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بیتوته :شادکامی پایدار یک حالت روحی و روانی پایدار است که نتایج مثبتی
همچون :لذت بردن از زندگی،آرامش و نگاه مثبت به زندگی را به دنبال دارد.
شادکامی ،افکار ،رفتار ،تصمیمگیریها و روابط انسان را عمیقا تحت تاثیر قرار
میدهد.
راز بسیاری از ناکامیها در زندگی
میان «مشکل داشتن در زندگی» با «مشکل داشتن با زندگی» تفاوت وجود
دارد .همه انسان ها در زندگی مشکل دارند ،ولی انسان موفق کسی است که
با زندگی اش مشکل نداشته باشد و این کار مهارت خاص خود را می طلبد.
زندگی را نباید ساده انگاشت .زندگی پرستی پذیرفته نیست ،ولی بی خیالی و
بی برنامه بودن در زندگی نیز نتیجه خوبی نخواهد داشت .زندگی ،پیچیده و
پر رمز و راز است ،ولی برای موفقیت در زندگی باید «مهارت زندگی کردن» را
آموخت .راز بسیاری از ناکامی ها ،ناکامی در مهارت های زندگی است .کسانی
که مهارت زندگی کردن را ندارند ،از زندگی خود ناالن و ناراضی اند.
تعريف شادی
علمای علم روانشناسی براي اين موضوع ،واژه شادكامی را درنظر ميگيرند.
گاهي بعضي افراد شاد بودن را مرادف با خندان بودن درنظر ميگيرند .خندان
بودن ،يكي از حالتهاي شادي محسوب ميشود.
البته خود واژه شادي هم به طور تمام و كمال نميتواند مفهوم درست اين
موضوع را برساند .ولی واژه شادكامي يك واژه عميقتر و كاملتر است و
طيف معنايی آن از كنارهم قرار گرفتن مؤلفههايي رقم ميخورد و داراي چند
جنبه است.
در واقع ميتوانيم بگوييم كه شادكامی يك حالت روحی -روانی پايدار است
كه نتيجههاي مثبتی مانند لذت بردن از زندگی ،آرامش و نگاه مثبت داشتن به
زندگی را به دنبال دارد و مسلم ًا اين حالت و اين نتايج ،همگی بر اعمال و افكار
و تصميمگيریهای انسان تأثير ميگذارد.
تعریف لذت
شادكامی با لذت تفاوت دارد .لذت ،حالتی گذراست كه تحت شرايطی به وجود
میآيد و بعض ًا موقتی است .اما شادكامی حالتی پايدار و تأثيرگذار است كه خود
منشأ حركاتي در فرد ميشود و از جهت همين تأثيرگذاري است كه روانشناسان
به اين موضوع به عنوان يكي از موضوعات مهم ميپردازند.
كسی نيست كه از شادی بدش بيايد يا آن را نخواهد ،اما در عرصه عمل گاهی
افراد قدمهايي را برميدارند كه به خيال خودشان ،در مسير شاد بودن و شاد
كردن خود برداشتهاند ،ولی درواقع بيشتر و بيشتر از آن دور شدهاند .شادکامی
پایدار از عوامل مهم در موفقیت انسان است.
شادکامی زمانی به دست می آید که زندگی انسان در مجموع ،همراه با نشاط
و خرسندی پایدار و بدون پی آمد منفی باشد .از این رو ،شادی با شادکامی
متفاوت است .در شادکامی ،شادی و لذت آنی هم وجود دارد ،ولی هر شادی را
نمی توان تأمین کننده شادکامی دانست.
“آرگایل” که از صاحب نظران روان شناسی مثبت گراست ،در بحث شادکامی
بیتوته :امروزه شاغل بودن زنان ،یکی از مسائلی
است که در اجتماع مطرح است .زنان به علل
گوناگون به کار روی می آورند و حتی بعضا
مجبورند با وجود مسئولیتهای خود در خانه و
تربیت فرزندان ،مسئولیتهای اجتماعی را نیز پذیرا
باشند .اشتغال زنان به عنوان يک پديده اجتماعي
پيامدهاي متعددي در زمينه هاي خانوادگي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد.
در اين ميان از يکسو نقش آموزشي و تربيتي مادران
در خانه و از سوي ديگر تغيير و تحوالت سريع
جامعه ،پيشرفت هاي تکنولوژي و نياز به پرورش
فرزنداني متفکر که قادر به رويارويي با دنياي
غيرقابل پيش بيني باشند ،اهميت اشتغال زنان
را در مسايل مربوط به پرورش و تربيت فرزندان
دوچندان مي سازد .در مورد اشتغال زنان ،تاثیر
آنها بر خانواده و تربیت فرزندان نظرات مختلف
و حتی متناقضی وجود دارد و حتی سوگریها و
دیدگاههای منفی نیز شکل گرفته است.
محدودیتهایی که اشتغال برای ایفای
نقش مادری برایتان ایجاد میکند
زنان باید بعنوان همسر ،مادر و گرداننده خانواده
نقش های متعددی به عهده گیرند .کی از مهم
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تصریح می کند که شادکامی ،تنها در سایه شادی ها و لذت های آنی به دست
نمی آید و نیازمند داشتن احساس رضامندی و فقدان عواطف منفی است.
“داینر” نیز در بحث بهزیستی روانی بر همین مطلب تأکید می کند.
شادکامی به شادی ها و لذت های آنی نیاز فوری دارد ،به شرطی که پی آمد
منفی نداشته باشد .آنی بودن این گونه لذت ها سبب منفی شدن آنها نیست،
بلکه منفی بودن آنها به سبب پی آمدهای منفی آنان است .از این رو ،در
شادکامی از آن دسته شادی هایی که پی آمد منفی ندارند ،استفاده می شود،
هرچند لحظه ای باشند».
بر اساس دیدگاه برخی صاحب نظران ،شادکامی عبارت است از:
(شادی  +رضایتمندی = تنیدگی)
جنبههای مختلف شادکامی

