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سال بیست و یکم

شماره 5673

متعصبانه از فرزندتان حمایت نکنید

کمتر خانــواده ای پیدا می شــود که روی
تربیت فرزندان خود حساســیت نداشــته باشد
اما همیشه داشتن حساســیت نشانه این نیست
که در مورد رشــد روانــی فرزندانمان همه چیز
را می دانیم .خانواده های زیادی هســتند که از
عدم پیشــرفت تحصیلی نوجوانان خود گله می
کننــد و وقتی از آنها دلیل ایــن موضوع را می
پرســید همان جوابــی را می دهنــد که فرزند
نوجوانشان به آنها داده است.
جواب هایــی مثل «معلم فرزندم اصال خوب
نیســت« ،».مدرســه فرزند نوجوان من شرایط
اســتاندارد ندارد ».یا «همکالسی های فرزندم
او را اذیــت می کنند ».و هــزاران دلیل که به
نوعی از عوامل بیرونی و خصوصا مدرسه ریشه
جعفر بای آسیب شناس گفت :در زمان آشنایی
کودک به مطالعه و کتابهایی که خبری شاد و
مفرح با عکسهای متنــوع و ترجیحا کارتونی
دارد ،استفاده شــود تا احساس خوبی در کودک
به وجود آید و به تدریج به مطالعه ترغیب شود.

می گیرد ،اما جواب به این سوال که چرا با وجود
تالش های بی وقفه خانواده ها و هوش نســبی
فرزندانمان ،مدرسه باعث بروز ناسازگاری های
جدی در آنها می شــود ،به تامل بیشــتری نیاز
دارد.
فرزند شما از مدرسه بر می گردد و قیافه اش
درهم اســت .از او می پرسید« :امتحانت چطور
بود؟» او خیلی ناراحت به نظر می رســد .آنقدر
نقشــش را خوب بازی می کند که به ســادگی
از ســوال اولتان می گذرید .نزدیکش می شوید
و با مالیمت از او می خواهید دلیل ناراحتی اش
را بیــان کنــد .او در حالی که چهــره مظلومی
بــه خودش گرفته برای شــما از معلم بداخالق
کالسش تعریف می کند که چندان دل خوشی

از او ندارد .آن طور که فرزندتان تعریف می کند
معلمش بین او و دیگر بچه ها تفاوت می گذارد
و آنقدر با او لج اســت که این آزردگی و کینه را
روی نمره های فرزندتان انعکاس می دهد.
به حــرف هــای فرزندتان بــا دقت گوش
می دهید و دلتــان می گیرد .وقتــی فرزندتان
توانست شما را به خوبی تحت تاثیر بگذارد نوبت
رو کردن برگه امتحانی می رسد .نمره افتضاحی
که به دلیل کینه بین فرزند شما و معلمش بوده
شما را خیلی متاثر می کند و اینجاست که جنگ
بین شما و معلم فرزندتان همه چیز را خراب تر
می کند.
واقعیــت همین چیزی اســت کــه برایتان
گفتیم اما در این مواقع بهتر اســت مراقب نوع

طعم مطالعه را به کودکان بچشانیم
وی افزود :کودکان ،عکس را از کارتون بیشتر
دوســت دارند ،بنابراین کتابهایــی که از نظر

زبانی غنی هستند ،کلمات و شعرهای گوناگون
دارند والدین تهیه کنند و برایشان بخوانند.

