10

دریچه
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 20ذیالحجه 1437

 Sep 22، 2016سال بیست و  یکم شماره 5873

 10دلیلی که باعث میشود از شغل خود
متنفر باشید

به این فکــر کنید که چرا کارمندان شــما رفتار
متفاوتــی را در هنــگام ورود بــه اداره از خود بروز
میدهند .آیا با خوشــحالی و نشــاط پشت میز خود
مینشینند؟ یا اینکه مثل افراد بیحال به فعالیت خود
ادامه میدهند؟
اگر آنچه که با آن مواجه هســتید به مورد دومی
شــباهت دارد ،بایــد گفت که عــدهای از کارمندان
ناراحــت و ناراضی زیر دســت شــما کار میکنند.
متاسفانه ،احساس نفرت از شغل یک مورد غیرمعمول
نیست .انجمن مدیریت منابع انسانی در سال ۲۰۱۶
تحقیقاتی را انجام داده که طی آن مشخص شده تنها
 ۳۷درصد از کارمندان از شغل خود راضی هستند.
اگر نظر شــما این اســت کــه« ،الزامــی برای
عالقهمندی به کار وجود ندارد و کارمندان فقط باید
مشغول وظیفه خود باشــند” ،به یاد داشته باشید که
کارمندان ناراضی کمتر درگیر کار میشوند ،خالقیت
کمتری دارند و احتمال این وجود دارد که از کار خود
استعفا دهند.
بنابرایــن همه اینهــا روند کاری شــرکت را
تحت تاثیر خود قرار میدهند .بهتر اســت به محض
اینکه نشــانههایی از نارضایتی را در نیروی کار خود
میبینید ،هر چه ســریعتر به مسایل موجود رسیدگی
نمایید.
در ادامه دالیلی را بررســی میکنیم که به سبب
آنها کارمندان از فعالیت خود ناخشــنود هســتند،
بنابراین با توجه به این موارد میبایست راهکاری را
برای رضایت و خرسندی آنها ایجاد کنید.
 .۱۰عدم امنیت شغلی
در صورتــی که کارکنان در مورد از دســت دادن

شــغل خود نگران باشند ،سخت اســت که آنها به
جایگاهی که دارند احســاس دلبستگی کنند و به آن
وفادار بمانند .در عــوض تمرکز روی کار ،هر لحظه
ترس این را دارند که اتفاقی برای شغلشان بیفتد.
اگر شرکت شــما در حال حاضر از پایداری الزم
برخوردار نیســت ،مطمین شوید که اعتماد کارمندان
را نســبت به فعالیتی که انجام میدهند جلب کرده
باشــید .در برقراری ارتباط با آنهــا مثبتاندیش و
خ دهند.
راستگو باشید تا به شک و تردید خود پاس 
 .۹نظارت بیش از اندازه
کارمندان شــما بالغ هســتند .نیازی نیســت تا
به طور منظم و در هر ســاعت یک مدیر باالی سر
آنها قرار داشته باشد .وجود اعتماد باعث میشود که
تمرکز کارمندان افزایش پیدا کند.
از این رو بدون اینکه فردی باالی ســر آنها به
فعالیتشان نظارت داشته باشد ،به آنها آزادی عمل
بدهید.
 .۸تصور وجود جایگاه شــغلی بهتر در
سایر شرکتها
این طبیعت انســان اســت که تصور کند همیشه
مــورد بهتری خارج از جایی که در آن اســت وجود
دارد (و به قول معروف مرغ همسایه را غاز میبیند).
این موضوع به ویژه زمانــی صحت دارد که کارمند
شــما هیجان کمتری را با شغل خود تجربه میکند.
آنها با دوستان خود درباره رفتار رییسشان گفتوگو
میکنند و تمــام تالش خود را بــه کار میبندند تا
فرصت شغلی جدیدی را پیدا کنند.
اگر از آنچه که ســایر رقیبان شــما برای جذب
و حفــظ کارکنانتــان تالش میکنند آگاه باشــید،

