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موفقیت در مسیر کارآفرینی

کارآفرینی از بســیاری جهات رسیدن به استقالل
است .شــما رئیســی نخواهید داشــت .هیچ ناظر و
همــکاری روی برنامــه ی کاری و موفقیت هایتان
نظارت نخواهد کرد .در عوض سرنوشتتان در دستان
خودتان خواهــد بود و برای تمام کارهایی که خواهید
کرد تنها به خودتان پاسخگو خواهید بود.
با این وجود این استقالل می تواند مایه ی دردسر
هم باشــد .در حقیقت بــا اینکه کارآفرینــی فعالیتی
مستقل محسوب می شود ،موفق ترین کارآفرینان دنیا
بدون کمک اطرافیان خود نمی توانســتند به جایگاه
فعلی خود برسند.
شما به عنوان کار آفرین خودتان تصمیم می گیرید
و مســیرتان را انتخاب می کنید ،اما اگر می خواهید به
نهایت اثربخشــی و اثرگذاری ممکن خود برسید ،باید
روی کمک این چند نفر حساب کنید.
 5نمونه از کســانی که برای موفقیت در
مســیر کارآفرینی باید در کنار خود داشته
باشید
 - 1یک راهنمای مورد ستایش
راهنما ها منابع جدایی ناپذیر کارآفرینان محسوب
می شــوند ،مخصوص ًا اگر برای اولین بار اســت که

کسب و کاری راه می اندازید .اغلب کارآفرینان دنیای
کســب و کار در گذشته کســب و کار های متعددی
داشــته اند ،اشــتباهات بیشــتری مرتکب شده اند و
بیش از آنچــه تصورش را بکنیــد درس گرفته اند.
راهنمای شــما در کســب و کار به شما توصیه های
ارزشــمندی خواهد کــرد و هر جا احتیاج داشــتید،
بینــش و راهنمایی های الزم را در اختیار شــما قرار
خواهــد داد .آنها از طرف دیگــر ارتباطات و منابعی
دارند که می توانید هنگام بنا کردن زیرســاخت های
کســب و کار خود از آنهــا بهره مند شــوید .حتم ًا
راهنمایی پیدا کنید که مورد ســتایش شماست و به
او اعتماد دارید .اگر چنین کســی را در اختیار دارید،
می تواند ســال ها شما را در مســیر درست هدایت
کند .اما اگر برای پیدا کردن راهنمایی مناســب برای
کسب و کار خود دچار مشکل هستید ،در شبکه های
اجتماعی به دنبال کارآفرینان پرســابقه ی صنعت و
منطقه ی خود بگردید .می توانید شرکت در جلسات
شــبکه ســازی و صحبت کردن با کسانی که با آنها
مواجه می شوید را نیز امتحان کنید.
 - 2شرکایی قابل احترام
برای مدیریت کســب و کار خود چــه به دنبال

اعظم بیانلو روان شناس جوان گفت :در رابطه با
اصطــاح خوشتیپی یا بد تیپی و ارتباط آن با روان
انسان ،در روانشناســی موضوع تصویر بدنی مطرح
میشــود .تصویر بدنی بدین معنی است که یک فرد
چه تصویری از جذابیتهــا و زیباییهای ظاهری و
جســمی خود دارد و فکر میکند دیگران او را چگونه
میبیننــد .وی گفت :در صورتی که تصویر بدنی فرد
مثبت باشد ،فرد احساس راحتی میکند و فکر میکند
کــه در نظر دیگران نیز خوب به نظر میرســد ،ولی
در صورتی کــه تصویر بدنی فرد منفی باشــد ،فرد
نســبت به زیبایی ظاهری و بدنی خــود تردید دارد
و یــا از آن ناراضی اســت که منجر بــه اختالالت

