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چرا شکست میخوریم؟

براســاس کتاب «شــما میتوانید پیروز شوید»،
نوشته شیو کرا ،شکستها اغلب به هفت دلیل اتفاق
میافتند و هریک از آنها درس ارزشمندی به ما داده
و به ما نشــان میدهند که چگونه از افتادن در همان
تله قبلی اجتناب کنیم.
شایعترین علل بروز مشکالت ناشی از شکست و
راهحل آنها عبارتند از:
نداشــتن پشتکار :بیشــتر افراد فقط به این خاطر
شکست میخورند که دســتاز کار میکشند ،نه به
این دلیل که اســتعداد ندارند؛ پس دو کلمه پشتکار و
مقاومت را به یاد داشــته باشــید و در کاری که الزم
اســت انجام شود ،پشــتکار داشته باشــید و دربرابر
کاری که نباید انجام شود ،مقاومت کنید .سعی کنید
دیدگاههای تازه را امتحان کنید .داشتن پشتکار مهم
است اما تکرار کارهای گذشته به این امید که اینبار
موفق میشوید ،شما را به هدفتان نزدیکتر نمیکند.

به تالشهای ناموفق گذشــتهتان نگاهی بیاندازید و
مشــخص کنید چه چیزی باید تغییر کند .خودتان را
تطبیق داده و درطول مسیر ،اصالحات را انجام دهید
و از تجارب خود بهعنوان راهنما بهره بگیرید.
نداشــتن اعتقاد راســخ :افرادی که اعتقاد راسخ
ندارنــد هم راه میافتند ،اما بــدون اینکه اطمینان و
شهامت داشته باشــند .درواقع آنها اطاعت میکنند
تا مورد تایید دیگران قرار بگیرند ،حتی اگر خودشان
بدانند کاری که انجام میدهند ،غلط است؛ پس الزم
است مشــخص کنید چه چیزی برایتان اهمیت دارد.
اگر چیــزی وجود دارد که مــیارزد برای آن تالش
کنید و آن را به نحو احســن انجــام دهید ،بگذارید
عالقهتــان خودنمایــی کند؛ حتی اگــر در کارهای
پیشپا افتاده باشــد .همکاری و شراکت در موفقیت
اشــکالی ندارد ،به شرط اینکه هرگز ارزشهای خود
را زیر سوال نبرید.

بهانهتراشی :ممکن است آدمهای برنده تجزیه و
تحلیل کنند ،اما هرگــز توجیه نمیکنند و برعکس،
آدمهــای بازنده مرتبا دلیل میآورنــد و کتابی پر از
بهانههای مختلــف دارند که به شــمامیگوید چرا
موفق نشــدهاند .نگرشــتان را عوض کنید و تصور
نکنید هر تالش ناموفقی بهمنزله یک شکست است.
کمتر کســی وجود دارد که در همان اولین تالش به
موفقیت دست پیدا کند .بیشتر ما با تالش مستمر به
هدفهای خود دســت پیدا میکنیم؛ پس الزم است
تمام تالشــتان را بکنید تا بفهمیــد چه اتفاقی افتاده
است و چرا.
نادیدهگرفتن اشتباهات گذشــته :بعضی از مردم
زندگــی میکنند و یــاد میگیرند و عــدهای دیگر
فقط زندگــی میکنند .شکســت ،معلم شماســت
به شرط اینکه دیدگاه درستی داشته باشید .انسانهای
عاقل از اشتباهات خود درس میگیرند .تجربه ،اسمی