حرف هایی که می زنید ،باشــید .هرگز با معلم
فرزندتان مخالفت نکنید .مخالفت شــما ممکن
اســت با سکوت شــما هم تایید شود حتی اگر
حرفی به زبان نیاورید .مثال خانواده ممکن است
از معلم در حضور نوجوان انتقاد نکنند ولی مرتبا
با مدیر یا مســئوالن در مدرســه درباره اشکال
های معلم حرف بزنند .البته گاهی ممکن است
معلم فرزند شــما با او منصفانه رفتار نکند ولی
شما به عنوان والدین باید کمی پخته تر عمل و
این مساله را طوری حل و فصل کنید که معلم از
چشم نوجوان نیفتد و اقتدار او را دست کم نگیرد.
با این کار شــما توانســته اید تا حــد زیادی به
نوجوانتان یاد بدهید که خود او مسئول نمره های
بدش است و نباید دیگران را مقصر بداند .هرگز
مدرسه فرزندتان را در حضورش بی کفایت جلوه
ندهیــد و با این کار به اختالف هــای بین او و
مسئوالن مدرسه دامن نزنید.
خانواده هایی هســتند که فرزندان خود را به
اطاعت از فرامین مدرسه مجبور می کنند و درواقع
هرگز پای صحبت و احساس های فرزندانشان
در رابطه با موضوع های مدرســه نمی نشینند.
ایــن خانواده ها نیز به اندازه خانواده هایی که در
شکایت های فرزندانشــان حامی آنها هستند،
در برزو مشــکل های بین نوجوانان و مسئوالن
مدرســه مقصرنــد .این موضوع طبیعی اســت
کــه فرزند و نوجوانتان در محیط مدرســه دچار
ناســازگاری و اختالف نظرهایی با مدیر ،معلم
و ...شود اما نوع واکنش شما در این زمینه تاثیر
زیادی در بهبود اوضاع دارد.
متاســفانه در سال های اول شــروع مقطع
دبیرســتان ،معلمان آن طور کــه باید نیازهای
دانش آموزان را تامین نمی کند و بیشــتر روی
نظــم و انضباط آنها تاکید دارند تا موضوع های
دیگر .معلمان مدرسه بی نقص نیستند و ممکن
اســت معلم یک کالس به دلیــل حقوق کم یا
یک درگیری خانوادگی اســترس و فشار کاری
اش را بــه فرزندتان منتقــل کنند .در این مورد
باید با مشــاور مدرســه صحبت کنید و ترجیحا
از فرزندتان بخواهید مشــکل خود را مستقیما با
مشاور مطرح کند .مشــاوران مدرسه می توانند
واسطه خوبی در این مورد باشند و به عنوان یک
میانجی خوب عمل کنند.
بای تصریح کرد :بعضی کودکان یک کتاب را
بارها و بارها نگاه و مرور میکنند و بارها والدین
را مجبور به خواندن آن می کنند.
مشــخصه ای در آغاز خواندن برای کودکان
وجود ندارند.

ثبتی و دادگستری

آرایش صورت را چگونه پاک کنیم؟
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پاک کردن آرایش باید بخش مهمی از مراقبت روزانهی پوستتان باشد .نکات متنوعی برای پاک
کــردن موثر آرایش وجود دارد و همه می گویند باید در پایــان روز تمام آثار آرایش را از صورتمان
پاک کنیم ،ولی گفتنش از انجامش آسان تر است .اثر چیزهایی مثل خط چشم و ریمل گاهی حتی
بعد از اســتفاده از پاک کنندهی آرایش هم به جا می ماند! با این راهنما پاک کردن آرایش برایتان
مثل آب خوردن خواهد شد.
برای پاک کردن آرایش ،به ترتیب شروع کنید
برای راهنمایی در مورد پاک کردن آرایش بهتر است از پایه شروع کنیم .احتماال اینکار را خودتان
هم خودبه خود انجام می دهید ،به ترتیب پاک کردن آرایش میتواند به سرعت کارتان بسیار کمک
کند.با پاک کردن رژ یا برق لب شــروع کنید و بعد به ســراغ چشــم ها بروید ،و با پاک کردن بقیه
صورت کار را تمام کنید.
برای پاک کردن آرایش ،با چشم ها به مالیمت رفتار کنید
ریمل و خط چشــم معموال ســخت تر از بقیه ی آرایش ها پاک می شوند .ممکن است وسوسه
شــوید که چشــمتان را بمالید و بسایید تا پاک شــود ولی اینکار اصال برای پوستتان خوب نیست.
پاک کنندهی آرایش مخصوص چشــم بهترین گزینه برای پاک کردن ســایهی چشم ،خط چشم و
ریمل است .کمی از پاک کننده آرایش چشم را روی پد پنبه ای بزنید و آن را روی پلک و مژههایتان
قرار دهید .ســپس به آرامی آن را به گوشه چشــم ها بکشید ،این کار را تا پاک شدن کامل آرایش
تکرار کنید.
برای پاک کردن آرایش تان ،پاک کننده مناسبی انتخاب کنید
در هنگام خرید همیشه مالیم ترین پاک کننده ی ممکن برای نوع پوستتان را انتخاب کنید .در
اثر اســتفاده از پاک کنندههای خشن و بیش از اندازه قوی ،پوستتان خشک شده و در نتیجه ی این
اتفاق ،بیش از حد چربی تولید خواهد کرد .پاک کننده را با حرکات دایره ای روی پوســتتان بمالید
و آرایش را همین طور که پیش می روید به آرامی پاک کنید .بیشــتر آرایش ،خصوصا اگر پیش تر
آرایش لب و چشمتان را پاک کرده اید ،باید در این مرحله پاک شود.
بعد از پاک کردن آرایش ،صورت تان را آبکشی کنید
پس از پاک کردن آرایش ،آنچه باقی مانده را با آب ولرم بشــویید .از ســاییدن آثار باقی مانده با
پارچه و حوله خودداری کنید چرا که به پوســتتان آســیب می رساند .پاشیدن آب ولرم ،به صورتتان
برای از بین بردن آنچه باقی مانده کافی ســت (یادتان نرود که آب داغ یا ســرد به پوستتان شوک
وارد می کند).
بعد از پاک کردن آرایش ،صورت تان را خشک کنید
حاال بعد از پاک کردن آرایش ،از پارچه یا حوله ای برای خشــک کردن پوســتتان استفاده کنید.
آهســته پارچه یا حوله را روی پوســتتان فرود بیاورید و از کشیدن و مالیدن آن بر پوست خودداری
کنید .حتما در پایان کار ،از مرطوب کننده استفاده کنید.
کلک های جایگزین برای پاک کردن آرایش
گاهی اوقات ،ما تمام لوازم پاک کردن آرایشمان را همراه نداریم .در این مواقع استفاده از مرطوب
کننده و پاک کردنش با دستمال کاغذی آسان ترین روش بدون آب است.
با مالیمت رفتار کنید
مالیمت کلمهی کلیدی پاک کردن آرایش است .ممکن است فکر کنید که استفاده از محصوالت
و حرکات مالیم ناکارآمد اســت ولی این طور نیســت! مالیمت تنها به معنای برآشــفتن پوست به
کمترین میزان ممکن است ،چرا که پوست صورت پوستی به شدت حساس است.