چرا همه دوست دارند خوشتیپ باشند؟
روانشناســی از جمله اختالالت خوردن ،افسردگی،
اضطراب و غیره میشــود؛ بنابرایــن تصویر بدنی و
ظاهری فرد با ســامت روانی او ارتباط تنگاتنگ و
دو سویهای دارد ،فردی که سالمت روانی دارد قطعا
تصویر بدنی مثبت و متعادل نیز دارد و خود را فردی
مطلوب و به اندازه کافی جذاب میبیند و در نتیجه از
روابط اجتماعی موفقتری هم برخوردار است.
بیانلو گفت :فردی کــه تصویر بدنی منفی دارد،
حتی ممکن اســت اعتماد به نفس کافی برای نشان

مدل شــراکتی باشــید و چه به دنبــال پیدا کردن
کســب و کارهای دیگری که بتوانید از نیرویشــان
بهره بگیرید ،پیدا کردن شــرکایی قابل احترام برای
باال بردن شانس موفقیتتان به عنوان یک کارآفرین
اهمیتی حیاتی دارد .شراکت کسب و کار اگر بر مبنای
احترام متقابل شــکل بگیرد ،احتمال تسلیم شدن در
برابر نقطه ضعــف های معمــول کار مثل اختالف
نظر ،ســوء اســتفاده و یا خودخواهی کاهش خواهد
یافت .پیدا کردن شرکای خوب آسان نیست ،اما اگر
می خواهید پتانسیل خود را به حد اکثر برسانید ،این
کار از اهمیت زیادی برخوردار اســت .بنابراین برای
این کار عجله نکنید ،از زمان نهایت استفاده را ببرید
و منتظر بهترین گزینه باشید.
 - 3کارمندانی قابل اعتماد
یک کســب و کار تنها با رهبری به جایی نخواهد
رسید .شما باید شــبکه ای از کارمندان قابل اعتماد
و متعهد داشــته باشــید تا در اجرای مسئولیت های
عملیاتی روزانه ی شــرکت به شما کمک کنند .آنها
قرار است به عنوان وسیله ی رهنمود های شما عمل
کنند ،بنابراین باید اطمینان داشــته باشــید از پس
وظایفــی که به آنها محول می کنیــد بر می آیند و

