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چرا برخی اشتباهات خود را میپذیرند و برخی نه؟

چنانچه در صدد بهبود روابط هستید ،باید کمی
مسئولیتپذیر باشید و تحقیقات نشان میدهد که،
باورها ،کلید مسئولیتپذیری هستند!
در هر رابطــه ،زمانهایی وجــود دارد که کار
درســت را انجــام نمیدهید .بهطــرز بیادبانهای
بــه یک همــکار طعنه میزنید .به یک شــریک
عشقی حمله میکنید .کارهای خودپسندانه انجام
میدهید .چنانچه در صدد بهبود روابط هستید ،باید
کمی مســئولیتپذیر باشید .بدین ترتیب ،میتوان
برای تغییــر خودتان ،بهمنظور بهبود روابط آینده،
قدمی بردارید.
اگر مســئولیتپذیری موجب ایجــاد تغییر در
شماشــود ،باورهایشــما نیز در مورد تغییر باید
روی تمایالتتان در پذیرفتن مســئولیت کارهایتان
تاثیرگذار باشــد .آیا همینطور است؟ این پرسش
از ســوی کارینــا شــومان و کارول د ِوک در
مقالهی منتشــر شده در شــمارهی دسامبر ۲۰۱۴
مجلهی شــخصیت و روانشناسی اجتماعی بولتن
مورد بررسی قرار گرفت.
در یــک مطالعــه ،محققان روابــط بلند مدت

ناهیــد ازغنــدی روانشــناس کــودک گفت:
بینظمــی کودکان در انجام تکالیف مدرســه یکی
از دغدغههــای والدیــن بوده که بــا فرزندان خود
داشــته و معموال با خرابکاری در وسایل شخصی
و اسباببازیهایشــان همــراه اســت.وی افزود:
این کودکان توســط اطرافیانشــان به سر به هوا و
بازیگوش بودن خطاب شــده که تحت تأثیر عوامل
متعددی از جمله خواسته و توقعات بیش از حد توان
کودک که از سوی مربیان و یا والدین بر آنها فشار
آورده ،ایجاد میشود.

شــریک زندگی خــود زندگی
افــرادی را که با
ِ
میکردند را بررســی نمودند .محققان بر این باور
بودند که شخصیت قابلیت تغییر دارد ،پس تالش
نموده تا اثبات کنند ،شــخصیت قابل تغییر است.
آنها از افراد خواستند که یک دفتر خاطرات روزانه
برای یک هفته داشته باشند.
بدین ترتیب چنانچه شــرکتکنندگان هر گونه
ناسازگاری را تجربه مینمودند ،باید ثبت مینمودند
که آیا عذرخواهی کردهانــد یا خیر و همچنین آیا
آنها مســئولیت کارهای خود را پذیرفتهاند یا خیر.
باورهــای آنها مبنی بر اینکه شــخصیت میتواند
تغییر کنــد یا نه ،تاثیری بر اینکــه آیا افراد برای
اشتباهاتشان عذرخواهی میکنند ،یا نه نداشت.
اما محققان معتقد بودنــد افراد قویتر که باور
دارند میتوانند تغییر کنند ،احتما ًال بیش از دیگران
مسئولیت اشتباهات خود را میپذیرند.
در مطالعه دوم ،محققــان باورهای مردم مبنی
بر تغییــر را با وادار کردن آنهــا به خواندن یک
مقاله علمی دال بر این ایده که شــخصیت نسبتا
ثابت باقــی میماند و یــا مقالهای کــه از تغییر

حکایت مینماید را دســتکاری کردند .پس از آن،
شرکتکنندگان تعدادی سناریو که موجب میشد
تصور کنند کاری اشــتباه در مورد شخص دیگری
انجام دادنــد را مطالعه نمودند .پــس از خواندن
سناریوها ،شرکتکنندگان به تعدادی سوال پاسخ
دادند ،از جمله اینکه آیا آنها مسئولیت کارهای خود
را میپذیرند یا خیر.
شــرکتکنندگانی کــه مقالههایــی مبنی بر
تغییر شــخصیت را خواندند نسبت به آنهایی که
مقالههایی در مورد اینکه شــخصیت تقریبا ثابت
باقــی میماند را خواندند ،بــه احتمال زیاد به این
باور میرسند که باید مسئولیت کارهای اشتباه خود
را بپذیرند .این مطالعه نشان میدهد که باورهای
افراد در مورد اینکه آیا آنها میتوانند تغییر کنند یا
خیر را میتوان دســتکاری کرد و دســتکاری این
باورهــا روی تمایالت آنها در مســئولیتپذیری
کارهایشان تاثیر میگذارد.
در مطالعه ســوم از یک روش مشــابه استفاده
کــرد :باز هــم ،باورهای مــردم در مــورد تغییر
دستکاری شد .دوباره ،شرکتکنندگان یک سناریو

