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نگرانی هایی که والدین درباره فرزندانشان دارند؟

شــما به عنوان والدین کودک احتماال همواره
درگیر فکر و خیالهایی درباره آینده او هســتید .از
آن نگران هســتید که چه اتفاقاتی در آینده روی
خواهــد داد و چه سرنوشــتی در انتظار کودکتان
خواهد بود .واقعیت این اســت که نمیتوان گفت
پدر و مادرها هیچــگاه درباره هر لحظه از زندگی
فرزندشان نگرانی ندارند .اما برخی از این نگرانیها
رایجتر بوده و در صدر تمامی دل مشــغولیها قرار
دارند .در این گزارش و بر اساس نظرسنجی که از
بیش از  2400والدین توسط BabyCenter
انجام شده مهمترین دل مشغولی والدین که موجب
میشــود شــبها خواب آرامی نداشته باشند بیان
شده است.
انتظاراتی که از فرزندانمان داریم
کم نیســتند پدر و مادرهایی که شــبها از فکر
و خیــال اینکه شــاید در آینده فرزندشــان نتواند
فرصتهای تحصیلی مناســبی داشــته باشد یا از
فرصتهای شــغلی به خوبی استفاده نکند ،از خواب
میپرند یا خواب خوبی ندارند .در واقع این ترس را
باید در صدر تمامی نگرانی هایی دانست که والدین
درباره آینده کودکانشان دارند .اما واقعیت این است
که چنیــن نگرانی ،واکنش طبیعــی به تحوالت
اقتصادی روز دنیاســت .آنهــا از این بیم دارند که
در آینده فرزندانشان نتوانند شرایط کاری مناسبی
داشــته باشند و به همین دلیل ترجیح میدهند آنها
همواره بــه تحصیالت خود ادامــه داده تا از این
طریق به دســت آوردن فرصتهای شغلی مناسب
را به نوعی برای خود تضمین کنند.
والدین با نگاه به آنچه که در گذشــته خودشان
روی داده ،تــاش میکنند تا شــرایط مناســبی
بــرای فرزندانشــان فراهــم کرده تــا آنها دیگر
چنین سختی هایی را پشــت سر نگذارند .واقعیت
امر نیز چنین اســت؛ در عصر حاضر بحران هایی
نظیر بیکاری و تنش های اقتصادی ،بســیاری از

کشورهای جهان را درگیر کرده اند .از طرف دیگر
هزینه داشــتن یک زندگی معمولی و نسبتا مرفه
به مراتب باالتر از قبل شده است و دقیقا به همین
دلیل است که والدین از آینده نامعلوم کودکانشان
از هم اکنون نگرانی دارند .این نگرانی در بسیاری
از موارد به مراحل وحشت هم می رسد.
در ایــن شــرایط والدین تــاش می کنند که
از همــان دوران طفولیــت ،ذهن کودکشــان را
تقویــت کرده و از هر ابزاری بــرای آموزش بهتر
به فرزندشان اســتفاده کنند .در نتیجه خرید انواع
اسباب بازیهای فکری و ســرگرم کننده که جنبه
آموزشی نیز داشته باشــند در صدر فهرست خرید
والدیــن قرار می گیرد .اما ایــن تصمیمی منطقی
به نظر نمی رسد .تحقیقات نشان می دهد بهترین
کمک برای رشــد ذهنی کودک ،خرید حداقل ها
و بازی با داشــته هاســت .تنها در آمریکا ،والدین
ســاالنه  70اســباب بازی جدید برای فرزندشان
خریــداری می کنند .اما این یک نگرش اشــتباه
اســت .والدین باید ذهن کودک را درگیر بازیهای
فکــری و خالقانه کنند .آنها بایــد از همان تعداد
محدود اســباب بازیهایی کــه در خانه وجود دارد
برای تقویت ســاختارهای ذهنی کودک اســتفاده
کنند تا خالقیت نهفته اش شکوفا شود.
خطراتی که از ســوی غریبه ها وجود
دارد
دل مشــغولی والدین در برخی مــوارد آنچنان
جدی می شــود که حتی ممکن است تصور کنند
که در آینده فردی به فرزندشــان حمله ور شده و
اقدام به قتل وی کند! اینکه چنین ترسی در باالی
این فهرســت قرار دارد چنــدان هم جای تعجب
ندارد .پدر و مادر همواره نگران سالمت فرزندشان
هستند .این نگرانی در بسیاری از موارد جنبه ترس
هم پیدا می کند .تحقیقاتی که در این خصوص در
دانشگاه نیوهمپشایر انجام شده نشان می دهد که

