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راضی بودن از خود همیشــه منفی نیست
و اگر افراد خود را اصال قبول نداشــته باشند
و فقط ضعف های خود را ببینند ،درست مثل
افراط در رضایت از خود ،مانع پیشــرفت آنها
می شود.
در واقع باید بگوییم خود حرمتی به معنای
مثبت اندیشــیدن نسبت به خودتان در حالت
عمومی و کلی اســت ،ولی اعتمــاد به نفس،
ایمان و اعتقاد داشتن به توانایی هایتان است.
به بیانی دیگر احترام به نفس چگونگی دیدگاه
شما نســبت به خودتان اســت ،اما اعتماد به
نفس چگونگی دیدگاه شــما نسبت به توانایی
هایتان.
بلندپروازی های سیاه و سفید
همه روزها ،نمره ها ،اتفاق ها و...ســیاه یا
ســفید نیســتند .وقتی وضعیت موجودتان را
ســیاه بدانید و هیچ كــدام از نقطه قوت ها
و خوبی های شــرایطتان را بــا ارزش ندانید
كم كم رؤیاپردازی ها به ســراغتان می آید
و بــرای خودتان هــدف هــای بلندپروازانه
غیر واقعی می خواهید .بــرای اینكه از فواید
رضایت از خــودی كه تواضع هــم به همراه
دارد بهره ببرید؛ هدف داشــته باشــید و با
یك برنامه ریزی قدم های زمانبندی شــده
رسیدن به آن را تعیین كنید.
حال را دست كم نگیرید
مطمئن باشــید هیچ كس از همه گذشــته
خود راضی نیســت و گاهی حتی موفق ترین
آدم ها هم حسرت گذشته خود را می خورند.
اگر بــه طــور وسواســی و ناامیدكننده ای
در گذشــته خــود دائم ســیر كنیــد از حال
غافل می شــوید و به نوعی به فكر ســاختن
امروز زندگی خود نباشــید ،عدم رضایت از
خود را تجربــه خواهید كــرد .آدم هایی كه
در حــد تعــادل از خود راضی اند ،شــادتر و
دوست داشتنی ترند.
با خودتان كنار بیایید
موفق شدن ،انرژی می خواهد و اگر دائم
در حال تــاش برای تغییر شــرایط غیرقابل
وقتی نامزد می کنید و به قصد شناخت با هم
رفت و آمد می کنید ،نشــانه هایی ممکن است
به چشم بیاید که خبر از یک رابطه اشتباه بدهد.
در عین حال برخی نشانه ها هم وجود دارند که
می گویند شما در رابطه خوب و سالمی هستید
و می توانید این نامزدی را به ازدواج برسانید.
آیا این نشانه ها را می شناسید؟
لج و لجبازی نمی کنید
مشــکالت زمانی شروع می شوند که کم کم
از هــم فاصله می گیریم و شــروع می کنیم به
لجبازی کــردن ،دور زدن یکدیگر ،خودخواهی
کردن و نادیده گرفتــن طرف مقابل .مکالمات
تبدیــل به ارســال پیام های کوتاه می شــوند،
احساســات دیگــر خــودآگاه نیســتند ،اعتماد
و صداقــت محــو می شــوند و بــه آخر خط
می رسید.
در اینجا احســاس ناامنی همه زندگی تان را
پر می کند و رابطه تان از هر جهت شــروع به
تحلیل رفتن می کند .این یک هشدار است .شما
در حال باختن رابطه تان هستید و دیگر در یک
ارتباط صحیح وجود ندارید.
صداقت و شفافیت حاکم است
در یک نامزدی سالم ،شما نباید بابت داشتن
گفتگوی خاص ،احســاس نگرانی کنیــد .نباید از
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خودتان را تنبیه نکنید

تغییر خودتان باشــید انــرژی كم می آورید.
رضایــت از خــود با وجــود درگیــری های
فكــری قدیمــی و كارهای به زمیــن مانده
جور نیســت؛ این بار تالش كنیــد تا به خاطر
خودتان هــم كه شــده شــرایط خانوادگی،
فرهنگ شــهر و ...را درست بشناسید تا از آن
بــه بعد فرصت زندگــی بهتر را پیــدا كنید.
می توانیــد وقتی تنهایید با خودتان حرف های
منطقی بزنید تا ذهــن و قلبتان مثال كوتاهی
قدتان را باور كند .مقایســه ،ســم خطرناك
رضایــت از خود اســت ،از آن فــرار كنید .با
سرگرم شدن به یادگیری مهارت های جدید،
جایگزینی برای مشــغله های منفی ذهن تان
پیدا كنید.
غمگینی به سراغ تان نمی آید
اینکه شــما احساس خوبی نســبت به خود