میتوانید شــرایط الزم را برای رضایت کارمندان و
به کنار زدن رقیبان فراهم کنید .عالوه بر این ،سعی
کنیــد که احتیاجات نیروی کاری خود را پیدا کرده و
آنهــا را تامین کنید .ممکن اســت حتی با تغییرات
اندکی که در شــرکت خود به وجود میآورید سطح
رضایت کارکنان را تا حد زیادی باال ببرید.
 .۷ارزشهای آنها با شــرکت همسو
نیست
هویــت شــغلی میتواند یک محــرک قدرتمند
محســوب شــود .این موضوع به کارمنــدان اجازه
میدهــد تا با فعالیــت روزمره خــود ارتباط بهتری
داشت ه باشند و به جایگاهی که دارند با اطمینان تکیه
کنند .با این حال ،در صورتی که آنها برای شــرکت
ارزشی قائل نباشــند ،طولی نمیکشد که به مشکل
برخورد خواهند کرد .رســیدگی به این موارد در روند
استخدامی ،موجب میشــود که رسالت شرکت را با
وضوح بیشتری برای آنها مشخص کنید.
 .۶جایی برای پیشرفت و توسعه وجود
ندارد
هیچکــس کاری را انجام نمیدهد که احســاس
کند تا  ۵ســال آینــده هم در همیــن وضعیت قرار
خواهد داشت .کارمندان دوســت دارند که در حرفه
خود پیشرفت داشته باشــند ،رو به جلو حرکت کنند
و حس رقابت درونیشــان ادامهدار باشــد .اگر برای
شــرکت سیاســتی در این زمینه وجود نداشت ه باشد،
کارکنان شما به مرور احساس رکود و عدم دستیابی
به موفقیت خواهند داشت.
 .۵آنها از حقوق خود ناراضی هستند
بر کســی پوشیده نیســت که همه دوست دارند

حقوق بیشــتری را دریافت کنند ،امــا این موضوع
زمانی که احساس کنید کمتر از حد منصفانه دستمزد
میگیرید ،نارضایتی بیشتری را در پی خواهد داشت
و شــما را آزرده خاطر خواهد کرد .پاسخ این مشکل
وجود شفافیت در پرداخت حقوق و مزایا است .درباره
نحوه تصمیمگیری برای پرداخت دســتمزد کارکنان
صادقانه به آنها توضیح دهیــد .با این کار هرکس
میتواند نســبت به معقول بودن حقوق مورد انتظار
خود دید بهتری داشته باشد.
 .۴از زحمات آنها قدردانی نمیشود
چرا یــک کارمند میبایســت بــه عملکرد خود
اهمیت بیشتری بدهد ،در حالی که کسی به آن توجه
نمیکند؟! قدردانی و تشــکر مواردی هستند که باید
نســبت به کارمندان وجود داشت ه باشند .این مورد به
ارزشهای شــرکت شما اضافه میکند و به کارکنان
میفهماند که ســختی کار آنهــا را درک میکنید.
واکنشهای معنیدار شــما هرچنــد هم که کوچک
باشــند ،احساس رضایت طوالنی مدت را برای آنها
به وجود میآورند.
 .۳چالشی برای آنها وجود ندارد
چه احساســی به کارمند شــما دست میدهد اگر
که هر روز پشــت میز خود بنشیند و همان کارهای
تکراری و همیشــگی را انجام دهد؟ طولی نمیکشد
که آنها از این وضعیت خســته خواهند شد .اگر این
حس در آنها وجود نداشــته باشــد که برای انجام
هر چــه بهتر وظیفه خود باید تالش کنند ،کاری که
مشــغول آن هستند مانند یک فعالیت بیارزش برای
آنها خواهد بود.
 .۲از دست رفتن شور و اشتیاق
هنــگام مواجهه بــا رکود اقتصــادی ،اکثر مردم
هــرکاری را که از پــس انجــام آن بربیایند ،انجام
میدهند ،حتی اگر عالقهای هم به آن نداشته باشند.
اما در شــرایطی غیر از ایــن ،کارکنان تحمل انزجار
از کار خود را نخواهند داشــت .ایــن امکان را برای
کارمندان خود فراهم کنید تا بتوانند همسو با شرکت
شــما حرکت کنند .بدین وســیله آنها جایگاهی را
که نسبت به آن احساس خوشــحالی میکنند ،پیدا
خواهند نمود.
 .۱رفتار نادرست رئیس با آنها
در صورتــی که با عدم برخورد صحیح ریاســت
مواجه شوید ،مهم نیست که تا چه اندازه به کاری که
انجام میدهید عشق میورزید ،چرا که سرانجام آن
شکســت خواهد بود .بهتر است نگاه دقیقی به شیوه
مدیریت و رهبری شرکت و حتی رفتار خود بیندازید.
در نظر داشته باشــید که این موارد چگونه تاثیر
منفــی خــود را روی محیــط کاری و خلق و خوی
کارکنان ایجــاد خواهند کرد .اگر مطمئن نیســتید
که کارمندان از رفتار مدیران خود راضی هســتند یا
خیــر ،این مورد را از آنها جویا شــوید .با این روش
سرچشمه مشکالت موجود را پیدا خواهید کرد.
نارضایتی کارمندان مسایل مختلفی را برای کسب
و کار شــما ایجاد خواهد کرد .با این حال اگر دالیل
اصلی تنفر کارمندان نســبت به شغلشــان را پیدا
کنید ،شناسایی و رفع مسایل شرکت شما با سهولت
بیشتری همراه خواهد بود.