اســت که آنها به خطاهای خود میدهند .مشکل را
بهتر تعریف کنید .موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید و
ببینید میخواهید به چه چیزی برسید ،استراتژی شما
چیست و چرا کارساز نبوده است .درضمن بهتر است
ببینید آیا با نگرش مثبت به مشکل نگاه کردهاید؟ اگر
به پول نیاز داشته باشید ،گزینههای بیشتر از افزایش
درآمد دارید .میتوانیــد هزینهها را کاهش دهید .به
این فکر کنید که واقعا سعی دارید چهکار کنید.
فقــدان نظم و انضباط :هرکســی بــه موفقیتی
دســت یافته ،بدون نظــم و انضباط نبوده اســت.
انضبــاط نیازمنــد کنترل فردی ،گذشــت ،دوری از
حواسپرتیهــا ،وسوســهها و در واقع متمرکزماندن
اســت .کمالگرا نباشید و بهجای آن ،نگرش ایدهآلی
از شکل و حس موفقیت داشته باشید .موفقیت ممکن
است انگیزهبخش باشد ،اما لزوما واقعگرایانه نیست.
موفقیــت در هر هدفی مشــکالت شــما را برطرف
نمیکنــد .درباره هرآنچه به هدفهای شــما تحقق
میبخشــد صریح باشــید و درگیر جزئیات سطحی
نشوید.
عزتنفس پاییــن :فقدان عزتنفــس به معنای
احترامنگذاشــتن و ارزشقائلنشدن برای خود است.
افــرادی که عزتنفس اندکی دارند پیوســته تالش
میکنند بهجای خلق شــخصیتی که دوســت دارند
باشند ،خودشــان را پیدا کنند .روی خودتان برچسب
نزنید .شــاید شکست خورده باشــید ،اما تا زمانیکه
دســت از تالش برنداشــتهاید فرد شکستخوردهای
نیســتید .خودتان را کســی بدانید که همچنان برای
رســیدن به یک هدف تالش میکند و بهتر اســت
بتوانید شکیبایی و پشــتکارتان را برای یک مسافت
طوالنی حفظ کنید.
نگرش قضا و قدر :این نگرش ،افراد را از پذیرفتن
مسئولیت جایگاهی که در زندگی دارند منع میکند.
آنها موفقیتها و شکســتهای خود را به شــانس
نســبت میدهند .آنها صرفنظر از تالشهایی که
کردهاند ،خودشــان را به دســت تقدیر میسپارند و
معتقدند هر اتفاقی قرار باشــد بیفتد باالخره میافتد.
هر روز بــه آینه نگاه کنید و با خودتان بگویید« :من
مسئولم» .شاید تمام مراحل زندگی تحت کنترل شما
نباشد ،اما شما بیشتر از آنچه فکرش را میکنید روی
زندگیتان تســلط دارید و خودتان مسئول شادی و
موفقیت تان هســتید .نگرش شما تعیینکننده میزان
اوجگرفتن شماســت و تنها شما میتوانید پستیهای
زندگیتان را به بلندی تبدیل کنید.

تنهایی؛ عاقبت ترجیح دادن حرف مردم
فاطمه تندکار روانشــناس اظهار داشت :جدايی
زن و مــرد از يكديگــر یا مرگ یکــی از طرفین
مشكالت زيادی را به زوجها و فرزندانشان تحمیل
میکند .حتی پس از اینکــه آنها زندگی خود را با
فرد جدیدی آغاز میکنند تا حدودی دشواری شرايط
قبل باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به موقعیت فرزندان در این خانوادهها،
گفت :موقعیت فرزندان هر چقدر هم که حســاس
باشــد ،توجیه خوبی برای تنها ماندن پدر و مادرها
نیســت هر چند در بعضی جوامــع قضاوت دیگران
درباره ازدواج مجدد گاه آزاردهنده اســت .شــاید به
همین دلیل برخی زن و مردها پس از طالق یا فوت
همسرشان ،تنهایی را ترجیح میدهند.
تنــدکار در ادامــه بیان داشــت :فرزنــدان این
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خانوادههــا با تصور غلطی کــه دارند ،فکر میکنند
اگر ناپدری یــا نامادری خود را دوســت بدارند ،به
والدیــن اصلی خود خیانت کــرده و گویی به آنها
پشت کردهاند.
این روانشــناس با اشاره به راهکاری که والدین
قبل از ازدواج باید پیش بگیرند ،تصریح کرد :بهترین
کار این اســت که زوجین فرزندان را پیش ازعقد با
فرد مورد نظر آشنا کنند.
وی در پایان افزود :والدین جدید فرزندان همسر
خود را باید مانند فرزند خود دوســت داشته باشند و
به آنچه آنها میخواهند ،توجه نشان دهند .همچنین
نبایــد از پدر یا مادر قبلی فرزندان بدگویی کنند چرا
که به هر حال فرزندان ،پدر و مادر خود را دوســت
دارند و نمیتوانند بدگوییها را تحمل کنند.