ترين نيازهای انسان که در بسياری از نظريه ها
و پژوهشهای روانشناسی ،جامعه شناسی ،علوم
سياسی و مديريت به آن اشاره شده است ،نياز به
امنيت و تعلق است.
نقش خطیر و پر اهمیت مادران در تعلیم و تربیت
فرزندان خود و همین طور نقش مهم آنها در ایجاد
احساس ارزشمندی ،درکودکان خود بر کسی
پوشیده نیست .چیزی که مسلم است این است که
مادران شاغل همانند مادران غیر شاغل نمی توانند
بطور تمام و کمال به کودکان خود رسیدگی کنند
زیرا مادر چندین ساعت از روز را جدای از فرزند
به سر می برد و زمانی که بعد از سپری شدن این
ساعات به فرزند می رسد خستگی ناشی از دنیای
پر استرس بیرون و خستگی فکر و ذهنی به مادر
اجازه نمی دهد که در آن ساعات باقی مانده روز به
کودک رسیدگی کافی و الزم را نماید.
از طرفی دیگر در آن زمان محدود باید مسئولیت
خانه و خانه داری را نیز انجام دهد .نا منی رابطه
تنگاتنگي با زندگي انسان و حتي موجوديت او دارد.
اهميت مادر براي کودک تنها در رفع نيازهای او
خالصه نمیشود ،بلکه همه احساس امنيت کودک
وابسته به وجود مادر است.

دوجنبه ميتوان براي شادكامي درنظر گرفت .يكی جنبهای كه عينی دارد
كه بيرونی است و جنبه ديگر جنبه درونی دارد كه ذهنی است .جنبه عينی و
بيرونی ،چيزي است كه در واقعيت وجود دارد و و همه انسانها با آن درگيرند.
اما جنبه ذهنی و درونی ،همان نگرش فرد نسبت به مسائل زندگی است و
در واقع همان چيزي است كه او احساس ميكند .معمو ًال در واقعيت مسائلی
جريان دارد و انسانها دريافتهای متفاوتی از آنها دارند.
حتی گاهی واقعيتی در دنياي بيرون وجود دارد كه چند انسان از همان واقعيت،
دريافتهاي حسی و بينشی متفاوتی با هم دارند .از اين جهت است كه به جنبه
دوم جنبه ذهنی و درونی میگويند.
چون تا وقتی در دنيای بيرون هست ،يكی است ولی وقتی از مرز فهم و درك
انسان عبور میكند و وارد درون او میشود ،بسته به نوع نگرش و ميزان درك