دادن خــود در اجتماع هم نداشــته باشــند؛ اگر فرد
عزت نفــس پایینی داشــته و احســاس کند که فرد
کمارزشــی اســت و به اندازه کافی جذاب نیســت،
میتواند منجر به ناراحتی هــای عاطفی و هیجانی
شــود و در نتیجه افراد جوان برای حل این مشــکل
ممکن است دست به اقداماتی مانند تغییر ظاهر خود
بزننــد و تالش کنند که تصویــر بدنی بهتری برای
خودشان بسازند .این روانشناس بیان کرد :این افراد
امکان دارد در انتخاب لبــاس افراطی عمل کرده و
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در صورت عدم توانایی ،حد اقل این موضوع را با شما
در میــان می گذارند .برای کمک به خلق فضایی که
به صورت طبیعی کارکنان قابل اعتمادی که به آنها
احتیاج داریــد را جذب خود کند ،معیار های واضحی
برای فرهنگ شــرکت خود تعیین کنید و به ویژه در
فرایند مصاحبه دقت زیادی به خرج دهید .در انتخاب
خود شــخصیت فوق العاده و صداقــت واقعی را بر
سابقه ی درخشان و طوالنی و یا پیشینه ی تحصیلی
چشمگیر ارجحیت دهید.
 - 4دوستانی که برایشان وقت بگذارید
دوستان شــما بیش از آنچه تصورش را می کنید
شــما را در مسیر کارآفرینی یاری می دهند ،اما فقط
در صورتی که شما اجازه ی این کار را به آنها بدهید.
وقتی بــه عنوان یــک کارآفرین وارد گود شــوید،
به راحتی ممکن اســت روابط شخصی خود را فدای
ســاعات کاری طوالنی و هفت روز هفته کار کردن
کنید .تالش برای موفقیت شــما الزم است ،اما باید
میان کار و اســتراحت خط مشخصی بکشید و برای
خودتان نیز وقــت بگذارید .با حفظ تعادل بهتر میان
کار و زندگــی ،از زمان خود به عنوان یک کارآفرین
لذت بســیار بیشتری خواهید برد و تصمیمات بهتری
خواهید گرفت .دوستان خوب به پا گرفتن شما کمک
خواهند کرد و نمی گذارنــد خودتان را با کار از پای
در بیاورید.
 - 5خانواده ای که از شما حمایت کنند
به عنوان آخریــن مورد ،هیچگاه قدرت و اهمیت
خانواده را از یاد نبرید .آنها حتی پیش از آنکه کسب و کار
خود را به راه بیندازید پشتیبان شما بوده اند ،حاال نیز
پشتیبان شما هســتند و فارغ از موفقیت یا شکست
شما در آینده از شما حمایت خواهند کرد.
از در میان گذاشتن مشکالت ،ترس ها ،نگرانی ها
و چالــش های خود با آنان نترســید .نگه داشــتن
این مســائل در خود می تواند اســترس بیشتری به
شــما وارد کند و شــما را از خانواده تان دورتر کند.
به صورت منظــم زمانی را بــرای گذراندن در کنار
خانواده اختصاص دهید و آنها را بخش فعالی از سفر
کارآفرینانه ی خود قرار دهید .این چند نفر به شــما
کمک خواهند کرد تصمیمات درســتی بگیرید و در
هنگام ســختی ها در کنار شــما خواهند بود .به این
ترتیب احتمال موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین
بیشــتر می شــود .خودتان را با افراد مــورد اعتماد،
عالقه و احترامی که می شناســید احاطه کنید؛ حتی
اگر شکســت بخورید باز هم می توانید از این ســفر
لذت ببرید.
لباسهایــی با فرمها و طرحهای خاص برای جبران
نقصهای بدنی که خودشــان آن را تصور میکنند
ناقص یا نازیبا اســت انتخاب کنند یا در موارد شدید
افراد دست به جراحیها و تغییرات بدنی میزنند.
بیانلــو خاطرنشــان کــرد :معمــوال معیارهای
خوشتیپ بودن چه به لحــاظ لباس و چه به لحاظ
فیزیکــی و بدنی با توجه به فرهنــگ جامع و دوره
زمانی متفاوت اســت منتها اغلب کســانی که سعی
می کننــد خود را مطابق با مــد روز از لحاظ انتخاب
و یا شکل و فرم بدن تغییر دهند ،افرادی هستند که
تصویــر بدنی منفی دارند و از آن ناراضی هســتند و
اکثرا در زنان بیشتر از مردان دیده میشود.

بهترین روشهای برخورد با همکاران حسود
در محیط کار
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دکتــر مرضیه مشــتاقی روانشــناس
درخصــوص چگونگی رفتار مــا در محیط
کاری اظهــار کرد :هر روز صبح ،هر لحظه،
افراد به خودشــان باید یــاد آوری کنند که
طــوری رفتار کننــد تا محیط کارشــان را
دوســتانه جلوه دهند و احساس رضایت در
محیط کار خود داشته باشند .وی با اشاره به
نبود امنیــت روانی فرد در محیط کار افزود:
گاهی افراد بــه دالیلی دچــار نبود امنیت
روانی (شغلی و عاطفی) میشوند ،در واقع هر لحظه با تصور اینکه کسی جایش را نگیرد همیشه یک سپر
و نقاب برای خود قرار میدهند و پشت آن قایم میشوند که این نقاب زیر آب زنی دیگران است .مشتاقی
گفت :در محیط کار افراد باید محیطی دوستانه و سرشار از آرامش فراهم کنند همچنین اگر موضوعی آنها
را ناراحت میکند به فرد مورد نظر بگویند ،که من چه کار کنم بهتر است؟
این روانشــناس در خصــوص عدم رضایت از وضعیت موجود فرد در محیــط کاری خود تصریح کرد:
بســیاری از افراد برای کسانی کار میکنند که نه تجربه ،نه علم کافی دارند و این موضوع سبب نارضایتی
آنها میشود حتی ترس از آینده خود موضوعی شده که هر زمان فکرشان را مشغول میکند.
وی در رابطــه با چگونگی رفتارمان با دیگران گفت :برای اینکه مورد احترام همکاران در محیط کاری
خود قرار بگیریم باید به  ۴موضوع توجه کنید از جمله شــناخت توانمندی خود ،شناخت محدودیتها ،رشد
توانمندیها و رفع محدودیتها؛ که این  ۴مورد با یکدیگر ســبب تالش فرد در جهت رشد خود و افزایش
اعتماد به نفس میشود.