داشته باشید خیلی مهم است ،چون این حس،
قدرت کنترل داشتن بر زندگی تان را به شما
می دهد ،به شــما کمک می کند که از نحوه
ارتباط های خود احســاس رضایــت کنید ،به
شــما اجازه می دهد تا از خودتان انتظارات و
توقعات واقع بینانه ای داشــته باشید و قدرت
دنبال کردن اهداف تان را به شــما می دهد.
از طرفی دیگر ،اینکه احساســات بدی راجع به
خودتان داشته باشید ،به بدبینی شما نسبت به
خودتان و دیگران کمک می کند ،اعتماد به نفس
شما را کاهش می دهد و سرانجام عملکردی
ضعیف ،غمگینی و افســردگی را در شما ایجاد
می کند.
تکنیک های بهبود خود
انســان هایی که میزان خودحرمتی پایینی
دارند زمــان و فرصــت کافــی در زندگی

نشانه های یک نامزدی سالم را بشناسید
این که خودتان باشید احساس ناامنی کنید .باید
بتوانید درباره مسایل شــخصی یا مشترکتان با
صداقت و شــفافیت و احســاس امنیت صحبت
کنید .اگر چنین چیزی امروز در رابطه با شــما
وجود نداشــته باشــد ،هیچ وقت ،حتــی بعد از
ازدواج هم به دست نمی آید.
صحبت کردن بلدید
در هــر ارتباطــی تفــاوت هــا و اختــاف
نظرهایــی بیــن آدم هــا وجــود دارد .مهــم
ایــن اســت کــه بتوانیــد ایــن اختالف هــا را
ببینیــد ،درک کنیــد ،بپذیریــد و بــرای
حل و فصل آنها به روشی مسالمت آمیز اقدام
کنید .اگر بلد باشــید اختالف هایتان را با صحبت
کردن حل کنید ،بخش مهمی از موفقیت شــما
در آینده تضمین شده است.
به یکدیگر عالقمندید
شــروع بیشــتر نامزدی ها با عالقه و عشق
همراه اســت اما این عشق همیشــه دوام پیدا
نمی کند .اگر در ارتباطی که ســاخته اید ،عنصر
عالقه وجود دارد ،می توانید خوشــحال باشید

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  139460311001023452مــورخ  94/8/28هیأت دوم
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 علیرضا دهقان فرزند اله رضا به شــماره شناســنامه
 7242صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 123/59
مترمربع پالک  11416فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 451
فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی جمال
امامی محرز گردیده است .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 باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23503م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه  890089الف ج  10شعبه دهم اجرای احکام کیفری
شیراز در نظر دارد یک سهم از هشــت سهم مشاع موازی بیست هزار و
دویســت و شــصت و چهار و نیم مترمربع از یک قطعه زمین به مساحت
 20264/5مترمربــع از اراضــی باقیمانده پالک ثبتی  12اصلی بخش ســه
شیراز ملکی محمد درودزنی نژاد به آدرس شیراز بولوار میرزای شیرازی
روبروی پمپ بنزین دیرین و مرز انتهای پالک  12بزین و مجاور پالک 14/1
حســین آباد که بازداشت می باشد با توجه به عدم معرفی محکوم علیه از
ســوی وثیقه گذار از طریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی
و رعایت مــاده  75قانون اجرای احکام مدنی رأس ســاعت  9تا  11مورخ
 94/10/22در دفتر اجرای احکام شــماره  10شیراز واقع در میدان اهلل (فلکه
گل سرخ) مجتمع قضایی شهید قدوسی شــیراز به فروش خواهد رسید
مزایده از مبلغ ارزیابی شــده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع
و شخص یا اشــخاصی که باالترین مبلغ پیشــنهادی را ارائه دهند برنده
مزایده خواهند بود برنده موظف اســت ده درصد از مبلغ پیشــنهادی
را نقدا ً و مابقی را ظرف یک ماه از تاریــخ برگزاری مزایده پرداخت کند
چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده
خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و
مزایده تجدید خواهد شد ضمن ًا طالبین می توانند  5روز قبل از تاریخ انجام
مزایده از ملک دیدن نمایند.
نظریه کارشناس :با توجه به اینکه در تمامی هشت سهم هیچگونه احداث
بنایی صورت نگرفته اســت و با در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناســی و
خام بودن ملک از حیث شــهرداری و کاربری جمع ارزش یک سهم مشاعی
مزبور به قیمت عادله روز از قرار هر مترمربع ســیصد هزار تومان جمع ًا
مبلغ هفتصد و پنجاه و نه میلیون و نهصد هزار تومان معادل هفت میلیارد
و پانصد و نود و نه میلیون ریال ارزیابی می گردد.
 /23585م الف
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری  10شیراز
علی پور

