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چگونه اعتماد دیگران را به دست بیاوریم؟
به دســت آوردن اعتماد دیگران برای بیشتر ما از
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت ،چرا که اثرات قابل
توجهی در زندگی و روابط اجتماعی ما می تواند داشته
باشــد .در نظر گرفتن این توصیه های کوچک که از
لحاظ علمی ثابت شده اند به شما کمک خواهد کرد
که در روابط روزمره تان اعتماد همکاران ،دوستان و
حتی غریبه ها را به راحتی به دست بیاورید.
از طریق عذرخواهی ابراز همدردی کنید
عذرخواهی کردن برای چیزی که به شــما هیچ
ارتباطــی نداشــته و از کنترلتان کامال خارج اســت
ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد ،ولی می تواند
باعث شــود قابل اعتماد تر به نظر برســید .محققان
دانشــگاه هاروارد از مــرد جوانی خواســتند که در
روزهای بارانی در یک ایستگاه بزرگ قطار به  65فرد
غریبــه نزدیــک شــده و از آنها بخواهــد که تلفن
همراهشــان را به او قرض دهند .در نصف موارد او
حرفــش را با این عذرخواهی بی دلیل شــروع کرد:
«واقعا بابت باران متأســفم!» و بعد گفت« :می توانم
تلفــن همراهتان را قرض بگیــرم» .تنها  9درصد از

افرادی که از آنها عذرخواهی نشــده بود تلفنشان را
به او قرض دادنــد ،در حالی که  47درصد از افرادی
که مورد عذرخواهی قــرار گرفته بودند این کار را با
کمال میل انجام دادند .محققان معتقدند ابراز تأسف
و ناراحتی برای شــنونده نشــان دهنده همدردی و
نگرانی شــما است که درنتیجه باعث افزایش اعتماد
او به شما می شود.
زبان بدن آنها را تقلید کنید
آیــا وقتی با کســی حــرف می زنیــد مثل یک
آفتاب پرســت رنگ عوض می کنید؟ این می تواند
مفید واقع شود! مطالعه ای که توسط مجله «آکادمی
پیشرفت های مدیریتی» انجام شده است نشان داده
که وقتی از دانشــجویان رشــته مدیریت بازرگانی
خواســته می شد که در جلسات مذاکره تمرینی خود
به طور نامحسوســی زبان بدن طرف مقابل خود را
منعکــس کنند ،در  67درصد موارد با او در معامله به
توافق می رســیدند .البته نباید فرد مقابلشان متوجه
این می شــد که دارد مورد تقلید قرار می گیرد .دانش
آموزانــی که ایــن کار را انجام نمــی دادند تنها در

 12.5درصد از موارد به توافق رسیدند .محققین این
موفقیت در مذاکره را به ایجاد اعتماد نسبت می دهند
و می گویند تقلید زبان بدن می تواند نقش موثری در
به نتیجه رسیدن بحث ها داشته باشد.
از خجالت کشیدن نترسید
کمی قرمز شــدن می تواند اثــرات مثبتی روی
روابط شــما داشته باشــد .در یکی از دانشگاه های
کالیفرنیا تحقیقی صورت گرفته اســت که در آن به
شرکت کنندگان یک فیلم ضبط شده از مردی را نشان
می دادند که در آن به او گفته می شــد که در آزمونی
بســیار مهم نمره فوق العاده ای را گرفته اســت .در
فیلمی که به برخی از این شرکت کنندگان نشان داده
می شد واکنش مرد با شرم و حیا همراه بود و برخی
دیگــر او را در حالی می دیدند که از خود کبر و غرور
نشان می داد .زمانی که میزان اعتماد آنها به این مرد
مورد ســنجش قرار گرفت ،آنهایی که واکنش همراه
با خجالت او را دیده بودند اعتماد بیشــتری نســبت
به او داشــتند .طبق نظر محققین داشتن شرم و حیا
نشــان دهنده اهمیت دادن فرد به اطرافیان است و