با کودک سر به هوا چگونه برخورد
کنیم؟
ازغندی تصریح کرد :عوامل دیگری نظیر روش
تدریس غیرجذاب توسط معلم ،ترس و عدم عالقه
کودک به مربــی خود ،عــدم برنامهریزی صحیح
از ســوی والدین برای فرزند ،مشــکالت روحی و

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  139460311001030514مورخ  94/9/17هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی علیحســین تابع مویدی فرزند حسنعلی به
شماره شناسنامه  5صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 152/16مترمربع پالک  5482فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  4فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی فضلاله غریبی 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23453م 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  139360311001032861مــورخ  93/11/26هیأت
ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی زهرا گلچین فرزند ماشــااله
به شماره شناسنامه  12صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  425/70مترمربع پالک  54056فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  3296و  205فرعی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالکین رسمی محمدحسن حسینپور و مسیح شیردل
و رحمتی فرجام 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24642م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

اضطــراری وی ،تنشهای خانوادگــی ،تنبیه او در
کالس و عدم مشــارکتش در کارهــای گروهی و
لجبازی کودک بــه بهانههای مختلف ،باعث ایجاد
بینظمی و عدم انجام تکالیف او در خانه میشود.

مبنــی بر این تصور که در مورد شــخص دیگری
اشتباهی انجام دادند و باید مسئولیت کارهای خود
را بپذیرند ،خواندند .پس از آن ،از شرکت کنندگان
خواســته شــد تا کلمه ناقص را کامل کنند .برای
مثال ممکن بــود کلمه ناقص ___THREA
باشــد .اجزایی انتخاب شدند که میتوانست هم با
کلمهی مربوط به اســترس(مانند THREAT
تهدید) کامل شــود و هم یک کلمــه نامربوط به
اســترس(مانند  THREADریسمان) .هرچه
اســترس افراد بیشــتر بود ،احتمال بیشتری وجود
داشــت که کلمه متقاطع را با کلمــات مربوط به
استرس کامل کنند.
همچون گذشته ،شــرکتکنندگانی که تصور
میکردند میتوانند تغییر کنند ،نسبت به آنهایی
که به بر خالف این تصور میکردند ،تحریک شدند
تا به احتمال بیشتر بگویند مسئولیت کارهایشان را
میپذیرند .جالب توجه اینکه ،شرکتکنندگانی که
تصــور میکردند که نمیتوانند تغییر کنند ،ترغیب
شــده بودند تا جاهای خالی را به نحوی با کلمات
مرتبط با استرس و یا تهدید پر کردند.
قــرار دادن تمام این مــوارد در کنار هم ،تاثیر
شــگرف دیگری بر باورهای افــراد در مورد تغییر
نشــان داد .مادامی که بر این باورید که رفتار شما
میتواند تغییر کند ،به احتمال زیاد بیشــتر مایل به
پذیرش مسئولیت کارهایتان هستید .یکی از عمده
دالیلی که چرا قادر به پذیرش اشتباه خود هستید،
این اســت که چنانچه تشــخیصدهید اشــتباه
نمودهاید برای بهتر شدن تالش میکنید؛ بنابراین
اذعان به اشتباهات را تهدیدی بر علیه خود قلمداد
نمیکنید .افــرادی که بر این باورند که نمیتوانند
تغییر کنند ،با پذیرفتن اشتباهاتشان دچار استرس
میشوند ،زیرا معتقدند اشتباهات میتواند مهمترین
معرف شخصیت آنها باشد.
نهایت ًا ،افراد میتواننــد رفتارهای خود را تغییر
دهند ،اما تغییر مســتلزم کمی تالش است .بخش
مهمــی از این رونــد پذیرش اشــتباه و آموختن
درسهایی از این اشتباهات است .اعتقاد به اینکه
میتوان تغییر کــرد ،بهترین فرصت برای اصالح
رفتارها و بهبود روابط است.

این روانشناس کودک در پایان اضافه کرد :افزایش
تعامالت میان والدیــن و معلم ،ایجاد محیط آرام و
بــه دور از تنش برای کودک در خانه ،گفتوگو با او
درمورد احساسش از مدرسه و درس ،محروم ساختن
از کارهــای مورد عالقــه اش همچنین در صورت
عدم انجام تکالیف به وســیله کودک ،فرستادن او
به مدرســه و نزد معلمش با همــان تکالیف ناقص
باعث شــده تا او اول وقت و به طور کامل و با دقت
کارهای مدرسهاش را انجام داده و با نظم آشنا شود.