والدین معموال دالیل زیادی برای چنین ترسهایی
دارند .یکی از این دالیل مربوط به زمانی می شود
که کودک در خارج از خانه قرار دارد.
بودن در کنار دوســتان یا حضــور در محیط
مدرســه از جمله زمانهای نسبتا طوالنی است که
والدین اطالع چندان زیادی از سالمت فرزندشان
ندارند .در عین حال خبرهایی در رســانه ها منتشر
می شود مبنی بر آنکه در گوشه ای از کشور ممکن
اســت معلمی ناخواسته لطمه ای به دانش آموزان
وارد کرده باشــد .مواردی از این دســت همواره
در ذهــن والدین باقــی می ماند و آنهــا را از آن
می ترساند که شاید چنین اتفاقاتی برای کودکشان
نیز روی دهد .اما خبر خوشــحال کننده این است
که بر اســاس تحقیقات صورت گرفته ،بسیاری از
این نوع نگرانی ها بی مورد است .همزمان با توسعه
فرهنگی جوامع ،افراد در شرایط ایمن تری نسبت
به دهه های قبل زندگی می کنند .در نتیجه والدین
نباید نگرانی زیادی درخصوص سالمت فرزندشان
در زمان حضــور در خارج از محیط خانه داشــته
باشند.
بــا این حال والدین می تواننــد کارهای زیادی
برای حفظ ســامت جســمی و روانی کودکشان
انجام دهند .آنها باید سعی کنند خود را تا حد امکان
به کــودک نزدیک کــرده و با برقــراری پلهای
ارتباطی میان خود و او ،از حال و روش فرزندشان
بــا جزئیات زیاد مطلع شــده تا بتواننــد در مواقع
لزوم بــه او کمک کنند .در چنین وضعیتی کودک
احساس نزدیکی چشــمگیری با والدین خود پیدا
کرده و هر فاکتور آزاردهنده ای را پیش از آنکه به
بحرانی فراگیر تبدیل شود با آنها درمیان می گذارد.
همچنین به والدین توصیه می شود که آموزشهای
بهداشــتی الزم را به کودکشــان ارائه کنند تا او
در مواقــع لزوم بتواند از آنها برای حفظ ســامت
عمومی خود استفاده کند.

