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افزایش سهبرابری برهمخوردن تمرکز
با پیامکهای تلفن همراه

پژوهش محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا نشان میدهد
هشــدارهای روی گوشــی همراه که پیامکهای جدید،
بهروز رســانیها و یا دریافت ایمیل را به کاربر گوشــزد
میکنــد ،میتواند حتی با وجود باز نکردن هیچ کدام نیز
تمرکز شما را کامال از بین ببرد.
به گزارش ســرویس پژوهشــی ایســنا ،هرچند این
اخطارها بسیار کوتاه هستند ،اما با وجود عدم پاسخگویی
و کار کردن با موبایل یا مــوارد دیگر ،میتوانند ذهن را
ســرگردان کرده و یا افکار بیربط را به ذهن راه دهند و
بالطبع تمرکز بر فعالیت را از بین ببرند.
طی ایــن پژوهش محققان گروهــی از افراد را تحت
آزمایــش «نظارت بر توجه» مورد مطالعــه قرار دادند و
دریافتند ،زمانی که موبایل افراد زنگ میخورد یا میلرزد،
این شرکتکنندگان نمرات پایینتری را در این آزمون به
دست آوردند و تا سه برابر بیشتر در معرض اشتباه بودند.
به گفته محققان ،اگر میخواهید واقعا تمرکز بر فعالیت
خاصی داشــته باشید ،تنها نادیده گرفتن تلفن همراه و یا
وســایل ارتباطیتان کافی نیست ،بلکه باید کال آنها را
خاموش کنید.

ساخت باغ دلخواه
با چاپگر سهبعدی گیاهان

گروهی از دانشــجویان دانشــگاه شــهر ماربور کشور
اســلوونی در اقدامــی جالــب موفق به ســاخت چاپگر
سهبعدی گیاهان زنده شدند.
به گزارش ســرویس علمی ایســنا ،پروفســور «دوآن
زیدور» ،اســتاد راهنمای پروژه ســاخت چاپگر سهبعدی
گیاهان اظهار کرد :دانشجویان این دانشگاه با هوشمندی
تمام موفق به ساخت این چاپگر سهبعدی شدند که قادر
است با ترکیبی از خاک ،آب و دان ه گیاهان مورد نظر ،هر
شکلی را چاپ کند.
این چاپگر قادر اســت تا گیاهان مورد نظر را در اشکال
متنوع چاپ کرده و ســپس دانههای کاشته شده پس از
آبیاری و جوانهزدن  ،اشکال مورد نظر را میسازند.
پروفســور زیدور معتقد است که میتوان این چاپگر را
مســتقیما روی زمین به کار گرفت و اشــکال مورد نظر
را چاپ کرد .دانشــجویان دانشــگاه ماربور امیدوارند تا
دستاورد آنها مورد توجه قرار گرفته و سرمایهگذاریهای
الزم بر روی آن انجام شــود .همچنین این دانشجویان
امیدوارند تا با مطالعات بیشــتر نمونه قابل حمل و قابل
استفاده مستقیم بر روی زمین را تولید کنند.