باعث می شــود آنها بخواهند با او تعامل بیشــتری
داشته باشند.
بوی خوب بدهید
همه ما این را به خوبی می دانیم که داشتن بوی
خوب برای دیگران خوشــایند است ،ولی وقتی این
عطر مالیم باشــد و گیاهانی همچون اسطوخودوس
جزء عناصر پایه آن باشــند اثرگذاری آن بیشــتر نیز
خواهد شــد .در مطالعه ای که به تازگی در کشــور
هلند انجام شــده است  90فرد بزرگسال به سه گروه
مختلف تقسیم شده اند و مورد آزمون سنجش اعتماد
قرار گرفته اند .این آزمون اســتاندارد به شــکل یک
بازی انجام می شــود که در آن بــه فرد مبلغی پول
داده می شــود و او باید تصمیم بگیرد که آن را پیش
خــودش نگه دارد یا به یک نفــر دیگر بدهد .اگر او
این پول را به دیگری بدهد سودش سه برابر خواهد
شد ،ولی تصمیم با خود او است که به طرف مقابلش
اعتمــاد کند یا نکند .یک گــروه از این افراد با هیچ
بویی ،یک گــروه با عطر نعنا و گروهی دیگر با بوی
اسطوخودوس مورد آزمایش قرار گرفتند .گروهی که
طرف مقابلشان بوی اســطوخودوس می داد تمایل
بیشــتری به انتقال ســرمایه خود به او نشان دادند.
محققان می گویند کــه اعصاب حس بویای متصل
به بخشی از مغز هســتند که تعیین کننده اعتماد ما
به دیگران است .در حالی که نعنا اثری محرک دارد،
اســطوخودوس به دلیل خاصیت آرامش بخشی که
دارد باعث ایجاد حس اعتماد در ما می شود.
دوستان مشترک پیدا کنید
اگر شــما با دوستان دیگر فردی دوست باشید ،او
تمایل بیشتری نسبت به اعتماد به شما نشان خواهد
داد .دلیل این مســئله این است که دو نفر وقتی که
دوست مشــترکی دارند احســاس نزدیکی بیشتری
نســبت به هم دارند .دانشــجویان دانشگاه بریتیش
کلمبیا برنامه ای را طراحی کردند که در فیســبوک
به صورت تصادفی افراد را به لیســت دوستانشــان
اضافه می کرد ،هر چقدر که تعداد دوســتان مشترک
آنها بیشــتر بود افــراد تمایل بیشــتری به پذیرفتن
درخواست دوســتی پیدا می کردند .حدود  80درصد
افراد زمانی که بیش از  11دوســت مشترک داشتند
درخواســت دوســتی را با وجود عدم شــناخت فرد
درخواســت کننده می پذیرفتند ،در حالی که تنها 20
درصد از کســانی که دوست مشــترکی نداشتند این
درخواست را می پذیرفتند.

قبول اشتباهات در دعوا یک مهارت است
در درگیــری های میان زوجیــن هرگز نباید
دنبــال مقصر بود تا تمــام تقصیرها را به گردن
او انداخت.
ابراهیم غفاری حق روان شــناس و مشــاور
خانــواده در گفتگو بــا خبرنگار حــوزه جوانان
و خانواده گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران
جوان ،اظهار داشــت :در درگیــری های میان
زوجین ،بزرگترین اشتباهی که معموأل زوج های
جوان گرفتار آن هســتند ،این است که هر یک
به دنبال به کرســی نشاندن حرف خود هستند و
حتی حاضرند در این شــرایط گذشته های طرف