که با پــرورش دادن این عالقه ،آن را تبدیل به
عشقی ماندگار کنید .اما اگر از همان ابتدا عالقه
ای به هــم ندارید و از هم خوشــتان هم نمی
آید ،مطمئن باشــید در طول زمان به یکدیگر
عالقمند نخواهید شــد .شــاید عادت کنید ،اما
جای خالی عشق همیشه آزارتان می دهد.
انتظارات معقول دارید
کمال گرایی اگرچــه یک وجه مثبت دارد اما
در رابطه می تواند بسیار مخرب باشد .در یک
رابطه ســالم ،دو طرف باید انتظارات معقول از
یکدیگر داشته باشــند .یعنی توانایی های طرف
مقابل را ببینند و در همان حد و اندازه از او توقع
داشته باشند .داشتن انتظارات معقول ،به معنی
فداکاری و چشم پوشی از خواسته های شخصی
نیســت .بلکه به معنی پذیرفتــن توانمندی های
طرف مقابل اســت .اگر با فــداکاری امروز از
توقعاتتان مــی گذرید ،فــردای زندگی ،وقتی
ازدواج کردید کم کم قدرت گذشت و فداکاری
پی در پی را از دســت می دهیــد و انتظارات
بــرآورده نشــده تــان زندگــی تــان را

سال بیست و یکم

شماره 5650

روزمره برای خودشان درنظر نمی گیرند.
بنابراین حداقــل روزی  ۱۰دقیقه را برای
خود درنظر بگیرید .در این زمان تنها باشید،
بنشــینید و هیــچ کار دیگری انجــام ندهید.
چشمان خود را ببندید و خود را در ییالق ها و
دشت های سرسبز تصور کنید یا فکر کنید که
در کنار دریا هســتید ،به امواج دریا نگاه کنید
و به صدای امواج گوش فرا دهید.
از زمانی کــه برای خود اختصاص داده اید
لذت ببرید ،این زمان مخصوص شما و تنهایی
شماســت و شما الیق آن هستید .بعد از انجام
این تمرین خود را بهتر احساس خواهید کرد،
پس این زمان را برای خود اختصاص دهید.
 ۵۰نکته ازخود بنویسید
اگر شــما از کم بودن میــزان خودحرمتی
خــود رنج می برید می توانید این مشــکل را
در چند هفته حل کنید البته باید پشتکار داشته
باشید!
یک کاغــذ برداریــد و خصوصیــت های
شــخصیتی یا چیزهایی که راجــع به خودتان
به نظرتان می رســد را یادداشت کنید .حتی
می توانیــد مــوارد و کارهایی را کــه اتفاق
افتادن آنها باعث خوشــحالی شما شده را هم
یادداشت کنید.
مثــ ً
ا کتابی که به طــور اتفاقی خریده اید
پرفروش ترین کتاب سال بوده است ،یا اینکه
در سوپرمارکت به زن سالخورده ای در بردن
وسائل اش به قسمت صندوق کمک کرده اید
و...
ایــن موارد شــاید بــه نظر شــما پیش پا
افتاده اســت ولی هر مورد کوچکی که باعث
خوشــحالی و رضایت شــما از خودتان شود
ارزش زیادی در افزایش میزان خوداحترامی
شما می شود.
زمانی که این  ۵۰مورد را یادداشت کردید
این فهرست را در مکانی که همواره در دید
شماست قرار بدهید.
شــما می توانید هــر روز مــوارد جدید
دیگری را هم به این فهرست اضافه کنید.
طوفانی می کند.
احترام به فردیت
در یک رابطه سالم شــما در عین این که به
یکدیگر پیوســتگی و عالقه دارید ،فردیت خود
را هــم حفظ مــی کنید .هیچ کــدام از طرفین
نبایــد دنبال این باشــند که هویــت دیگری را
تغییر دهند ،بر او کنترل داشــته باشــند یا او را
تحت سلطه بگیرند و به همه زوایای زندگی او
ورود کنند .هر دوی شما باید احساس کنید که
حریم فــردی ،تنهایی مورد نیاز و فرصت برای
پرداختن به مســایل و عالقمندی های شخصی
تان را دارید و این رابطه بند دســت و پای شما
نمی شود.
پذیرش اجتماعی
رابطه شما وقتی توجیه دارد که هدفی برای
آن تعیین شــده باشد .این هدف ،ازدواج است.
وقتی قرار است با یکدیگر یک زندگی مشترک
بسازید ،باید از پشــتیبانی خانواده ها بهره مند
باشید .از این گذشته ،باید انتخابی داشته باشید
که همیشه بتوانید پای آن بایستید.
اگر اجتماع ،بازخوردهای اطرافیان ،مخالفت
خانــواده و ...دل شــما را بلرزانــد و در آینده
سســت تان کنــد ،نمــی توانید پــای زندگی
مشترکتان بایستید.