تحقیقات جدید نشان داده که پشهها ،اهداف
انســانی خود را با اســتفاده از یک استراتژی
چند حسی شامل بوها ،نشــانههای بصری و
حرارت بدن پیگیری میکنند.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا ،محققان
موسســه فناوری کالیفرنیا دریافتند ،وقتی یک
پشــه بالغ ماده به یک وعده غذایی خونی نیاز
دارد تــا فرزندان کوچک خود را تغذیه کند ،به
دنبال یک میزبان -عمدتا انسانها -میگردد.
بســیاری از حشــرات از جمله پشــهها ،به
بوی گاز دیاکســیدکربن که انسانها و دیگر
حیوانات به طور طبیعی از طریق بازدم بیرون
میدهند ،جذب میشوند .در عین حال ،پشهها
میتوانند از راههای دیگــری نیز حضور یک
انسان را در فاصله نزدیک تشخیص دهند .آنها
از بینایی بــرای زیر نظر گرفتن یک میزبان و
از عالئم دمایی برای تشــخیص گرمای بدن
استفاده میکنند.
اما پشــهها چگونه این اطالعــات را با هم
ترکیب میکنند تا نقشــه دســتیابی به وعده
غذاییشان را تکمیل کنند؟
برای درک اینکه پشهها چگونه و چهموقع
از هر یک از این نوع اطالعات حسی استفاده
میکنند ،محققان تعدادی پشه ماده گرسنه را
در داخل یک تونل باد رهاسازی کردند که در
محققان مدلی برای رباتها طراحی کردهاند
که دارای مغزی اســت که توســط باکتریها
کنترل میشود.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا ،محققان
موسســه فناوری ویرجینیا از مدلهای ریاضی
اســتفاده کردهاند تا نشان دهند که باکتریها
قادرند رفتار یک دستگاه بیجان مثل ربات را
کنترل کنند.
وارن رودر ،اســتادیار مهندسی سیستمهای
زیســتی در ایــن باره گفت :ما ســعی کردیم
بــا کمک مدلهــای ریاضی دریابیــم که آیا
از نظــر عملی این امــکان وجود دارد که یک
میکروبیــوم زنده در یک میزبان بیجان ایجاد
کــرده و میزبان را از طریق ایــن میکروبیوم
تحت کنترل درآوریم؟
محققان با استفاده از نانوکامپوزیت موفق به
ساخت پوششی شــدند که خلبان هواپیما را در
برابر حمالت لیزر مصون میدارد .این پوشــش
روی سطح شیشه جلوی هواپیما قرار میگیرد.
بــه گــزارش ســرویس فنــاوری ایســنا،
پژوهشــگران دانشــگاه لوئیس اخیراً مقالهای
منتشــر کردهاند کــه در آن جزئیات مربوط به
تولید نانوکامپوزیتی برای ســاخت هواپیما ارائه
شده اســت .این نانوکامپوزیت میتواند هواپیما
را از گزند حمالت لیزری مصون دارد.
در مطالعــهای که ســال  2013انجام گرفته
مشــخص شد که هر سال  3750تابش لیزر به
شیشه هواپیما برخورد میکند که میتواند اثرات
مخربی روی پرواز داشته باشد .این گروه برای

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  139460311001005242مــورخ  94/3/26هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی کراقلی پناهی فرزند منصور به شــماره شناسنامه  109صادره از شیراز
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  190مترمربع پالک  52630فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  526فرعی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی علی فرجام 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 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
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7636م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی ابالغ دادنامه
شماره درخواست9410460700300023 :
شماره پرونده9409980700300102 :
خواهان :جعفر پهلوان شریففرد فرزند نمکی با وکالت قاسم شهریاری فرزند
رجب به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا ابتدای حکیمی ساختمان حکیم طبقه 5
دفتر وکالت
خواندگان -1 :مهین لطفعلیپور فرزند رجبعلی به نشانی شهرستان شیراز ساحلی
غربی کوچه  26فرعی  26ممیز  5سمت چپ درب اول  -2زهرا رحمانستایش
فرزند جلیل  -3ثریا رحمانستایش فرزند جلیل  -4بهرام رحمانستایش فرزند
جلیل  -5خدیجه رحمانســتایش فرزند جلیل  -6محمدابراهیم رحمانستایش
فرزند جلیل با وکالت قمر اژدهاکش فرزند فضلاله به نشــانی فارس شیراز
میدان نمازی اول مالصدرا جنب بانک سرمایه ساختمان عرفان طبقه  4واحد 13
و  -7مهرداد کاشــف فرزند محمدهادی مجهولالمکان  -8موقوفه خاص حاج
رئیسعلی شــیادانی به نشانی شیراز بلوار سرداران جنب پل غدیر خیابان شهید
شمسایی پالک  3طبقه 2
خواستهها -1 :الزام به تنظیم سند رسمی اجاره  -2اثبات مالکیت منافع
گردشــکار :خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خواندگان به
دادگاههای عمومی شیراز تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه فوق
ثبت گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ
به طرفین دعوی سرانجام در تاریخ فوق در وقت مقرر /فوقالعاده جلسه شعبه
سوم دادگاه حقوقی شــیراز به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است دادگاه با
بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به
صدور رأی مینماید.
رأی اصالحی
در خصوص دادنامه شماره  94/17این دادگاه مستندا ً به ماده  309قانون آیین
دادرسی مدنی یکباب مغازه را به دو باب مغازه اصالح مینماید رأی اصالحی به
انضمام رأی اصلی دارای اعتبار میباشد.
 /9563م الف
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز
قهرمانی
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سال بیستم

شماره 5524

استراتژی چند حسی پشهها
برای پیگیری اهداف انسانی

داخل آن چگونگی پاســخ به اطالعات حسی
مختلف به طور مستقل کنترل میشد .در یک
بخش از آزمایشها ،دیاکسیدکربن با غلظت
باال به داخل تونل تزریق شــد تا سیگنالهای
تولید شده توسط یک انسان سالم شبیهسازی