اثرات مثبت و منفی اشتغال مادر
بر فرزندان
اهمیت داشتن برنامهای منظم برای
مادران شاغل
مادران شاغلی کارهای خانه را مورد توجه
محدودیت زمانی خود قرار دادهاند و نه صرف زمان
با فرزندانشان را ،در تربیت فرزندان موفق عمل
کرده و مادران خانه دار در تربیت فرزندان برتری
نسبت به مادران شاغل نداشتهاند ،چه بسا اشتغال
مادر ثاثیرات مثبتی بر تربیت و عملکرد فرزند
داشتهاند .این مادران شاغل با برنامهای منظم،
مناسب و فشرده ،کارهای ضروری خانه را در برنامه
هفتگی خود میگنجانند.
تاثیرات مثبت اشتغال مادر بر فرزند
یکی از تاثیرات مثبت اشتغال مادران بر فرزندان
به وضعیت روانی مادر برمیگردد .یک اشتغال زن،
احساس هویت و روانی مثبت در او به وجود میآورد

و موجب میشود ،مادر با احساس مفید بودن از
سالمت و نشاط روانی باالیی برخوردار باشد که این
ارتباط مستقیم بر روح و روان فرزند دارد.
مادران شاغل به دلیل بر خورداری از وضعیت
اقتصادی مناسب ،بهتر میتوانند نیازهای مادی
کودک را بر طرف کنند ،همچنین کودک با نیاز
مادی اش ،نیاز های دیگری چون احساس تعلق،
احترام و عزت نفس را جستجو میکند و با رفع
آن ها عزت نفس باال تری پیدا می کند .شاغل
بودن مادر میتواند در افزایش عزت نفس فرزند
تاثیر مثبتی داشته باشد.
عزت نفس حالتی است که در آن فرد خود را فردی
ارزشمند می بیند که می تواند به گونه ای موفقیت
آمیز با چالش های زندگی اش رو به رو شود و
ارزش و لیاقت آن را دارد که شاد باشد .عزت نفس
از جمله فاکتورهاي مهم بهداشت رواني در افراد

و فهم ،صورتهای مختلفی به خود میگيرد.
نظريه شادكامی پايدار
اين نظريه توسط خانم سونيا لوبوميرسكي ()Sonja Lyubomirsky
مطرح شد .براساس اين فرمول ميزان شادكامي ما در واقع خروجي از مجموع
عوامل زير است كه بخشي از آن قابل كنترل و بخش ديگر غيرقابل كنترل
مي باشد:
 سطح پايه شادی :كه جزء عوامل وضعي ،ژنتيكي و ارثي محسوب مي شودو غيرقابل تغيير است .همه ما با سطح مشخصي از شادي متولد شده ايم و
نمي توانيم آنرا تغيير دهيم .پس افرادي هستند كه ژن هاي شادتري دارند
و بالعكس.
 عوامل محيطی :شامل وضعيت تحصيلي ،تأهل ،جنسيت ،مسكن ،فرهنگ و… است .اين عوامل قابل تغيير هستند اما معمو ًال ايجاد تغيير در آنها دشوار،
زمان بر و هزينه بر است.
 عوامل ارادي و اختياری :بخشي از شادي است كه كام ًال در كنترل ماست.
صرف وقت و انرژی و به نوعی سرمايه گذاری برای توسعه آن ،نتايج
ارزشمندی را در بر دارد.
تأثير عددي هر يك از اين عوامل بر روي شادي به ترتيب  % ۱۰ ، % ۵۰و ۴۰
 %است كه در نمودار زير قابل مشاهده میباشد:
 عوامل ارثی و تثبیتی (وضعی)  50درصد شادکامی را تبیین می کنند .اینعوامل را نمی توان تغییر داد.
 عوامل محیطی و شرایطی حداکثر  10درصد شادکامی پایدار را تبیینمی کنند .با توجه به سهم اندک این عوامل هر گونه سرمایه گذاری روی آنها
جهت دستیابی به شادکامی پایدار چندان مقرون به صرفه نیست.
 عوامل ارادی یا اختیاری  40درصد سهم شادکامی پایدار را تبیین می کنند.و با توجه به شرایط مورد اشاره برای افزایش شادکامی و نشاط پایدار تنها می
توان روی این عوامل برنامه ریزی کرد.
توصیهای برای رسیدن به شادکامی پایدار
انسان ها می توانند تغییرات طوالنی مدتی در سطح شادکامی خود فراهم
آورند .با به کارگیری فعالیت های ارادی خاص مانند تشکر کردن ،تجسم
کردن بهترین خود ممکن در آینده و انجام اعمال نیک ،شادکامی انسان ها
برای هفته ها و حتی ماه های متمادی افزایش مییابد.
زمانی که این فعالیت ها به طور کامل و مداوم انجام می پذیرند (منظور این
است که فعالیت در زمان مقرر ،متنوع و متناسب با فعالیت فرد باشد) ،باعث
تغییر در نحوه اندیشیدن و عمل کردن انسان ها در زندگی روزانهشان میشود.
شاید شگفت آور به نظر برسد ،اما پیشنهاد ما این است که حفظ شادکامی
ماندگار ،نیازمند تجدیدنظری همه جانبه در شرایط زندگی نیست ،بلکه نیازمند
بازسازی همیشگی و پرزحمت رفتارها و اندیشه های روزانه است .در مجموع
پژوهش های جدید نشان داده اند که مسیر دست یافتن به شادکامی از آنچه
انسان ها بدان باور دارند ،بسیار نزدیکتر است.

