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آالینده هایی که خانواده را مسموم می کند

تبیان :خانواده شما برای ادامه حیات به هوای
پاک و ســالم نیاز دارد .هوایی که بتوانید در آن
با همســرتان گفتگو کنیــد ،همدیگر را بفهمید،
به نیازهــای عاطفی یکدیگر رســیدگی کنید و
همدیگر را دوســت بدارید .اگر شما هم خواهان
هوایــی پاک برای خانه و خانواده تان هســتید،
کافی اســت آالینده ها را بشناســید و آنها را از
فضای خانواده تان دور نگه دارید.
این آالینــده ها که در واقــع رفتارهایی نه
چندان نا آشــنا و پیچیده از سوی خود همسران
هستند ،ســریعتر و عمیق تر از آن که فکرش را
بکنید ،هوای خانواده شــما را مسموم می کنند.
در ادامه به ده مورد از شــایعترین این آالینده ها
اشاره می شود:
 .1بی احترامی کردن به خود همســر
یا خانواده اش
احترام متقابل در رابطه بین همســران حکم
اکســیژن برای ادامه حیــات را دارد .در نتیجه
اگر پرده های احترام متقابل بین همســران فرو
بیفتد ،نفس کشــیدن برای همه اعضای خانواده
دشوار می شــود .از این رفتار بدتر و مسموم تر،
بی احترامــی کردن همســران بــه خانواده های

همدیگر اســت که بــه راحتی مــی تواند یک
مشاجره کوچک را به یک بحران تبدیل کند.
 .2تحقیر کردن
تحقیر کردن فقط به معنای آن نیســت که به
عنوان مثال شــما جلوی دیگران به همســرتان
چیزی بگوییــد که او را کوچک کند .از آن بدتر،
تحقیر کردن همســر پیش خودش اســت برای
مثال اگــر در خلوت دو نفره تــان از زرنگی ها
یا مهارت های همســر دوســتتان صحبت کنید
و لحن و کلماتتان طوری باشــد که او احساس
کند که دارید با مرد یا زن دیگری مقایســه اش
می کنید که از نظر شــما از او بهتر است ،در واقع
او را پیش خودش تحقیر کرده اید.
 .3کم محلی کردن
اگر سیاســت رفتاری خــود را طوری طراحی
کرده اید که بعد از هر بحث یا اختالف نظری با
همسرتان قهر کنید و یا توجه کمتری به او نشان
بدهید ،الزم اســت این را هم بدانید که دارید با
دستان خودتان یکی از آالینده های سمی را وارد
اتمســفر خانواده می کنید .چرا که با کم محلی
کردن فرصت گفتگوی ســازنده را می سوزانید و
باعث می شوید که یک اختالف کوچک که شاید

با چند دقیقه گفتگو قابل رفع باشــد ،برای روزها
و هفته ها کش پیدا کند و جلوی پویایی خانواده
را بگیرد.
 .4ائتالف با بچه ها علیه همدیگر
این کار یکی از مسموم کننده ترین رفتارهایی
است که یک زن و شــوهر می توانند با فضای
خانواده شــان بکنند .بچه ها برای رشد سالم به
پدر و مادری نیاز دارنــد که هر کدام در جایگاه
گری خودشــان قرار داشــته باشند .تیم
والدی ِ
تشکیل دادن علیه همدیگر با کمک بچه ها ،هم
جایگاه والدین را در نظر آنها پایین می آورد و هم
آنها را وارد بازی ای می کند که برنده ای ندارد.
 .5کنترل کردن همدیگر
اگر شــما جزء کســانی هســتید که مدام به
همسرتان می گویید چه کار بکند و چه کار نکند،
اگر تا او همان کاری را که شما می خواهید انجام
ندهــد کارت اعتباری اش را شــارژ نمی کنید و
یا اگر خدای نکرده با پرخاشــگری های فیزیکی
و یا کالمی ســعی می کنیــد او را وادار به انجام
کارهای مورد نظر خود بکنید ،باید بدانید که برای
بردن در این جنگ قدرت همسرانه ،دارید از ابزار
کنترل گری اســتفاده می کنید؛ ابزاری که شاید

به طور موقت شــما را به اهدافتان برســاند ولی
به تدریج مثل خــوره به جان زندگی تان خواهد
افتاد و نفس خانواده تان را قطع خواهد کرد.