چطور خود را در دل دیگران جا کنیم؟

کردمیرزا روانشــناس با اشاره به اینکه اگر
افراد نســبت به مسائل و مشکالت دیگران و
اطرافیان بیتفاوت نباشــند و در هنگام بروز
مســئلهای بــرای آنها به کمــک این افراد
بشــتابند و ابراز محبت کننــد ،این اقدام آنها
در دل اطرافیــان حک میشــود؛ گفت :اگر
میخواهید در دل دیگران جای بگیرید باید در
هنگام صحبت کردن آنها به خوبی و با دقت
به مطالب آنها گوش دهید و با این کار ،شــما
به طرف مقابل میفهمانید که مشــکل او ،مســئلهای جدی برای شما است و این میتواند نظر او را نسبت
به شما جلب کند .این روانشناس با بیان اینکه اسم افراد را در ذهن بسپارید ،افزود :وقتی با کسی صحبت
میکنید اگر او را با اسمش صدا بزنید سبب میشود این حس به او دست دهد که برای شما مهم بوده و یک
چهره خوبی از شما در افکارش نقش میبندد .کردمیرزا با بیان اینکه آراستگی و تمیز بودن شما سبب جذب
افراد به صورت ناخوداگاه میشــود ،ابراز داشــت :به طور کلی آراسته بودن سبب باال رفتن اعتماد به نفس
فرد میشود .وی ادامه داد :افرادی که اهل شلوغ بازی و صحبت زیاد هستند ،زیاد در دل مردم و اطرافیان
جایی ندارند و مردم بیشتر افراد اهل سکوت و آرامش را میپسندند و برای جذب چنین افرادی تالش خود
را بیشــتر میکنند .کردمیرزا عنوان کرد :در هنگام صحبت کــردن ادب و اخالق را رعایت کنید ،زیرا این
خصوصیت سبب میشود که شما نزد دیگران از مقام و منزلت بیشتری برخوردار باشید.

در گوشی حرف زدن در جمع

ســارا فغانپور ،روانشــناس گفت :برخی از زوج ها عادت دارند که درجمــع و میهمانی صحبت هایی را
هر چند کم به صورت در گوشی بین خودشان رد و بدل کنند که گاهی از این رفتار ،برداشت اشتباه میشود.
وی تصریح کرد :در گوشــی صحبت کردن در جمع و یا مهمانی  ،گاهــی این باور را به میزبان تلقین
می کند که ایرادی در سبک پذیرایی و غذاهایش وجود دارد .این روانشناس ادامه داد :گاهی صحبت های
درگوشی حتی منجر به بحث و جدل و دلخوری شده و بنیاد خانواده را دچار تزلزل می کند بنابراین فضای
گرم و صمیمی خانوادگی تبدیل به محیطی ســرد و به دور از مهربانی ها می شــود .وی تاکید کرد  :برخی
از افراد به دلیل نگاه های شــک برانگیز اطرافیان مجبور می شوند که بعد از انجام صحبت های درگوشی،
برای برطرف کردن گمان های بد ،آنچه را که میانشــان گذشــت بازگو کنند .این روانشناس عنوان کرد:
افرادی که عادت به صحبت های درگوشــی دارند در بســیاری از مواقع قادر به برطرف کردن سوءظن ها
نخواهند بود چرا که هیچگاه فرد معترض باور نخواهد کرد که صحبت درگوشیشان درباره او نبوده است.
فغانپور در پایان گفت :بهتر اســت اگر موضوعی بسیار مهم است و نمی خواهیم که اطرافیان متوجه آن
شوند ،آن را به صورت خصوصی و در مکان خلوت به شخص مورد نظرمان بگوییم.