جامعه محسوب مي شود که کمبود آن در زندگي
فردي و اجتماعي اثراتي منفي را در روابط اجتماعي،
خانوادگي ،اشتغال و طول عمر افراد ايفا مي کند و
از آنجايي که شکل گيري شخصيت افراد در دوران
کودکي و نوجواني پايه گذاري مي شود توجه به
اين موضوع در نوجوانان از اهميت برخوردار است.
مادران شاغل نوجوانانی مسئولیت پذیر و مستقل
تربیت می کنند.
در پژوهشی دریافتند که نوجوانان دارای مادران
شاغل درمقایسه با نوجوانی که مادران آنها خانه دار
هستند ،از احساس خود ارزشمندی ،سازگاری،
تعلق خاطر به خانواده و حمایت اجتماعی بیشتری
برخوردار هستند .همچنین طی تحقیقاتی این
نتیجه حاصل شد که اشتغال مادر تاثیر مثبتی روی
سازگاری فرزند دارد.
اشتغال مادر و تربیت دختری مستقل و
خودکفا
طی مطالعات و تحقیقاتی که انجام دادند دریافتند
که دختران بیشتر از پسران از داشتن یک مادر
شاغل بهره می برند .دختران مادران شاغل
نسبت به دختران مادران خانه دار از خود بسندگی
اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند

و تمایل بیشتری به کار کردن دارند .همچنین
فرزندان مادرانی که در رده های شغلی فرهنگی-
مدیریتی هستند بهترین عملکرد تحصیلی را دارند.
مشاغلی با جایگاه اجتماعی باال
زنانی که درمشاغل رده باال فعالیت می کنند
بیش ترین رضایت شغلی را دارند که این بر عملکرد
آموزشی و رفتاری فرزندان شان تاثیر مثبتی گذاشته
است .در مقابل تنش شغلی مادران اثر نامطلوبی بر
فرزندان دارد و هرچه مادر درمحیط کارش تنش
کمتری داشته باشد ،بهتر می تواند وظایفش را در
خانه انجام دهد.
اشتغال زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی بر
تربیت کودکان آن ها تاثیر می گذارد .در صورتی
که شغل مادر از جایگاه اجتماعی ،موقعیت فرهنگی
و احساس روانی خوب برخوردار باشد می تواند
منجر به افزایش احساس ارزشمندی و عزت نفس
در کودکان شود.
• توصیه میشود مادران در درجه اول به فکر
وضعیت عاطفی ،مسائل اخالقی و سالمت روانی
خود و خانواده باشند و در صورت محقق شدن این
امر به مواردی از قبیل اشتغال در خارج از خانه
اهتمام بورزند.
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 9709977119001351بدینوســیله به -1خانم پــری امین نژاد و -2زهرا
امینی نژاد -3مرتضی امین نژاد -4شــیرین پردل نــژاد و -5تهمینه
امینی خراسگانی -6زینب السادات شــفیعی -7بابک امینی خراسگانی
-8سودابه امینی خراســگانی و -9هلیا و -10مهدی و -11محمد شهرت
همگی حســن پور اخطار می گردد حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ
انتشار این آگهی جهت انتقال  400متر مربع مشاع از پالک  8فرعی از 1131
اصلی واقع در بخش  4شــیراز در دفترخانه  202شیراز به نشانی خیابان
مالصدرا نبش خیابان خلیلی ســاختمان کسری طبقه اول واحد دو حاضر
در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم مقامی شــما نسبت به
انتقال رقبه فوق به نام محکوم له اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت
و مسئولیت به عهده خودتان می باشد.
/559م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  202شیراز
سید عبدالمجید نجات
آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به غالمرضا غالمی شــیری فرزند محمد به شماره ملی
 2570399401و شناســنامه  252ابالغ میشــود که پست بانک فسا به
استناد قرارداد بانکی شماره  93361175405جهت وصول مبلغ سی و دو
میلیون و ســیصد و پانزده هزار و پانصد و شــصت و سه ریال تا تاریخ
 97/1/6به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه
کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجراییه صــادر نموده و پرونده
اجرایی به کالســه  9700179در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش
مورخ  97/4/2اداره پست فســا ،محل اقامت شما به شرح متن سند
شناخته نشــده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا
مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی
آگهی میشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز
ابالغ محسوب میگردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
 /118م الف
ثبت اسناد و امالک فسا