 .6بدگویــی کردن از همســر پیش
خانواده ها
اگر شــما یک اخالق بد همســرتان را پیش
خانــواده خودتــان بازگــو کنید ،آنهــا به خاطر
عالقه ای که به شما دارند به احتمال زیاد طرف
شــما را خواهند گرفت و دیگر تا دنیا دنیا اســت
آن مســئله را فراموش نخواهنــد کرد (حتی اگر
خودتــان یادتان بــرود) .اگر هم پیــش خانواده
همســرتان بازگو کنید ،به احتمال زیاد آنها هم
به خاطر عالقه ای که به فرزندشان دارند طرف
او را خواهنــد گرفت و تا دنیا دنیاســت بدگویی
شــما علیه فرزندشــان را فراموش نخواهند کرد
(حتی اگر همسرتان فراموش کند) .این فراموش
نشــدن ها ،روی روابط آنها با شــما و همسرتان
تأثیر خواهد گذاشــت و به مسموم شدن فضای
خانواده کمک می کنند!
 .7انتقادهای بی حساب و کتاب
انتقاد کردن بد نیســت البته به شرط اینکه در
جای مناسب ،زمان مناسب ،با کلمات مناسب و با
در نظر گرفتن ظرفیت انتقادپذیری همسر انجام
بشــود .اما حتی اگر در انتقاد ســازنده هم افراط
بشــود ،صدای همسرتان در خواهد آمد و اوضاع
خانواده متشنج خواهد شد.
 .8توقعات نا به جای اقتصادی
اگر سیاست گذاری های اقتصادی شما برای
خانواده تان طوری باشــد که حســاب دخلتان با
خرجتــان جور در نیایــد ،بدون تردیــد یکی از
مجراهای مسموم کننده را به روی هوای خانواده
خود باز کرده اید.
.9همیشه طلبکار بودن
بعضــی از همســران فکر می کننــد اگر در
ارتباط با همدیگر دســت پیــش را نگیرند ،پس
خواهند افتــاد .به همین دلیل نه تنها از همدیگر
قدرشناسی نمی کنند ،بلکه همیشه طوری رفتار
می کنند که طرف مقابل احساس کند در حق او
و خانواده شان کم کاری کرده است.
.10باال بردن صدا
وقتی صدای همســران در برابر همدیگر باال
مــی رود ،در واقع هر کدام از دو طرف مشــغول
گفتن حرف هایی می شوند که طرف دیگر اص ً
ال
نمی شنود .در این گیر و دار ،اصل مسئله که حل
نشــده باقی مانده است ،روی مسائل دیگر تلنبار
می شــود و در انتظار جرقه ای در آینده می ماند
تا دوباره الو بگیرد .به نظر شما آیا بین این آتش
و دود  ،هوای سالمی برای نفس کشیدن خانواده
باقی خواهد ماند؟
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راه هایی برای کاهش مصرف انرژی بدون هزینه
اضافی

بیتوته :بهترین راه برای صرفه جویی در مصرف انرژی هشــیاری کامل در هنگام استفاده و
عادت کردن به روش های صحیح مصرف اســت .اگر موارد زیــر را در نظر بگیرید ،با توجه به
مقیاس مصرف فعلی تان می توانید مقداری در ســال پس انداز کنید .شــاید در حال حاضر شما
خیلی از این موارد را رعایت می کنید ،در این صورت شما با خواندن این مطلب اطمینان می یابید
که الگوی مصرف صحیحی را دنبال می کنید.
 .1نورهای غیرضروری را کاهش دهید :اگر شــما به طور متوســط در هر روز  2ساعت کمتر
از  2المپ  100وات استفاده کنید ،می توانید در هر سال از هزینه های غیرضروری بکاهید.