ثبتی و دادگستری
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جعفر بای آسیبشناس گفت :جیغ زدن کودکان اغلب ابزاری برای رسیدن به خواستههایشان،
گاهی نیز شیوه ارتباطی بوده و گاهی این دو حالت با هم در میآمیزد.
وی افزود :اگر والدین بدانند با چه زبان و شیوهای باید با کودک خود رفتار کنند ،کودک به
جیغ و گریه روی نیاورده و تعامل و ارتباط مناسبی با والدین و محیط خود برقرار خواهند کرد.
بــای تصریح کرد :روشهایی از جملــه بیاعتنایی به کودک و این که به او گفته شــود که
بیشتر از این از تو انتظار دارم از راههای مناسب برای جلوگیری از جیغ زدن کودکان محسوب
میشود.
این آسیبشــناس در پایان گفت :والدین در ابتدا نسبت به جیغ زدن کودکان خود مقاومت
نشان داده اما در صورت ادامه به این رفتار توسط کودک ،خواستههای وی را اجابت کرده به
طوری که برای جیغ زدن به او جایزه میدهند.

اگر از شغلتان راضی نیستید ،بخوانید!

سمیرا ایماننژاد جامعهشناس گفت :گاهی افراد از شغلی که دارند راضی نبوده و این باعث
عدم کارایی و خســتگی شــخص شده در این شرایط نباید دســت از کار کشید و با بکارگیری
روشهایی میتوان از شغلمان لذت و بهره کافی ببریم.
ایماننــژاد افزود :خوشبین بودن نســبت به محیط کار و همکاران مهــم بوده و در کنار
آن خوش مشــربی نیز اهمیت داشــته همچنین ســعی کنید با همکاران خود مهربان و تالفی
نارضایتی از شغلشــان را سر آنها خالی نکنید .این جامعهشناس تصریح کرد :در لحظه زندگی
کنید و خاطرات تلخ و افکار منفی نســبت به شــغلتان را فراموش کرده ،همچنین سعی شود تا
از موقعیتهای بد گذشــته تجربه گرفته و آن را فرصتی برای پیشرفت در شغلتان قرار داده
و هنگامی که روحیه کار را ندارید حتما ،حتی شــده یک روز مرخصی گرفته تا به دور از افکار
مزاحم آرام شوید.
ایماننژاد در پایان گفت :مهمترین نکتــه برقرای یک ارتباط کاری و کالمی صحیح با رئیس
یا سرپرســت خود بوده خصوصا اگر شــخص بداخالقی نیز باشــد که نیازمند احترام ،توجه و
مسئولیتپذیر بودن بیشتر در محیط کار را خواهد بود.

خالقیت عامل مهم بازی است

جعفربای آسیب شناس گفت :اغلب برای هریک از وسایل بازی خود مورد استفاده متفاوتی
پیدا کرده و قبل از اینکه از وســیلهای به سراغ وســیلهی دیگری بروند از آن به انواع مختلف
استفاده میکند.
وی افزود :والدین با فراهم آوردن محیط مناسب در خانواده و احترام گذاشتن به شخصیت
آنها و در اتخاذ رفتار صحیح و مناســب میتوانند روز بــه روز در افزایش خالقیت کودکان
تاثیر بگذارند.
بای تصریح کرد :والدین نباید تعیین کنندهی نوع و شــیوهی بازی باشــند بلکه بهتر اســت
شرایط سالم بازی را برای کودک فراهم و خود به عنوان همبازی شرکت کنند و اجازه دهند
تا قدرت خالقیت خود بازی را اداره کند .این آسیب شناس در پایان گفت :کودکان از راه بازی
میتوانند به استعدادها ،تواناییها ،نکات مثبت و منفی خود پی ببرند.