عوامل شل شدن و بروز چین و چروک های پوستی

داشتن صورتی زیبا با پوستی سالم،
بدونلــک و بیچینوچــروک ،آرزوی
خیلی از خانمهاســت و بسیاری از آنها
برای رســیدن به این آرزو دنبال مواد
شیمیایی و کرمهای گرانقیمت آرایشی
میروند .این در حالی است که بسیاری
از مشاهیری که با وجود باال رفتن سن،
صورتهای صاف و یکدستی دارند ،از
مواد طبیعی برای رسیدن به این هدف
کمک گرفتهاند.
پوست زمانی چروک میشــود که ساختارش شل شود و این اتفاق معموال از  30سالگی شروع
میشــود اما غیر از افزایش سن عوامل دیگری هم در شل شدن و بروز چین و چروکهای پوستی
دخیلاند؛ از جمله:
• تغذیه ناســالم :این الگوی غذایی میتواند باعث تجمع رادیکالهای آزاد در بدن شود و روند
پیری پوست را تسریع کند .در مقابل ،مصرف انواع میوه و سبزی تازه و ارگانیک ،بهترین راه مقابله
با رادیکالهای آزاد و پیشگیری از پیری پوست است.
• مواجهه طوالنیمدت با نور خورشید :اشعه ماورایبنفش خورشید ،روند پیری پوست را تسریع
میکند و مســبب بروز چین و چروک میشــود بنابراین برای پوســت مضر است و باید از مواجهه
بلندمدت با آن پرهیز کرد.
•کمخوابی :عامل مهم و ضروری دیگر در پیشــگیری از بروز چین و چروک و سیاهی اطراف
چشم و برای داشتن پوست شفاف ،خواب کافی است .اگر فردی دچار اختالالت خواب باشد ،میزان
تولید و ترشــح کالژن در بدنش کم میشود و به مرور قوام پوستش از بین میرود و شل میشود.
متخصصان توصیه میکنند بهطور متوسط در طول شب 8 ،ساعت بخوابید تا زیبا شوید.
• نشســتنهای طوالنی :کمتحرکی هم برای پوســت مضر است .تحرک به داشتن بدنی سالم
کمک میکند .به کمک ورزش ،ســموم از بدن دفع میشود و به این ترتیب ،پوست راحتتر نفس
میکشد و شفافتر خواهد بود.

نکاتی برای خرید گوشت گوسفندی سالم

گوشــت گوســفند یکی از بهترین
نوع گوشت اســت که در تمامی غذاها
مورد اســتفاده قرار می گیــرد .در این
مطلب به بررسی قســمتهای مختلف
گوشت گوســفند می پردازیم تا بتوانیم
بهترین برشــها را از قصابی خریداری
کنیم.
گوشــت گوسفند ســالم و
مناسب را با این نکته ها بخرید
هیچ کســی لذت خوردن گوشــت
گوســفندی که خوب پخته شده باشــد را نمی تواند انکار کند .فیله یا دنده کباب نسبت ًا گران است.
می توانید گاهی با درســت کردن آنها دلی از عزا در آورید .پیدا کردن برشــهای ارزان قیمت بدان
معناســت که همیشه می توانید از گوشــت گوسفند لذت ببرید .با قصاب خود آشنا شوید آنها خیلی
بهتر از گوشت های بسته بندی شده آماده در سوپر مارکت ها به شما کمک خواهند کرد.
شانه گوسفند
این قســمت در حقیقت نیمه پائینی تنه گوســفند است .این برش بزرگ جایگزین ارزان قیمتی
برای ران است .می توان این قسمت را به همراه سبزیجات معطر و سیر کباب کرد .گوشت را می
توان روی برش های ســیب زمینی قرار داد بدین ترتیب ســیب زمینی های شما به همراه عصاره
گوشت پخته خواهند شد .یا می توانید آن را به تکه های کوچک خرد کرده داخل خورش بپزید.
گردن و سینه گوسفند
این قســمت از گردن گوسفند ارزان تر است و بیشتر به سمت میانه بدن گوسفند قرار دارد .این
برشها برای خرد کردن داخل خورشها بسیار مناسبند .قسمت میانی گردن به صورت فیله یا تکه ای
وجود دارد .به دنبال گوشتی بگردید که همه قسمت های آن یکرنگ است و الیه ای از چربی روی
آن را پوشانده است.
دمبالچه گوسفند
یک برش آبدار از پشــت بدن گوســفند .می توان قســمت های اســتیکی را به همراه یا بدون
استخوان در فر یا روی منقل کباب یا در ماهیتابه سرخ کرد.
سینه گوسفند
این برش از قسمت زیر شکم گوسفند بریده می شود .این قسمت را به آرامی بپزید تا چربی آن
جدا شــود .ممکن است دنده ها و استخوان ها به آن متصل باشند .می توان زمانیکه گوشت پخته
شــد آنها را جدا کرد یا می توان گوشت را بدون اســتخوان و رول شده خریداری کرد که و درون
آن را با سبزیجات پر کرد .از قصاب خود بخواهید که پوست روی گوشت را جدا کند تا الیه چربی
روی پوست نیز برداشته شود.

