل عصبانیت همسرتان با خبر شدید
و به طور واقع بینانه متوجه شــدید شما نیز در این
ماجرا مقصر بوده اید ،برای صلح چند قدم بردارید،
این قدم ها بیانگر این اســت که خواهان آشــتی
هستید و بخشی از اشــتباهات خود را پذیرفته اید.
همچنیــن این امر نشــان می دهــد ،قصد دارید
مشــکل پیش آمده را هر چه سریع تر حل کنید.
البته در این راه چند قدم واقعی تر هم باید بردارید.
از تکنیک رکوردشکنی استفاده کنید
غالب اوقات رسم خانه شما این است که پس از
چند روز قهر دوباره صلح برقرار شــود .حال شــما
از همان ابتدا پیش قدم شــده و این رســم کهنه
را بشــکنید .عصبانیت و کشــدار کردن ماجرا را
به روزهای بعــدی موکول کنید و بــا آرامش به
حرف هــای همســرتان گوش فرا دهیــد .هنگام
صحبــت پیرامــون موضــوع پیش آمــده مقوله
عصبانیت را فراموش کنیــد مطمئنا گفت وگو در
آرامش ،همه چیز را حل خواهد کرد.
انتقاد کنید ،اما اصولی
یکی از مهــارت های زوجیــن ،تفکر انتقادی
اســت .انتقاد بجا ،به موقع و به انــدازه می تواند
به بهبود روابط بین شــما و شوهرتان منجر شود.
انتقاد ســالم را باید در شــرایطی که او سرحال و
شــاداب اســت ،مطرح کنید و ضمن بیان نکات
مثبت شخصیتش ،نکته مورد نظرتان را هم مطرح
کنید .از او بخواهید درباره رفتارش فکر کند و برای
بهبودی روابطش با شــما ،رفتارهای اشتباهش را
اصالح کند و احساسی تصمیم نگیرید.
زن و شوهرهایی که بلوغ عقالنی دارند ،تنش را
جزو مسائل طبیعی می دانند ،بنابراین توجه داشته
باشــید زمانی که مشکلی بین شــما و شوهرتان
پیش می آید ،می توانید بــا رفتارهای عقالنی آن
را رفع کنیــد .در نهایت مشــکل را خودتان حل
کنید ،زیرا انتقال این مســائل بــه خانواده ممکن
اســت آسیب های زیادی برای شما و آینده زندگی
مشترکتان به دنبال داشته باشد.

قدرت تخيل كودكتان را افزايش دهيد
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هنگامــي كه كودكان در بازيهاي خــود نقشهاي تخيلي را اجرا ميكننــد ،روابط بين اعضاي
خانواده ،دوستان و همكاران را بررسي ميكنند و درباره چگونگي تعامل مردم بيشتر ميآموزند .با ايفا
كردن نقش يك دكتر آنها تصور ميكنند كه چگونه پزشــكان به بيمارانشــان اهميت ميدهند ،با
ايفاي نقش پدر و مادر ،درباره احساسي كه والدين نسبت به فرزندانشان دارند ،بيشتر ميآموزند .بازي
تخيلي باعث ايجاد همدلي نســبت به ديگران ميشود .اگر كودكان بتوانند تصور كنند كسي كه او را
در بازي راه ندادهاند .چه احساســي دارد ،بهتر قادر خواهند بود به نيازمندان كمك كنند .آنها تمايل
بيشتري به منصفانه بازي كردن نشان ميدهند ،همچنين نحوه شراكت و همكاري آنها بهتر ميشود
و اعتماد به نفس بااليي پيدا ميكنند.
بچههاي كوچك كنترل خيلي كمي به روي زندگيشــان دارند .تصور كردن خود به عنوان سازنده
آســمانخراشها و يا يك فوق قهرمان كه از ســياره زمين دفاع ميكند كودك را قدرتمند ميسازد و
به او كمك ميكند تا اعتماد به نفس خود را باال ببرد و تواناييها و استعدادهاي خود را افزايش دهد.
رشد عقلي را افزايش ميدهد
تصور كردن ،آغاز تفكر غيرانتزاعي اســت .كودكاني كه ميتوانند قلعه يك پادشــاه را بر روي يك
تپه شــني ببينند و يا يك شام لذيذ را با يك تكه شــيريني تصور كنند ،ميآموزند كه به طور نمادين
فكر كنند.