سال بیست و یکم
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جراحات و تصادفات
ترس از وقوع تصادف و مجروح شــدن کودک
در حین عبور از خیابان یا بازی با دوستان از جمله
ترســهای رایجی است که ذهن بسیاری از والدین
را به خود مشــغول نگاه می دارد .این نوع نگرانی
همواره وجود داشته و مربوط به دوره زمانی خاصی
نمی شود .در کشــورهایی که نرخ وقوع تصادفات
رانندگی باالست و به تبع آن آمار مرگ و میر ناشی
از تصادفات نیز رقم چشمگیری است ،همواره این
نگرانی وجود دارد که شمار کودکان قربانی نیز رقم
قابل توجهی باشــد .در برخی از کشورها این رقم
نگران کننده است .به عنوان مثال  968کودک زیر
 14سال در سال  2008و در جریان بروز تصادفات
رانندگی در آمریکا جان خود را از دست داده و 168
هزار کودک نیز مجروح شدند.
اما این ترس از آن دســته مواردی اســت که
والدین می توانند نقش قابل توجهی در کم کردن
از آمار آن داشــته باشند .اســتفاده از صندلی ویژه
کودک در خودرو و همچنین ارایه آموزشهای الزم
بــه کودکان در زمان تــردد در خیابان و مکانهای
مشــابه از جمله اقداماتی است که نرخ مرگ و میر
و جراحات ناشــی از تصادفات در کــودکان را به
میزان قابل توجهی کاهش می دهد .اگر فرزندتان
با اســتفاده از سرویس راهی مدرسه می شود حتما
تحقیقات الزم را در خصوص مهارت راننده خودرو
انجام دهید .الزم است که مطمئن شوید او تجربه
الزم در این زمینه را دارد.
ابتال به چاقی و اضافه وزن
همزمان با توســعه فناوریهــای نوین از جمله
ابزارهــای ارتباطــی ،کــودکان نیز مانند ســایر
گروههای ســنی تحرک به مراتــب کمتری پیدا
کرده اند و این مســأله می تواند به بروز چاقی در
آنها منجر شود .تحقیقات نشان می دهد در مقایسه
با  30ســال گذشته ،نرخ چاقی در بین کودکان در
بسیاری از کشورها ســه برابر شده است .اما خبر
خوشحال کننده این اســت که والدین می توانند
تأثیر بسزایی در روند شــکل گیری ساختار بدنی
فرزندشان داشته باشــند .هیچ کس به اندازه پدر
و مادر در جریان نحوه تغذیــه کودک قرار ندارد.
بدون شک داشتن رژیم غذایی مناسب که حاوی
گروههای متنوع غذایی باشد در کنار تحرک بدنی
الزم ،برگ برنده والدین در داشتن فرزندانی سالم
محسوب می شود.
بــرای اینکه والدیــن بتوانند تأثیــر الزم را بر
کودکشــان بگذارند ،بیش از هــر چیز باید از خود
شــروع کنند .کودک به آنها نــگاه می کند و اگر
والدین توجه الزم به نحوه تغذیه داشــته باشند و
در عین حال انجام حرکات ساده ورزشی در طول
هفته را جزئی از برنامه هایشــان قرار دهند آنگاه
می توان از کودکان هم انتظار داشــت که آنها نیز
از ایــن روند تبعیت کنند .یادمان نرود که کودکان
در هر حــال به والدین خود نگاه کــرده و از آنها
در انجام کارهای مختلف الگوبرداری می کنند .اگر
فکر می کنیم کاری درست است و باید انجام شود،
اول باید از خودمان آغاز کنیم.

وجود فرزند دوم این رفتارها را در پی دارد
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امیــن حق وردی روانشــناس عمومی گفت :معموال کودک در زمــان حضور فرزند دوم در
خانواده دچار مشــکالت رفتاری شــده که باید با هوشــیاری و آگاهی والدیــن خصوصا مادر
به درســتی کنترل و هدایت شود .وی افزود :انگشت مکیدن ،شب ادراری ،لجبازی با اطرافیان
خصوصا پدر و مادر از جمله رفتارهای شــایع پس از تولد فرزند بوده که والدین باید احســاس
کودک را درک کرده و زمانی که ابراز عدم دوســت داشــتن نوزاد را داشته ،حتی باید حق را به
او داده و با وی دعوا نکنند.
حــق وردی ادامه داد :انجام کارهای بچگانه و حتــی کودکانه صحبت کردن یکی دیگر از
رفتارهای شــایع توســط فرزند بزرگتر بوده که در این مواقع والدین باید به این کارها بیتوجه
بوده و حتی او را نگاه نکنند و به کار خود مشغول شوند.
این روانشــناس عمومی در پایان تاکید کرد :زمانی که کودک مدت زیادی را ســاکت و آرام
بوده تا شما به کارهای منزل و نوزاد رسیدگی کنید ،کنار او بنشینید و مورد تشویق قرارش دهید
تا کودک تفاوت رفتار شما را هنگام انجام کارهای درست و نادرست دریابد و بداند خودش نیز
برای شما هم دارای اهمیت است.