طالق عاطفی با رویش رفقای همسر
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همه می دانیم ،فرد رفیق باز کسی است که به اصطالح عامه ،بعد از ساعت کاری خود ،تمایل دارد
با دوستانش به گردش و تفریح برود ،در مکان هایی که در دوران مجردی اش با دوستانش می رفت،
قرار بگذارد ،تا دیر وقت خارج از منزل است ،حتی روزهای تعطیل را هم با آنها سپری می کند.
این مساله هم در میان خانم ها و هم در میان آقایان دیده می شود و برای زندگی مشترک هر کدام
از آن ها قطعا آسیب هایی را ایجاد می کند.
حل مشکل بدون مشاجره
یکی از مهم ترین عواملی که موجب می شــود یک همســر ،رفیق باز باشد ،این است که همسر
به وظایف مختص به خود در زندگی مشــترک عمل نکرده و یا در آن ها کوتاهی کرده اســت .همین
مساله سبب می شود ،همسران تمایل داشته باشند که بیشتر اوقات خود را در خارج از خانه و در کنار
دوستانشــان بگذرانند .همچنین کسانی که مداوم با همسرشان بحث و جدل و مشاجره دارند و سعی
نمی کنند ،مشکالتشان را منطقی حل کنند ،موجب ایجاد این حالت در همسرشان می شوند.
پس اگر شــما جزء کســانی هستید که همســرتان رفیق باز اســت در ابتدا ،مروری بر نقش ها و
وظایف تان در زندگی مشــترک بیاندازید و در وهله بعد ســعی کنید که مشکالتتان را از روش های
منطقی و بدون مشاجره حل نمایید.
پیامدهای رفیق بازی
یکی از مهم ترین پیامدهای رفیق بازی ایجاد طالق عاطفی بین زوجین اســت یعنی همســران
به دلیل اینکه برای یکدیگر وقت نمی گذارند و نیازهای همدیگر را برآورده نمی کنند ،از یکدیگر دور
می شوند و فاصله می گیرند و کم کم طالق عاطفی و سردی عاطفی شکل می گیرد و به موجب آن،
طالق واقعی و قطعی صورت می گیرد.
گام به گام از دوستان فاصله بگیرید
قــدم اول این اســت که نحوه گفتمان و صحبــت کردنمان را با همســرمان تغییر دهیم .معموال
همســران به این دلیل که مبتال به طالق عاطفی شــده اند ،جمالتشان را به حالت های دستوری به
یکدیگر بیان می کنند .این حالت خود می تواند به تخریب بیشتر ارتباط همسران بپردازد.
قدم دوم این اســت که از جمالت محبت آمیز بیشــتر استفاده نمایید و سعی کنید نیاز به محبت و
تعلق پذیری را که از مهم ترین نیازهای زوجین است ،برآورده نماییم.
قدم ســوم این است که هیچ گاه جمالت خود را با «تو» شروع نکنید .زیرا احساس مقصر بودن و
سرزنش شدن به همسرتان می دهد .جمالتتان را با «من» شروع کنید به طور مثال به جای این که
بگویید تو همیشــه برای دوستانت بیشــتر وقت می گذاری و من ناراحت هستم ،بگوییم ،من ناراحت
هستم از این که با من کمتر وقت می گذرانی.
قدم چهارم این است که در کنار رعایت مهارت های گفت و گوی صحیح ،مهارت های انتقاد کردن
را هم یاد بگیریم و در آن قالب به همسرمان انتقاد کنیم.
قدم پنجم این اســت که با همســرتان صحبت کنید و سطح آگاهی او را نسبت به ایجاد ضررهای
این رفتار ناپسندش ،باال ببرید.

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 شــماره  139460311001025571مــورخ  94/9/8هیأت 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 متقاضــی فالمرز احمدی فرزند
ابوالقاسم به شماره شناســنامه  4صادره از فیروزآباد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  130/20مترمربع پالک  7411فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ناصر دهقان 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23452م 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  139460311001023223مورخ  94/8/26هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حســن دهدشــتی فرزند جان
محمد به شماره شناسنامه  811صادره از کازرون در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  237/95مترمربع پالک  19013فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3270فرعی از  1651اصلی واقع
در بخش  4شــیراز حصه مشــاعی متقاضی 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23457م 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  139460311001031288مورخ  94/9/22هیأت 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 بالمعــارض متقاضی ابراهیم فیجانی فرزند ناصر به
شــماره شناسنامه  10صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  225مترمربع پالک  3415فرعی از  2069اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  65فرعی از  2069اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی فرخ گلشن 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 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23450م 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  139460311001030588مــورخ  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 بالمعــارض متقاضی رمضان علیپور فرزند ابراهیم به شــماره
شناسنامه  2076صادره از داراب در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 115/47مترمربع پالک  11409فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  4308فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی فخرالملوک امامی 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23448م 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  139360311001034841مورخ  93/12/12هیأت سوم
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 محسن مختاری فرزند حسین به
شماره شناســنامه  179صادره از اقلید در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  170/66مترمربع پالک  53993فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  509فرعــی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی زریندخت پاکباز 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23458م 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  139460311001030447مــورخ  94/9/17هیأت 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 علیاکبــر ذرهبین فرزند بمانعلی
به شماره شناسنامه  1157صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  330مترمربع پالک  904فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین
رســمی ایرج و منوچهر و حسن و غالمحســین و اکبر و اقدسالملوک و
اشــرفالملوک همگی پایدار 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 اول94/9/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/13 :
/23454م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