مهارتهاي زباني را تقويت ميكند
كودكاني كه با دوستانشان بازيهاي نمايشي (تخيلي) انجام ميدهند.
خيلــي با هم حرف ميزنند ،اين كار باعث ميشــود واژههاي بيشــتري بياموزنــد .بدين ترتيب
مهارتهاي ارتباطي آنها تقويت ميشود.
ترسها را از بين ميبرد
بازيهاي نمايشــي – تخيلي ميتوانند به كودكان كمك كنند تــا ترسها و نگرانيهاي خود را
از بيــن ببرند .وقتي كودك نقش يك هيوالي بزرگ بد زير تخت خوابش را بازي ميكند ،احســاس
كنترل به روي آن به دست ميآورد و هيوال ديگر آنقدرها هم بد و بزرگ به نظر نميرسد .بازيهاي
تخيلي همچنين كمك ميكنند تا كودكان احساســات گيجكنندهاي را كه ممكن است داشته باشند،
تخليه كنند ،مانند حس عصبانيت نسبت به والدين و يا حس رقابت با يك خواهر يا برادر جديد.
بــراي افزايش قوه تخيل كودكتان هر روز براي او كتاب بخوانيد .كتابها موقعيتي را به كودكان
پيشنهاد ميكنند تا دنياي ديگري را كشف كنند و دنياهاي جديدتري را از خودشان خلق نمايند.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
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  139460311015002591مورخ  94/9/3هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهرداد قاســمی فرزند صحبتاله به شماره
شناســنامه  458صادره از ارسنجان در ششدانگ قســمتی از یکباب
ســاختمان به مســاحت  149/75مترمربع پالک  5607فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  1078فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرستان ارســنجان سند مالکیت مشاعی در ازاء حصه
مشــاعی و مبایعهنامه عادی خریداری معالواسطه از زهرا شبانی و نساء
حسنشــاهی مالکین رسمی 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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2757م 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  139460311015002612مورخ  94/9/4هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیحسین رســولی فرزند محمدحسین به شماره
شناســنامه  3صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  299/80مترمربع پالک  5611فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1081فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری باواسطه و بیواسطه از محمود اسکندری
مالک رسمی 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 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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2766م 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  139460311015002594مورخ  94/9/3هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهرداد قاسمی فرزند صحبتاله به شماره
شناسنامه  458صادره از ارســنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب
ســاختمان به مساحت  83/85مترمربع پالک  5608فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1080فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری از حسین اسکندری
احدی از ورثه غالمرضا اسکندری مالک رسمی 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2755م 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  139460311015002583مورخ  94/9/3هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی حمیــد خورگونی فرزنــد حاجی بابا به
شماره شناسنامه  301صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  161/15مترمربع پالک  5605فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1047فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از سکینه اسکندری مالک
رسمی 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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 ،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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2749م 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  139460311015002577مورخ  94/9/3هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مهدی حسنشــاهی فرند علی به شماره شناسنامه
 7472صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 66/30مترمربع پالک  5603فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1130فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری از جلیل اسکندری احد از ورثه محمد اسکندری مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2747م 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  139460311015002600مورخ  94/9/4هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علیرضا نعمتی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 508صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 239/70
مترمربع پالک  5609فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1257فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان
ارســنجان خریداری از مظفر معظم (نعمتی) احدی از ورثه ابوالقاسم
نعمتی (معظم) مالک رسمی 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
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 ،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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2763م 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  13460311015002603مورخ  94/9/4هیأت 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 نعمتی فرزند کریم به شــماره
شناســنامه  102صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  240/22مترمربع پالک  5610فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پــاک  1205فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک
بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری معالواسطه از رمضان
ابراهیمی مالک رســمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2761م 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  139460311015002597مورخ  94/9/3هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی امین ابراهیمی فرزند محمدعلی به شــماره
شناســنامه  48صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 230مترمربع پالک  2934فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2680فرعی از  10اصلی تفکیکی از پــاک  1099فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری از قمر سلطان
ابراهیمی مالک رســمی 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.
توضیحات :شماره فیش پرداخت هزینه  275235صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/23 :
 /2759م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