 .2از نور طبیعی اســتفاده کنید :پنجره جنوبی می تواند  20تا  100برابر مســاحت خودش را
روشن کند که این برابر است با خاموش کردن یک المپ  60وات در کل روز که به مقدار زیادی
هزینه های روشنایی را کم می کند.
 .3اســتفاده درســت از چــراغ مطالعه :اگر برای انجــام برخی کارها مثــل مطالعه یا انجام
ظریف کاری به نور بیشــتری نیاز دارید ،چراغ مطالعه را امتحان کنید .البته توجه داشــته باشید
استفاده از این وسیله هنگامی که نور محیط کم باشد باعث آسیب دیدن چشم می شود که باید
به این موضوع کامال دقت کنیم.
 .4کوتاه کردن مدت حمام :استفاده از آب گرم هزینه زیادی به همراه دارد شاید در کشور ما
به دلیل ارزان بودن حامل های انرژی این نکته زیاد به چشــم نخورد ،اما اگر همه افراد به این
موارد دقت کنند در سطح ملی بسیار موثر است.
 .5شیر آب را حتی چند ثانیه باز رها نکنیم :باید این عادت را در خود ایجاد کنیم که در هنگام
مسواک زدن ،شستن دست ها و اصالح صورت و ...آب را به سرعت ببندیم.
 .6تعمیر لوله ها و شــیرآالت :اگر شیر آب گرم یا لوله های آب گرم دچار نشتی یا ضعف در
عایق بندی باشند ،هزینه های ما را به طرز نامحسوس اما قابل تاملی افزایش می دهند.
 .7وســایل برقی را پس از اســتفاده از برق بکشــید :ما معموال این کار را فراموش می کنیم؛
در حالی که عالوه بر صرفه جویی در مصرف برق باعث افزایش عمر محصوالت برقی نیز می شود.
 .8اســتفاده از کامپیوترهای کم مصرف :اگر هنوز از کامپیوترهای خانگی اســتفاده می کنید
توجه داشته باشید استفاده از لپ تاپ در کاهش هزینه برق بسیار موثر است.
 .9تلویزیون قدیمی تان را کنار بگذارید :اگر هنوز از تلویزیون های قدیمی استفاده می کنید
بدانید آن ها بسیار پرمصرف تر از  LEDو LCDها هستند .گول جثه کوچک آن را نخورید.
 .10ترموســتات ها را تنظیم کنید :اگر از وســایل گرمایشی برقی اســتفاده می کنید ،سعی
کنیــد دما را کمی پایین تر بیاورید .اگر  2درجه دما را پایین بیاورید 5 ،درصد در هزینه گرمایش
صرفه جویی کرده اید.
 .11از پرده ها به صورت بهینه استفاده کنید :در تابستان جلوگیری از ورود اشعه های خورشید
و در زمســتان اجازه دادن به ورود آن در دمای داخل خانه بسیار تاثیرگذار است .پس استفاده از
پرده ها امری استراتژیک است.
 .12مراقب دمای آشپزخانه باشید :اگر در تابستان از اجاقتان استفاده می کنید ،موجب افزایش
دما و مصرف بیش از پیش انرژی در وســایل سرمایشی می شوید .شاید این امر شما را متقاعد
کند تا از غذاهای ساده تر و سالم تر استفاده کنید.
 .13از تمام ظرفیت خالی استفاده کنید :برای شستن چند تکه لباس یا ظرف ماشین لباسشویی
یا ظرفشویی را روشن نکنید و سعی کنید از ظرفیت موجود بیشتر استفاده کنید.
 .14لباس ها را با آب ســرد بشویید :در صورت امکان هنگامی که با لباسشویی لباس هایتان
را می شویید ،از آب گرم استفاده نکنید؛ چون لباسشویی برای گرم کردن این حجم آب به انرژی
زیادی نیاز دارد.
 .15لباس هایتان را بیاویزید :می توانید به جای استفاده از خشک کن لباس هایی را که فوراً
الزم ندارید ،بدون استفاده از خشک کن خشک کنید.