نتیجه اهمیت و توجه به بازی کودکان

جعفر بای آسیب شناس گفت :اولین وسیله ایجاد ارتباط بین همساالن بازی با سایر کودکان
است پس طبیعی است که در دوسالگی کودکان با یکدیگر بازی نکنند در این دوران مشارکت
و تعادلی بین آنها دیده نمیشــود اما از این دوران به بعد قطعا والدین شــاهد بازی مشارکتی
بین کودکان خواهند بود.
وی افزود :دوران کودکی ،یادگرفتن مهارتها و شــناخت تواناییها است .این دوران تنها از
طریق بازی صورت میگیرد و این اهمیت موضوع انتخاب اسباب بازیها را باال میبرد.
بای تصریح کرد :بازی موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خالقیت کودکان میشود
و در رشد هوشی او بسیار موثر است .این آسیب شناس در پایان گفت :در دوران نوپایی کودکان
به اشــیا و اسباب بازیهای اطراف خود بیشــتر عالقه نشان میدهند تا به سایر کودکان ،البته
گاهی به سوی همساالن خود رفته و به یکدیگر لبخند میزنند.

ناخن جویدن از کی آغاز میشود؟

جعفر بای آسیب شناس گفت :جویدن ناخن فقط منحصر به کودکان نیست ،بلکه نوجوانان،
جوانان و حتی بزرگساالن نیز دچار این عادت هستند .وی افزود :بسیاری از کودکانی که با این
عادت بزرگ میشوند ،تا بزرگسالی و حتی سالخوردگی آن را با خود دارند.
بای تصریح کرد :کودکانی که تحت فشــار و اســترس هســتند ناخن جویدن برای تسکین
سیستم عصبی به سراغشــان میآید و اگر بخواهند این عادت را کنار بگذارند اراده قوی برای
ترک این عادت الزم است و به کمک روشهای درمانی بر روی فکر آنها ،می توان آن را کنار
گذاشت.
این آسیبشــناس در پایان گفت :جویدن ناخن نه تنها منظره ناخوشایندی دارد بلکه موجب
بیماری کودکان نیز میشود .زیرا عادتی است که معموال از اواخر کودکی آغاز میشود.
والدین نباید کودک را به دلیل ناخن جویدن به خصوص در جمع ســرزنش یا تمسخر کنند
بهتر است در مورد عوارض این اختالل با کودک تنهایی صحبت کنند.

با چه افرادی ازدواج نکنیم

محمدرضا نظامی روانشــناس خانواده عنوان کرد :همه ما شنیدهایم که در ازدواج و انتخاب
خواســتگار نباید زیاد ســخت گرفت و تا جایی که ممکن اســت از داشتن شرایط غیرضروری
چشمپوشــی کرد ولی باید در نظر داشــت که برخی نکات را نباید نادیــده گرفت زیرا موجب
مشــکالت جدی میشــود .وی در ادامه گفت :یکی از نکاتی کــه در ازدواج باید به آن دقت
کرد ،خودشــیفتگی و غرور فرد بوده زیرا چنین شخصی جز به منافع خود به کس دیگری حتی
همســرش اهمیت نداده و همیشه از اطرافیان توقع احترام و برآورد خواستههایش را داشته ولی
برای خودش چنین التزامی را احساس نمی کند.
نظامی تصریح کرد :ویژگی دیگری که باید به آن توجه کرد خانوادههایی بوده که دخالت در
زندگی فرزندانشان را یک عادت میدانند و این موجب آزار زوجین میشود و یکی از بزرگترین
عوامل طالق در زندگی مشترک میشود.
این روانشــناس خانواده در پایان تاکید کرد :رفیق باز بودن مرد و بیمســئولیتی آن یکی از
مهمترین خصوصیاتی بوده که باید مورد توجه قرارگرفته شــود که چنین فردی همســر خود را
در زمانیکه باید کنارش باشد رها کرده و معموال زنان چنین افرادی دچار افسردگی میشوند.