آگهی
پیرو پرونده اجرائی کالسه  960702مورخ  1396/5/21بدینوسیله به
احمد مقامی ابالغ و اخطار می گــردد حداکثر ظرف مهلت  10روز از
تاریخ انتشار این آگهی جهت انتقال رسمی یک دستگاه خودرو سواری
ماکسیما مدل  1382به شــماره انتظامی 362ی 44ایران  63تعویض
پالک شده اســت به نام محکوم له خانم رشنک نجومی کرمانشاهان
در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه
 4طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده
اجرای احکام به قائم مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان می باشد.
/558م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی ابالغ (وقت) اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مینماید به موجب درخواست آقای صمد کریمی
پور هارونی به طرفیت بهجت ،طوبی ،گوهر ،غالمعلی ،سکینه شهرت
همگی کریمی پور هارونی به خواســته تحریر ترکــه مرحوم محمد
کریمی پور هارونی فرزند غالم رضا طی شماره  1207مورخ 97/12/14
در شــورای حل اختالف شعبه  33مجتمع شــماره دو شیراز صادر و
وقت اجرای قرار ساعت  10صبح مورخ  98/3/21تعیین گردیده است
لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها ،بســتانکاران و مدیونین به متوفی و
کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت میشود در موعد
مذکور در محل این شــورا واقع در بلوار رحمت خیابان بنیهاشــمی
مجتمع شماره دو شیراز حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای
قرار نخواهد بود.
 /557م الف
مسئول دفتر شعبه  33شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
رئیسی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای جواد پارسائی فرزند باقر متولد  1356/9/20شماره
ملی  2120275564شماره شناسنامه 27585 :به نشانی فسا ابالغ می
شود که بانک سپه شعبه مرکزی فسا به استناد قرارداد بانکی شماره
 108064732مورخ  1392/10/4جهت وصول مبلغ  274/967/261ریال تا
تاریخ  1397/11/13به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده
و پرونده اجرائی به کالسه  9700829در این اداره تشکیل شده و طبق
گزارش مورخ  1398/1/7مأمور ،محل اقامت شما به شرح متن سند
شــناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آئین نامه
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
/119م الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فسا
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  139760311035005845مورخ  97/10/6هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
ســه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی نصیری فرزند امامقلی
به شــماره شناسنامه  1077صادره از شــیراز کد ملی 2292987511
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  221/200مترمربع به
پالک  12/36641مفروز و مجزی شده از پالک  12اصلی واقع در شیراز
شهرک بزین خیابان باقری کوچه  20کدپستی  7189786449خریداری
از مالک رســمی رمضان صالحی محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع 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 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 اول98/1/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/9 :
/556م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

برگ سند و برگ سبز و کارت شناسایی موتورسیکلت بهتاز
موتور  150به شماره پالک  37239ایران  696به شماره بدنه
 9455819و شماره موتور  9455817به نام محمدامین ملک
پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 -32360669 - 09171236039
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  139760311035006913مورخ  97/11/28هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
ســه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر رســتگار فرزند
حبیب به شماره شناسنامه  5صادره از بیضاء کد ملی 5469760685
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  240مترمربع به پالک
 8/39268مفروز و مجزی شــده از پــاک  8/466باقیمانده اصلی
واقع در شــیراز گویم شــهرک زیمنس  14متری چهارم سمت چپ
درب اول کدپســتی  7194168758خریداری از مالک رسمی در ازای
حصه مشاعی متقاضی 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 ،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 اول98/1/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/9 :
/555م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