مقابــل را به رخ او کشــیده و وی را نیز تخریب
شــخصیتی کنند .وی تصریح کــرد :باید به این
نکته توجه داشته باشیم که در یک دعوا هر دو نفر
حتی در حــد ناچیز تقصیر داشــته و قبول این
واقعیت که هر یک از طرفین دچار اشــتباه شده،
می تواند کمک بزرگی باشد تا طرف مقابل خود
را در هنگام انجام اشــتباه به راحتی بخشــیده و
کینه و کدورت ها را فراموش کنند.
غفاری حق افزود :سعی کنید ابتدا از خودتان
بــرای تغییر رفتــار ،اصالح نقایــص و جبران
اشتباه ها شروع کنید و در واقع ابتدا روی خودتان
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و بعد همســرتان تمرکز کنید ،چرا که همیشــه
حق با شــما نبوده و این شــما نیستید که حرف
درست را می زنید و اگر از دور به اختالفات میان
خودتان نگاه کنید ،پی بــه تقصیر هر دو طرف
خواهید برد.
این روان شناس در پایان گفت :اگر هر یک
از افراد در زندگی مشترک خود فرد منطقی تری
باشــند ،روابط بی تنش تر و عاشقانه تری را با
همسر خود داشــته و بنابراین مهارت گذشت و
واقــع بینی در موفقیت زندگی زناشــویی نقش
بزرگ و مهمی دارد.
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پرده ها یکــی از مهم ترین عناصر
تزیینی در اتاق های خانه به خصوص
اتاق نشیمن و اتاق خواب هستند اما در
این بین شاید توجه زیاد به پرده های
اتاق نشــیمن و اتاق خواب باعث شود
به محیط هایی مانند آشــپزخانه توجه
چندانی نشود.
نکته هایی مهم برای انتخاب
پرده آشپزخانه باید بدانیم!!
گاهــی اوقات اضافــه کردن یک
مدل پــرده جدید ممکن اســت تنها
چیزی باشــد که دکوراسیون منزلتان
برای نو شدن به آن نیاز دارد .پرده ها یکی از مهم ترین عناصر تزیینی در اتاق های خانه به خصوص اتاق
نشیمن و اتاق خواب هستند اما در این بین شاید توجه زیاد به پرده های اتاق نشیمن و اتاق خواب باعث
شــود به محیط هایی مانند آشپزخانه توجه چندانی نشود .در این مقاله ،در همین باره می نویسد که اولین
مسئله درباره پرده آشپزخانه انتخاب مدلی متناسب با مفهوم طراحی آشپزخانه است.
پرده آشپزخانه چه رنگی باشد؟
آشــپزخانه محلی برای پخت و پز اســت در نتیجه باید به ســراغ رنگ های گرم مانند قرمز ،زرد و
نارنجی مالیم بروید چرا که رنگ های گرم به صورت مالیم اشــتها آور اســت .استفاده از رنگ هایی که
با غذا هماهنگ هســتند به آشــپزخانه فضایی دلنشین می دهد و باعث می شــود غذا ها سالم و طبیعی
به نظر برسند .از استفاده از رنگ های کمرنگ برای آشپزخانه بپرهیزید زیرا باعث ایجاد احساس ناخوشی
می شوند.
جنس پرده آشپزخانه چه باشد؟
بعد از رنگ ،جنس پرده انتخابی اهمیت زیادی پیدا می کند .جنس پرده ها باید کیفیت باالیی داشــته
باشــد تا با شست و شــوی چند باره کیفیت و شفافیت خود را از دست ندهد .به عالوه خود آشپزخانه به
نور فراوانی احتیاج دارد تا روشــنایی اش تامین شــود چه نور طبیعی در طــول روز و چه نور چراغ ها در
شب ،باید در حد مناسبی باشد تا فضا را روشن جلوه دهد؛ بنابراین می توانید از پرده های نیمه یا تور های
حاشــیه ای مخصوص آشپزخانه به اندازه های سی تا نود سانتی متر استفاده کنید به شرطی که از بیرون
دید نداشته باشد.
پرده باال رونده برای پرده آشپزخانه خوب است؟
در ضمن پرده های باال رونده با دوخت های مناسب دکوراسیون مدرن و کالسیک نیز می توانند برای
پنجره های آشــپزخانه گزینه مناســبی باشند .این پرده ها فضای کمی اشــغال می کنند و راحت تر جمع
می شــوند ،همچنین قیمت آن ها نســبت به پرده های معمولی پایین تر است؛ بنابراین شما می توانید در
آشپزخانه خود از پرده های باال رونده استفاده کنید زیرا فضای کمی را اشغال می کند و به هنگام آشپزی
خطر شعله ورشدن را به حد کمی می رساند.
رابطه طرح دار بودن پرده و دیوار
اگر پوشش دیوار ها طرح دارد ،انتخاب پرده ساده مناسب تر خواهد بود و بالعکس اگر دیوار ها ساده و
بدون طرح است ،پرده طرح دار انتخاب مناسب تری است.

مسئولیت پذیر نبودن ،اعتماد به نفس را کاهش میدهد

امان اله قرایی مقدم جامعه شــناس
اظهار داشــت :عدم اعتماد به نفس در
بعضی افراد ریشه در خانواده و والدین
دارد .بعضــی از والدیــن بــه فرزندان
خــود در انجام کارها اعتمــاد ندارند و
مســئولیت پذیری را بــه فرزندان خود
نمیآموزنــد و این باعــث عدم اعتماد
بــه نفــس در آنها میشــود که حتی
نمیتوانند کارهای روزمره خود را انجام
دهند.
وی بیــان کرد :مدارس و آموزش و
پرورش نقش مهمــی در تربیت افراد
برای مســئولیت پذیری دارنــد آنها با
دادن تکالیف مدرسه به دانش آموزان ،مسئولیت پذیری را به آنها مسئولیت می آموزند.
این جامعه شناس در پایان گفت :از راهکارهای مهم عدم اعتماد به نفس در فرزندانمان این است که
خانوادهها به تدریج و به اقتضای سن فرزندان به آنها مسئولیت کاری را دهند تا وظیفه مداری را بیاموزند.