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  139460311001034857مورخ  94/10/10هیأت 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 افســانه راستگو فرزند شکراله به شماره
شناسنامه  11326صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  159/24مترمربع پالک
 19152فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  515فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالکین رســمی عزیز کالنتری و کرامت اله زمانی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25953م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی مالحظه نظریه کارشناسی وفق ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی
خواهان مریم رحیمی فرزند رحیم دادخواســتی به طرفیــت خوانده امیدعلی رحیمی فرزند
کرم به خواســته مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان سپیدان نموده که جهت
رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ســپیدان واقع در
شهرستان ســپیدان ارجاع و به کالسه  9409987166100590ثبت گردیده که پس از رسیدگی
جلسه اول دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناســی صادر گردیده است که با توجه به وصول
نظر کارشناســی و به علت مجهول المکان بودن خوانده مارالذکر و درخواســت خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مهلت یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناســی و اظهار هر
مطلبی نفیا یا اثبات ًا در این شعبه حاضر شود در غیر این صورت وفق مفاد قانونی اقدام خواهد
شد.
 /26072م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان سپیدان
سید مهدی میرسلیمانی
آگهی حصر وراثت
علی قوامی دارای شناســنامه شماره  135متولد  1315به شرح دادخواست به کالسه 940489
از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدارحم
رعیتی به شماره شناسنامه  76در تاریخ  91/10/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از یک خواهر ،یک برادر و یک همسر دائمی به نام های:
 -1دختربس به شماره شناسنامه  199صادره از حوزه  3نی ریز همسر متوفی
 -2علی قوامی به شماره شناسنامه  135صادره از حوزه  3نی ریز برادر متوفی
 -3زهرا رعیتی به شماره شناسنامه  77صادره از حوزه  3نی ریز خواهر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه
شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از
تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /26067م الف
مجتمع شوراهای حل اختالف بختگان

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  139460311001031497مورخ 94/9/24
هیأت 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
پرویز شــکوه زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه 3601
صادره از آبادان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 137/82مترمربع پــاک  4890فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  714فرعــی از  2086اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی بدری مصطفوی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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
اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24607م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
زهرا جاویدی دارای شناسنامه شــماره  496فسا به شرح
دادخواست به کالســه  94/931ح ش مرکزی از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان مرحوم اصغر جاویدی به شناسنامه شماره 190
فســا در تاریخ  93/11/27در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1زهرا رجب دری فرزند رجب به شناسنامه شماره 222
فسا (همسر دائمی متوفی)
 -2زهرا جاویدی به شناسنامه شماره  496فسا
 -3نرجس جاویدی به شناسنامه شماره  819فسا
 -4الهه جاویدی به شناســنامه شــماره  108فسا (دختران
متوفی)
 -5علی رضا جاویدی به شناسنامه شماره  444فسا
 -6مجید جاویدی به شناســنامه شماره  6301فسا (پسران
متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /896م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

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  139460311001023595مورخ  94/9/1هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اســمعیل نیک صابر
فرزند مرتضی به شماره شناســنامه  1323صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  164/31مترمربع پالک 5493
فرعــی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از
 2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی علی
غریبی 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 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24585م 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  139460311001033273مورخ  94/10/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی علی محمد منفرد
فرزند ملک حسین به شماره شناسنامه  333صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  179/47مترمربع پالک 2012
فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی عبداالمیر کردنژادیان
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 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 ،دادخواست 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 اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25955م 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  139460311001023219مــورخ 94/9/26
هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی وحید
پناهیان فرد فرزند محمد به شــماره شناسنامه  926صادره از
شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  165/04مترمربع
پالک  19056فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 906فرعــی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی زیادلخویان زاده 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 باشــند 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24584م 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  139460311001033368مورخ  94/10/3هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مصطفی عبداللهی فر
فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه  955صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  2013فرعی
از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی شهرداری شیراز محرز
گردیده است .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 رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25971م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