شود.
در هر آزمایش ،محققان  20پشه را به داخل
تونل باد رهاســازی کــرده و از دوربینهای
ویدئویــی و نرمافزار ردیابی ســهبعدی برای
دنبال کردن مسیر آنها استفاده کردند .با تزریق

رباتی که مغزش با باکتریها
کنترل میشود
او افزود :ما متوجه شدیم که رباتها در واقع
میتوانند یک مغز کارآمد داشتهباشند.
در آزمایشهــای آینــده ،رودر بــه دنبال
ســاخت رباتهایی در دنیای واقعی است که
این توانایی را داشــته باشــند که سطوح بیان
ژن در باکتریهای ایکوالی را با اســتفاده از
میکروســکوپهای مینیاتوری قرائت کنند .این
رباتها به باکتریهایی که در آزمایشــگاه او
دستکاری شدهاند ،پاسخ خواهند داد.

درک حواس باکتریایی میتواند کاربردهای
زیــادی در اکولوژی ،زیستشناســی و علوم
رباتیک داشته باشد .در کشاورزی سیستمهای
باکتری ،رباتهــا میتوانند به انجام مطالعات
گسترده در خصوص تعامالت بین باکتریهای
خــاک کمــک کننــد .در زمینه بهداشــت و
مراقبتهــای پزشــکی ،درک بیشــتر نقش
باکتری در کنتــرل فیزیولوژی روده ،میتواند
منجر به تجویز داروهای باکتریایی شــود که

ساخت نانوپوشش ضدلیزر
برای شیشه جلو هواپیما
حل این مشــکل اقدام به تولید نانوکامپوزیت
برای شیشــه جلوی هواپیما کردند که میتواند
برای حل این مشکل مناسب باشد.
ایــن گــروه تحقیقاتی بــرای تولیــد این
نانوکامپوزیت از پوشــش فتوســلکتیو استفاده
کردنــد که موجب دید بهتر خلبــان در هنگام
تابش لیزر میشود .این نانوکامپوزیت به صورت

آزمایشــگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است و
قرار اســت آزمایش میدانــی آن نیز در فواصل
 200تا  500متر انجام شود.
حمایت مالی این پروژه توسط مرکز تحقیقات
سالمت نیروی هوایی آمریکا انجام شده است.
این مرکز به دنبــال تحقیقات روی حوزههای
مختلف نظیر درمان مشــکالت قلبی ،مدیریت

دیاکسیدکربن ،همانطور که انتظار میرفت
پشهها این رد را دنبال کردند.
«فلوریس ون بورگل» ،یکــی از همکاران
این کار تحقیقاتی گفــت :ما در آزمایشهای
قبلی با مگسهای سرکه دریافتیم که تماس با
یک بوی جذاب منجر میشود که حشره بیشتر
جذب ویژگیهای بصری شود.
اطالعات جمعآوری شــده از این آزمایشها
محققــان را قادر ســاخت که مدلــی از نحوه
پیدا کردن میزبان توســط پشــهها از فواصل
مختلف ترســیم کنند .آنها تصور میکنند که
از فاصلــه  10تــا  50متری ،یک پشــه بوی
دیاکســیدکربن بــدن میزبان را استشــمام
میکند .وقتی پشــه نزدیکتر میشــود و در
فاصلــه  5تا  15متری میزبــان قرار میگیرد
شروع به دیدن آن میکند .سپس با راهنمایی
نشــانههای بصری ،گرمای بدن میزبان را در
فاصله کمتر از یک متر حس می کند.
درک چگونگــی عملکــرد مغــز در ترکیب
اطالعــات مربــوط به حسهــای مختلف و
اســتفاده از این اطالعات برای تصمیمگیری،
یکــی از چالشهای اصلــی در علوم عصبی
اســت .این یافته نشــان میدهد که پشــهها
هرگز وقت خود را برای یافتن اهداف اشــتباه
هدر نمیدهند.
به درمان بیماریهای روحی و جسمی کمک
میکننــد .رودر همچنین دربــاره رباتهایی
رویاپردازی میکند که میتوانند با اســتفاده از
باکتری به زدودن لکههای نفتی کمک کنند.
این یافتــه همچنیــن میتوانــد منجر به
دستیابی به دانش جدید در خصوص تحقیقات
حوزه باکتری و بدن انسان شود .به طوریکه
تحقیقات جدید نشــان میدهد باکتریها در
تنظیم ســامت جســمی و حالت روحی بدن
نقش دارند و حتی رفتار افراد را تحتتاثیر قرار
میدهند.
رودر اظهار کرد :در این مطالعه از یکســری
آزمایشهای واقعی الهام گرفتهایم که نشــان
مــیداد رفتار جفتگیــری مگسهای میوه با
استفاده از باکتری قابل دستکاری است.
زخــم ،تابش لیــزر ،دیابــت و همچنین یافتن
سوختهای جایگزین است.
دانشگاه لوئیس از سال  1932در حوزه نیروی
هوایی به جذب دانشجو میپردازد .این دانشگاه
دانشــجویان مختلفی از سراســر جهان برای
صنعت هوایی تربیت میکند.
این دانشــگاه که در ایالت ایلینویز قرار دارد
یک دانشــگاه کاتولیــک بــوده و برنامههای
آموزشــی مختلفــی در مقطــع لیســانس و
تحصیالت تکمیلی دارد.
این دانشــگاه کــه  6700دانشــجو دارد در
بخشهای مختلف ایلینویز شعبه داشته و تعداد
دانشجویان آن نیز رو به افزایش است.