 .16با فریزر هوشمندانه برخورد کنید :دمای مطلوب برای یخچال  2درجه و برای فریزر منفی
 18درجه است ،پس آن ها را روی درجه مطلوب تنظیم کنید.
 .17از اجاق های کم مصرف استفاده کنید :مایکروویو در  15دقیقه کاری را انجام می دهد
که اجاق گاز در  1ساعت انجام می دهد .پس تا جایی که ممکن است از مایکروویو استفاده کنید.

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  139660311001020622هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی
غریبعلی قرقانی فرزند علیشــا به شماره شناسنامه 84
صادره از ســمیرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 99/40مترمربع پــاک  5131فرعی از  2075اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  2075اصلی واقع در
فارس بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رسمی کریم شهریاری 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 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
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25364م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020652هیأت دوم
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی نوح عباسی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 154صادره از ممســنی در ششــدانگ یکبــاب خانه به
مســاحت  193/83مترمربع پالک  5754فرعی از 2082
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  140فرعی از 2082
اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
علی زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت 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
تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25368م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001021288هیأت 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 خجسته
قهرمانی گرایی فرزند ســردار به شماره شناسنامه 478
صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت
 1644/10مترمربع پــاک  1906فرعی از  2163اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  929فرعی از  2163اصلی واقع در
بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی محمد موقر
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 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،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25363م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001020993هیأت ســوم
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدصادق حاتمــی باب اناری فرزند گلمحمد
به شــماره شناسنامه  3045صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  120مترمربــع پالک  722فرعی
از  2156اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2156اصلی
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک شــیراز خریداری از
مالک رســمی علی کرم بهروزی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند 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 تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25367م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001016913هیأت اول 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 ابوالحسن قوامی منفرد
فرزند عباس به شماره شناســنامه  92074صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  102/04مترمربع پالک
 1180فرعی از  2077اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2077
اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رســمی
علیاکبر خاکسار محرز گردیده اســت .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
بــه 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
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25362م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001012072و رأی
 139660311001012073هیــأت ســوم موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضیان حیدر روســتا فرزند
عزیز به شماره شناسنامه  186صادره از جهرم در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و صفر روستا فرزند حیدر به
شماره شناســنامه  247صادره از جهرم در سه دانگ مشاع
از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  153/01مترمربع پالک
 2977فرعــی از  2155اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2155اصلــی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک
رســمی کریم زارع 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
بــه 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
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25366م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001021273هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مصطفی آب آیین فرزند خداداد به شــماره شناســنامه  2531صادره از اقلید در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  178/9مترمربع پالک  5132فرعی از  2075اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1فرعی از  2075اصلی واقع در فارس بخش چهار حوزه ثبت ملک شیراز خریداری از مالک رسمی
نادعلی زارع 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 است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25360م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001023278هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جانعلی حدادیان زاده فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه  12514صادره از شیراز در
اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  155/77مترمربع پالک  5756فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  158فرعی از  2082اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی اداره
اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شــیراز (موقوفه مجتهد 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 باشــند 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
خــود 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 اول96/11/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/25 :
/25365م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری داراب در نظر دارد به موجب
پرونده اجرایی کالســه  960081یک قطعه زمین مسکونی مشاع فاقد پالک ثبتی به متراژ  200مترمربع از
یک قطعه زمین  600مترمربعی واقع در بافت مســکونی در روستای مروارید متعلق به ورثه مرحوم احمد
ذاکری که در اجاره نمیباشــد را با قیمت پایه  80000000ریال به مزایــده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر
کس مایل به شــرکت در مزایده باشــد در تاریخ  96/12/13رأس ساعت  10صبح در محل اجرای احکام
دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی شروع و شخص یا اشخاصی برنده
مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطالعات بیشــتر به
اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگــردد مابقی پس از  20روز از تاریخ مزایده
میبایســت پرداخت گردد در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده
خودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /707م الف
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