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  139460311008005922هیأت مورخ  94/12/20موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مجتبی رحمانیان کوشــککی فرزند عبدالحســین به
شــماره شناسنامه  1271صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  180مترمربع پالک  8359فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4094اصلی واقع در بخش  11فــارس خریداری از مالک
رســمی عباس کشکویی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/19 :
/79م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک شماره  1687/1واقع در قطعه  2بخش
 12فارس داراب
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ عرصه یکباب مدرسه به مساحت
 5940مترمربع پالک  1687/1واقع در قطعه  2بخش  12فارس داراب به
موجب رأی شماره  139460311010000973مورخ  94/3/21هیأت موضوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داراب به موقوفه میرزا
ابوالحســن با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داراب منتقل
شده انجام نشده اینک طبق درخواست مالک که تقاضای انتشار آگهی
تحدید حدود اختصاصی را نموده اســت وقت تحدید حدود روز شنبه
مورخ  95/2/25تعیین و عملیات تحدید حدود پالک باال از ســاعت 8
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد به موجب این آگهی از مالکین
و مجاورین دعوت میشود که در موعد مقرر آگهی در محل وقوع ملک
حضور به هم رســانند و مجاورینی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
برابر ماده  86اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نســبت به رقبه
باال واخواهی دارند یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند و
در دادگاه مطرح اســت میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد
تسلیم و رسید دریافت دارند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم واخواهی به اداره ثبت اســناد به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه
و دادخواست تقدیم نماید وگرنه مســتدعی ثبت یا نماینده قانونی او
میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواســت را
دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید اداره ثبت اسناد بدون توجه به
اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
/32م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311008005914هیأت مورخ  94/12/20موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ســجاد جنتی خواه جهرمی فرزند احمد به شماره
شناســنامه  0صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 200/50مترمربــع پالک  8355فرعــی از  4094اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1202فرعــی از  4094اصلی واقــع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رســمی عبدالرسول کاظمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در
روزنامه عصر مردم 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 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 اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/19 :
/64م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  25001450مــورخ  94/10/1هیــأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خفر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جاسم جاوید به شماره شناسنامه  95879صادره
از باب انار نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت
 33/18مترمربع تحت پالک  199/1606مفروز و مجزی شده از پالک
 199/1264واقع در شهر باب انار انتقالی از ورثه ابوالقاسم توکل نسبت
به چهار دانگ و ســتاد اجرایی فرمان امام نسبت به دو دانگ محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  60روز 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 اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/19 :
/1122م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خفر
روح اهلل دهقان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311006000249مورخ  94/12/16هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سمیه نظری فرزند محمد به شماره شناسنامه 140
صادره از اســتهبان در یکباب خانه به مساحت  130/8مترمربع پالک
 33فرعی از  7942اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  7942اصلی
واقع در اســتهبان خیابان بهزیستی روبروی باغ گرامی خریداری شده
مع الواسطه از مالک رسمی معصومه آردی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/19 :
 /1123م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139360311030000646مــورخ  93/12/7هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی قیر و کارزین تصرفات
مالکانــه و بالمعارض متقاضــی بهرام ابراهیمی فرزنــد رمضان به
شماره شناســنامه  2صادره از خنج به شماره ملی  2511628058در
ششدانگ یکباب مغازه و زمین تجاری به مساحت  475/63مترمربع
پالک  6934فرعی از  1اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/20 :
 /5م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک قیر و کارزین
قنبر محمدی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311006000251مورخ  94/12/16هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی بهمن خیراللهی فرزند کاظم به شــماره شناســنامه
 827صادره از اســتهبان در یکباب خانه به مساحت  190مترمربع پالک
 34فرعــی از  7942اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  7942واقع در
اســتهبان بلوار امام حســین (ع) روبروی باغ گرامی خریداری از مالک
رسمی غالم حسین خسروزاده 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 اول95/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/19 :
 /69م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده
آگهی تغییرات شرکت آب پخشان سهامی خاص به شماره ثبت  4219و شناسه
ملی 10530167681
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 94/12/1
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
حسن مژده به شــماره ملی  2296463738تا تاریخ  96/12/1به سمت
مدیرعامل
جعفر منظری به شــماره ملی  2490274139تا تاریخ  96/12/1به سمت
رئیس هیأت مدیره
خلیل مژده به شماره ملی  2296449158تا تاریخ  96/12/1به سمت نایب
رئیس هیأت مدیره
افسانه مفتاحی به شماره ملی  2410217443تا تاریخ  96/12/1عضو هیأت
مدیره
ایران نیکپوریان به شــماره ملی  2295820251تــا تاریخ  96/12/1عضو
هیأت مدیره همگی تا تاریخ  96/12/1انتخاب شدند.
امیر عزیزی به شماره ملی  0041248368به عنوان بازرس اصلی و ربابه
عباســی عیش آبادی به شماره ملی  5429756911به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار عصر مردم جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب
مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /1127م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