علت تمایل افراد برای مشاهده فیلم های ترسناک
چیست؟

فریبا احدی بیگلو ،روان شــناس و مشــاور اظهار داشت :افراد ذات ًا سعی در دوری از غم ،اندوه و
ترس دارند ،ولی گاهی شــخص خواسته یا ناخواسته به دیدن فیلم های ترسناک و یا گوش دادن
به موسیقی های غم انگیز گرایش پیدا می کند و گاهی اوقات نیز گرایش به دیدن این نوع فیلم ها
در برخی افراد افزایش پیدا می کند .وی گفت :افراد با شــنیدن موســیقی غم انگیز و تماشــای
فیلم های ترســناک درگیر 2حس غم و امنیت می شوند و این اشخاص معمو ًال پس از شنیدن این
نوع موسیقی ها ،توصیف و دلیل خاصی از ایجاد حس غم در خود ندارند.
احدی بیگلو اضافه کرد :علت ایجاد حس امنیت و آرامش بعد از مشــاهده فیلم های ترســناک
و یا شــنیدن موســیقی غمناک این اســت که فرد فاصله ی میان واقعیت و رویا را درک می کند،
به طوری که پس از تماشای فیلم ،زمانی که خود را از شرایط و موقعیت قهرمان فیلم دور می بیند،
احساس امنیت و آرامش در وی ایجاد می شود.
این روان شــناس تصریح کرد :دلیل تمایل برخی اشخاص به مشاهده صحنه های وحشتناک
این است که معمو ًال افراد پس از مشاهده فیلم و یا خواندن رمان ترسناک درگیر یک حس هنری
می شــوند که بعد از درک فاصله میان خود و قهرمــان فیلم و ایجاد حس امنیت در وجود خویش
تمایل بیشتری به مشاهده این نوع فیلم و خواندن مطالب دلهره آور خواهند داشت.

شک ،عامل تخریب زندگی مشترک است

محمدرضــا نظامــی روانشــناس
خانواده با تأکید بر اینکه شــک داشتن
به همســر خــود در زندگی مشــترک
یک آفت بزرگ محســوب می شــود،
اظهار داشــت :بــرای جلوگیری از این
رفتار باید با همســر خــود درباره علت
تغییــر رفتار صحبت کــرد و در چنین
شرایطی از چک کردن موبایل ،کیف و
وسایل شخصی وی دوری کرد.
وی تصریح کرد :ســعی کنید نسبت
به گذشته توجه بیشتری به ظاهر و آراستگی خود داشته باشید و به همسرتان بیشتر توجه و مهربانی
کنید تا او را جذب خود کنید همچنین افزایش توجه شما نسبت به خانواده تان موجب گرمی زندگی
مشترک و ایجاد اعتماد خواهد شد.
نظامی ادامه داد :هیچگاه سفره دل خود و رازهایتان را با دیگران از جمله دوستان ،خانواده همسر
و حتی خانواده خودتان بازگو نکنید زیرا با ارائه پیشــنهاد و راهکارهای خود اگر چه برای کمک به
شما هم باشد ،ممکن است باعث تخریب و فروپاشی زندگی مشترک شما شود.
این روانشــناس خانواده در پایان گفت :مراجعه به مشــاور بســیار مهم است و اگر او در رفتار
همســرتان هیچ نوع نشانه ای از خیانت پیدا نکرد ،باید مســئله را به عنوان یک مشکل ذهنی در
خودتان بپذیرید و برای درمان از یک روانشناس کمک بگیرید زیرا شک  ،ویرانگر رابطه زناشویی
است.
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مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
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مالکانه بالمعارض متقاضی شــرکت فرآوردههای لبنی و پاســتوریزه
میالد لبن فارس به شناسه ملی  010102313362در ششدانگ یک واحد
کارگاه لبنیاتی به مســاحت  2000مترمربع به پالک شماره  494فرعی از
 86اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  56فرعی از  86اصلی واقع در
قطعه یک بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با
سند رسمی مشاعی از مالک رسمی محمدعلی شفیعی سروستانی محرز
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/1 :
 /114م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
یعقوب حقپرست