آخرین راه حل ،جدایی است!

محمدرضا نظامی روانشــناس خانواده گفت :اعتماد میان زوجین در زندگی مشترک مهم
بوده ولی گاهی این اعتماد بیش از حد مشــکالتی را ایجاد کرده که با وجود تالشهای بســیار
بــرای حفظ زندگی ولــی منجر به جدایی و طالق خواهد شــد .وی در ادامه گفت :خیانت در
زندگی مشــترک شامل خیانت عاطفی و جنســی بوده که به معنای جدایی و بسته شدن همه
درها در زندگی مشترک نبوده بلکه نیاز به درمان بوسیله روانشناس و نیز گذشت و صبوری
طرف مقابل دارد .نظامی افزود :توجه به همســر و گذراندن وقت بیشتر برای وی بسیار مهم
بوده همچنین گفتوگوهای دوســتانه و صمیمانه در محیطهایی که یادآور خاطرات شیرین
گذشته شما است و توجه به نیازهای مختلف او در کاهش این رفتار بسیار موثر خواهد بود.
این روانشــناس خانواده در پایان اضافــه کرد :اگر بکارگیری این راهــکار در کاهش رفتار
همســرتان مفید واقع نشــده و این خیانت به طور مداوم تکرار و امیدی به تغییر رفتار و جای
بهبودی در زندگی مشترک احساس نشود ،در این شرایط میتوان به جدایی فکر کرد.

عزت نفس تحت تاثیر وسواس در کودکان

جعفربای آسیب شــناس گفت :وسواس در کودکان با پرخاشگری همراه بوده زیرا معموال
بزرگساالن مانع از رفتار وسواس در آنها شده و برخی از رفتارها میتواند بیانگر وسواس در
کودک باشــد .وی افزود :والدین نباید با دلیل آوردن ،سعی در متقاعد ساختن کودک داشته
باشــند زیرا این امر باعث ایجاد احساس منفی در او شده و ارتباط کودک را خدشهدار خواهد
کرد .این آسیب شناس در پایان گفت :والدینی که کودک وسواسی دارند باید آگاهی خود را
در زمینه بیماری کودکشان با مطالعه باال برده  ،در طول درمان ،فرزند را حمایت و انتظارات
و خواســتههایی در توان کودک از او داشــته باشــند .گاهی وقتها کودکان وسواسی توسط
همساالن خود مورد تمسخر قرار میگیرند و اگر والدین بخواهند رفتار آنها را کنترل کنند
این کودکان به پرخاشگری میپردازند.

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  139460311001023420مورخ  94/8/28هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی عفت زمــان فرزانه بهرغانی
فرزند صفی اله به شــماره شناســنامه  744صادره از همایجان در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  244/85مترمربع پالک 11417
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  452فرعی از 2139
اصلی 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 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23502م 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  139460311001030571مــورخ  94/9/17هیأت 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 جمشــید مرادی قرمزی فرزند
مرادحاصل به شــماره شناسنامه  262صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  179/24مترمربع پالک  54031فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  525فرعی از  1652اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی اسماعیل شیردل محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23499م 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  139460311001031526مورخ  94/9/24هیأت 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 سید عزیز موسوی فرزند سید رضا به شماره
شناسنامه  727صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 126/08مترمربع پالک  11414فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  443فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی جمال امامی 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23498م 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  139460311001030624مــورخ  94/9/17هیأت 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 طوبی آذرآئین فرزند ماشاءاله
به شــماره شناســنامه  2434صادره از آبادان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  200مترمربع پالک  1993فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی علی عسکر قاسمی شــیری محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23506م 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  139460311001030412مــورخ  94/9/17هیأت 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 چراغعلی چراغی فرزند خدارحم
به شــماره شناسنامه  1صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  67/79مترمربع پالک  3698فرعی از  2152اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2152اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی خداکرم کاظمی 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 باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23505م 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  139460311001030357مــورخ  94/9/17هیأت اول
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 فاطمه واقفی فرزند محمدرضا به شــماره
شناسنامه  700صادره از آبادان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 210/85مترمربع پالک  7414فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی فضل اله دهقانی 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23504م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