نحوه حل مسئله مهمترین نیاز دوره نوجوانی

شیوا وکیلی روانشناس تربیتی عنوان کرد :دوره نوجوانی به سبب رشد شناختی فرد با کوچکترین
استرســی از طرف والدین دچار تنش شــده و اگر مهارت حل مسئله را نداشــته باشد باعث ایجاد
اختالل های عصبی در او خواهد شد.
وی در ادامــه گفت :اگر نوجوان دارای اطالعات و تحصیالت کافی باشــد ولی نحوه برخورد با
مشــکالت را نداند دچار افســردگی ،عدم اعتماد به نفس ،خشم و عدم ارتباط صحیح با همسر خود
در آینده شده ولی فردی که با نحوه حل مسئله آشنا باشد حتی با کمترین امکانات و تحصیالت نیز
می تواند با مسایل مختلف کنار آمده و زندگی آرام و رضایت بخشی را تجربه کند.
وکیلی اضافه کرد :وظیفه والدین در برخورد با نوجوان خود این اســت که با او دوســت بوده تا
ارتبــاط صمیمی تری برقرار کرده همچنین برقراری روابط عاطفی عمیق و آموزش نحوه رویارویی
با مشکالت آموزش داده شود.
این روانشــناس تربیتی در پایان افزود والدین باید بدانند که تنها آموزش حل مســئله و مقابله با
مشکل برای نوجوان مهم نبوده بلکه خود پدر و مادر نیز نباید با اجرای محدودیت زیاد و یا شکاکیت
به فرزند خود باعث ایجاد مشکالت بزرگ تری برای او باشند.

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  139460311001034839هیأت سوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مســعود زارعی فرزند مختار به شماره شناسنامه  298صادره
از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  160/42مترمربع پالک
 4082فرعی از  2079اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1327فرعی
از  2079اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی صمد
کرمی و رضا کرمی محرز گردیده اســت .لذا بــه 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26013م 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  139460311001034840هیأت ســوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی رقیه خاکساری فرزند علی رضا به شماره
شناسنامه  347صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 110/65مترمربــع پالک  7524فرعــی از  2083اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی ابراهیم مرادی مطلق شیرازی 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 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26012م 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  139460311001030603هیــأت 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 ســلطانعلی توکل شــوریجه فرزند آقامراد به
شماره شناســنامه  20صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  178/20مترمربع پالک  4898فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی 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 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26009م 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  139460311001031294هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدحســن کرمی جعفرلو فرزند محمدحســن به شــماره
شناسنامه  572صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 95مترمربع پالک  54203فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  534فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی اکبر جاللی 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26014م 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  139460311005001090هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی فرج اله حســینی فرزند عبدعلی به شماره شناسنامه 1275
صادره از جهرم موازی  10000ســهم مشــاع از  108536/09سهم سهام
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  108536/09مترمربع
پالک  4فرعی از  327اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از
 327اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
جهانگیر حســین قلی خانی 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/15 :
/26021م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001034845هیأت سوم 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 رضا آزادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 340
صادره از آباده طشک در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68/87
مترمربــع پالک  682فرعی از  2156اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  2156اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
حبیب اله کشاورز محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26040م 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  139460311001031522هیأت سوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مریم کرمی فرزند سیامرث به شماره شناسنامه  10487صادره
از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  152مترمربع پالک 7147
فرعــی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  12فرعی از 1793
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی حسن زارع بناد
کوکی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26011م 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  139460311001033472هیأت اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی علی زارعیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 902
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  139/20مترمربع
پالک  11091فرعی از  1654اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  619فرعی
از  1654اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی رباب
روستایی جلیانی 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 اول94/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/14 :
/26020م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