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  139360311005004983هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عظیمه فردوسی فرزند علی به شماره شناسنامه  387صادره از نیریز
در یکباب خانه به مســاحت  196/70مترمربع پالک  311فرعی از 3789
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  20فرعــی از  3789اصلی واقع در
نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام مشاعی متقاضی
محرز گردیده اســت .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 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/5 :
/25928م 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  139460311001031488مورخ  94/9/24هیأت 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 ذکرعلی نیکزاد فرزند رمزعلی
به شماره شناسنامه  7صادره از ترکمنچای در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  255/47مترمربع پالک  54175فرعــی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  554فرعی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی محمدحسین شیری 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 اول94/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/5 :
/25936م 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  139460311001005244مورخ  94/3/26هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی عبدالحســن میرزائی فر زند
کاکاجان به شــماره شناســنامه  772صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  143/19مترمربع پالک  52629فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  551فرعی از  1652اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی همت مومنزاده 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 اول94/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/5 :
/25935م 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  139460311001033585مورخ  94/10/5هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی غالمرضا زیمران فرزند کاظم به شــماره شناسنامه
 902صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168/47
مترمربع پالک  11435فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2237فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین
رسمی علی و غالمحســین و عزیز همگی گلکاری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 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 مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/5 :
/25934م 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  139460311001036937هیأت 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 غالمحسین کشت ورزیان فرزند سیفعلی به شماره شناسنامه
 187صادره از الرستان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 146/58
مترمربع پالک  4903فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 105فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
خدیجه طالبی 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 اول94/11/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/20 :
/27514م 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  139460311005002227هیأت 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 کرامتاله حشمتیزاده فرزند حبیب به شماره شناسنامه 2
صادره از نیریز در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 98583مترمربع پالک  1فرعی از  4822اصلی مفروز و مجزی شده از
پــاک  4822اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رسمی سهام مشــاعی متقاضی 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 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 اول94/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/5 :
/25931م 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  139460311001036932هیأت 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 غفور ارکوازی فرزند رستم به شماره شناسنامه
 2281791408صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 352/24مترمربع پالک  60721فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  500فرعــی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی ابراهیم شیردل محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 اول94/11/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/20 :
/27503م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی فقدان سند مالکیت
به موجب گواهی حصر وراثت شــماره  840مورخ  74/10/14شــعبه 27
دادگاه عمومی شــیراز شاهرضا شریفی فوت نموده ورثه وی عبارتند از
گلستان ظفرآبادی همســر و زهرا و جمیله و فاطمه و راضیه و قنبرعلی
و اماناله و علیرضا و عباداله و حمیدرضا و غالمرضا و نظرعلی فرزندان
شهرت همگی شریفی و الغیر میباشــد که رضا شریفی احدی از ورثه
نامبرده بــه موجب نامه شــماره  23/121/22008مورخ  94/10/28ثبت
احوال شیراز از غالمرضا به رضا تغییر یافته با تسلیم دو برگ استشهادیه
که در دفترخانه  141شــیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به شماره چاپی  153178مربوط به ششدانگ یکباب خانه
به پالک  6719واقع در بخش  2شیراز که ذیل ثبت  1607در صفحه 423
دفتر دوم متمم امالک به نام صفرعلی کشــتکاران ثبت و سند مالکیت
صادر و به موجب سند  1456مورخ  47/9/14دفتر  76شیراز به شاهرضا
شریفی منتقل شده و به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای
صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده
 120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشــود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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