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  139560311027001271مورخ  95/6/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی غضنفر محیط فرزند حبیب به شــماره
شناسنامه  2صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 194/01مترمربع به پالک شــماره  6946فرعــی از  39اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1120فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش 9
فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با قولنامه عادی
(معالواسطه) از مالک رســمی مرضیه جمالیفر محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود و در صورتی که اشخاص نســبت 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/1 :
 /111م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
یعقوب حقپرست

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  139560311027000888مورخ  95/4/26هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی اســماعیل سروستانی فرزند غالمرضا به
شماره شناسنامه  347صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  250/41مترمربع به پالک شماره  6938فرعی از  39اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  944فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک
بخش  9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با قولنامه
عادی از مالک رسمی بیژن کمالی محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/1 :
 /110م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
یعقوب حقپرست

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  139560311027000916هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروســتان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی ســجاد علیزاده سروستانی فرزند جهانگیر به شماره شناسنامه
 1853صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 390/34
مترمربع به پالک شــماره  1194فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  40اصلــی واقع در قطعه یک بخش  9فــارس حوزه ثبت ملک
سروستان خریداری شده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالکین رسمی
زرین جهاد ،ناصر جهاد ،مصباح جهاد و شوکت جهاد محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود و 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 است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/1 :
 /107م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
یعقوب حقپرست

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311004002982مورخ  95/5/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی جهان شیر رفیعی کهمینی فرزند علیاکبر به شماره
شناســنامه  193صادره از مرودشت به شماره ملی  2430961954در
ســه دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت  286/92مترمربع پالک
 10767فرعی از  101اصلی قطعه دو بخش  5فارس متخذه از  101اصلی
خریداری از مالک رسمی میبایست از سهام مشاعی متقاضی از سند
شماره  9866مورخ  93/12/24دفتر  377مرودشت نسبت به دو و
یک چهارم دانگ از ششدانگ و سهام عباداله همایون فرزند سبزعلی
از سند شماره  26988مورخ  2536/3/21دفتر  55مرودشت نسبت
به ســه و سه چهارم دانگ از ششدانگ پالک 101اصلی 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 .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/1 :
/325م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرودشت
مصطفی علیپور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311004002984مورخ  95/5/18هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی علیکرم مختــاری فرزند علمدار به شــماره
شناسنامه  5135صادره از مرودشــت به شماره ملی 2430051338
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  198/34مترمربع پالک 10762
فرعــی از  101اصلی قطعــه دو بخش  5فارس متخــذه از  101اصلی
خریداری از مالک رسمی میبایست از سهام مشاعی متقاضی از سند
شماره  13985مورخ  93/11/18دفتر  371مرودشت نسبت به دو و
یک چهارم دانگ از ششدانگ و سهام سکینه جسمانی فرزند فضلاله
از سند شماره  17891مورخ  52/3/29دفتر  55مرودشت نسبت به
سه و سه چهارم دانگ از ششــدانگ پالک  101اصلی 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 .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه
نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/1 :
/320م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرودشت
مصطفی علیپور

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311004002656مــورخ  95/4/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مرودشت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی علمدار صادقی فرزند حاجی به شــماره شناسنامه  2صادره از
مرودشت به شــماره ملی  2432497831در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  226/53مترمربع پالک  10757فرعــی از  101اصلی قطعه دو
بخش  5فارس متخذه از  101اصلی خریداری از مالک رســمی میبایت
از سهام مشاعی متقاضی از سند شماره  10217مورخ  94/4/1دفتر 377
مرودشت نسبت به دو و یک چهارم دانگ از ششدانگ و سهام عباداله
همایون فرزند سبزعلی از سند شماره  26899مورخ  2536/3/21دفتر
 55مرودشت نسبت به سه و ســه چهارم دانگ از ششدانگ پالک 101
اصلی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 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 .ضمن ًا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/1 :
/321م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرودشت
مصطفی علیپور