ثبتی و دادگستری
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  139560311015001165مورخ  95/4/27هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
محمد شــکوهی فرزند صمد به شماره شناسنامه  58صادره از ارسنجان در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  102/45مترمربع پالک  5944فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1115فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس خریداری معالواسطه از جهان اسکندری احدی از ورثه فتحاله
ابراهیمی مالک رسمی 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 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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3598م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه
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  139560311015002296مورخ  95/7/24هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
فاطمه خادمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  269صادره از ارسنجان
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  242/80مترمربع پالک  5969فرعی
از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1080فرعی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس ارســنجان خریداری مع الواسطه از عطیه اسکندری مالک
رسمی محرز گردیده اســت .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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/8/13 :
 /3674م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002101مورخ  95/6/28هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
رضا ابراهیمی فرزند مهدی به شــماره شناســنامه  978صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  590/8مترمربع پالک  5948فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  720فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس ارســنجان خریداری از بهرام حسنشاهی و سید عبدالحسین و
سید محمدحسن و سید احمد و سید محمدهادی همگی رئیسالسادات وراث
مرحوم محمدعلی رئیسالســادات مالک رسمی محرز گردیده است .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 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 ،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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3613م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه
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  139560311015002174مورخ  95/7/5هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
فاطمه علیخانی فرزند جمعه به شماره شناسنامه  7826صادره از ارسنجان در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  350/40مترمربع پالک  5953فرعی از
 10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1040فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک
بخش  5فارس ارسنجان خریداری از وراث مرحوم علی علیخانی مالک رسمی
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 تســلیم و پس از اخذ رســید 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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3632م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

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  139560311015002065مــورخ  95/6/23هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی صغری خادمی فرزند امیرقلی به شــماره شناسنامه  4949صادره
از شیراز در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 139/5
مترمربع پالک  5943فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1047
فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یک بخش  5فارس ارســنجان خریداری
معالواسطه از سکینه اســکندری فرزند عباس مالک رسمی محرز گردیده
است .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 تسلیم 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 اول95/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/28 :
 /3596م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه
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  139560311015002100مورخ  95/6/28هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
زهرا حسن شــاهی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  4342صادره از
ارسنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت  131/2مترمربع پالک
 5970فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1101فرعی از  10اصلی
واقع در قطعه یک بخش  5فارس خریداری مع الواســطه و بی واســطه از
قاسم ابراهیمی مالک رسمی 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم95/8/13 :
 /3678م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
حشمت مردانه

آگهی مزایده
دایره اجرای احــکام حقوقی شــعبه دوم دادگاه
عمومی حقوقی دادگستری داراب در نظر دارد به
موجب پرونده اجرایی کالسه  950190سهم االرث
عبدالمهدی شــکرگذار دارابــی در اموال مرحوم
غالم شــکرگذار دارابی را به مزایده گذارد اموال
عبارتند از:
 -1ســهم االرث نامبرده در ملک مسکونی مفروز
به شماره پالک ثبتی شماره  1676/36به مساحت
عرصه  387/96مترمربع و اعیانی  182مترمربع که
در یک طبقه با اســکلت بنایی و سقف طاق ضربی
و دارای انشــعاب آب و برق به قیمت کارشناسی
ششدانگ  1500000000ریال که ارزش سهام نامبرده
 252777777ریال می باشــد واقــع در داراب
ابتدای بولوار امــام خمینی(ره) کوچه جنب مطب
دکتر ابراری درب سوم سمت چپ که در تصرف
ورثه مرحوم غالم شکرگذار دارابی می باشد.
 -2سهم االرث نامبرده در ملک با کاربری تجاری
به شــماره پالک  8284/6به مســاحت عرصه و
اعیان  53/92مترمربع که در یک طبقه با اسکلت
بنایی و ســقف طاق ضربی و دارای انشعاب آب و
برق واقع در ابتدای بلوار  22بهمن جنب بیمارستان
قدیم که در اجــاره می باشــد از  95/4/1لغایت
 96/4/1بــه میزان ماهیانــه  10000000ریال در اجاره
می باشد با قیمت کارشناسی  2965600000ریا ل که
ارزش سهام نامبرده  542222222ریال می باشد
لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در
مزایده باشــد در تاریخ  95/8/18رأس ســاعت
 10صبح در محل اجرای احکام دادگســتری داراب
حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از
قیمت کارشناســی شروع و شــخص یا اشخاصی
برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت
را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج
روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطالعات بیشتر به
اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصــد قیمت آن از شــخص برنده نقدا ً
دریافت میگردد مابقی پــس از  20روز از تاریخ
مزایده بایســت پرداخت گــردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد
مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد)
پس از کسر هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط
خواهد شد.
 /453م الف
شعبه دوم دادگاه حقوقی داراب