ثبتی و دادگستری
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ساخت جادههای پالستیکی در هلند

شرکت ســاختمانی هلندی VolkerWessels
اســتفاده از پالســتیک بازیافتی را برای پوشــشدهی
جادههــا در برنامه خود قــرار داده و اعــام کرده که
رویکرد آن بطور چشمگیری باعث کاهش هزینه و زمان
ساختوساز و همچنین افزایش طول عمر جادهها خواهد
شد.
به گزارش ســرویس علمی ایسنا ،از مزایای بالقوه این
جادههای کامال پالستیکی ،میتوان به دوام بهتر جادهها
در دماهای شــدید منفی  40درجــه و مثبت  80درجه
ســانتیگراد و مقاومت بهتر آنها در برابر خوردگی اشاره
کرد .همچنین این پوششها تا سه برابر بیشتر از آسفالت
دوام آورده و نیاز به تعمیر را به حداقل میرسانند.
از آنجایــی که میتوان بخشــهایی از جاده را از پیش
ســاخته و به شــکل یک قطعه در ماســه نصب کرد،
سازندگان مدعی هســتند که زمان جادهسازی میتواند
از چندین ماه به چنــد هفته کاهش یابد .همچنین مواد
تولیدکننده آن سبکتر بوده و میتواند کنترل بهتری روی
ســفتی جاده و زهکشی آب داشــته باشد .میتوان یک
فضای توخالی درون این پوشش برای قرار دادن لولهها
و کابلها و همچنین حسگرهای ترافیک اختصاص داد.
در حالی که در آســفالت نیز از برخی مــواد بازیافتی
همچون الســتیکها ،شیشه و ضایعات کورهها استفاده
میشــود پیشبینی میشــود این روش موجب کاهش
ســاالنه  1/45تن انتشار گاز دیاکسیدکربن و دو درصد
کاهش انتشار گازهای حاصل از حملونقل شود.

نظارت متخصصان بر زخمهای پوستی بیماران
با برنامه هوشمند

مری م صادقی ،دانشآموخته دانشــگاه علم و صنعت و
مدیر عامل شرکت  MetaOptimaدر کانادا ،نوعی
برنامه گوشی هوشمند جدید را برای نظارت بر زخمهای
پوســتی ارائه داده است .به گزارش ســرویس فناوری
ایســنا ،این برنامه که  MoleScopeنام گرفته ،در
کنگره جهانی امراض پوستی در ونکوور معرفی شد.
برنام ه نرمافزاری جدید از برنامههای پیشــین متفاوت
اســت زیرا به مینیمیکروســکوپی متصل میشود که
این میکروسکوپ خود به گوشــی هوشمند وصل شده
و متخصص امراض پوست از آن برای بررسی خالهای
پوستی اســتفاده میکند .این امر به کاربر امکان گرفتن
تصاویــر باکیفیتتــر از این خالها و ارســال آنها به
متخصصان برای ارزیابی بیشتر را میدهد.
شــرکت مریم صادقی ماه جاری میــادی به دنبال
انجام پروژهای پیشــگام است که در آن ،برنامه جدید در
 10مرکز مختلف جهان به کار خواهد رفت و متخصصان
از آن بــرای برقراری ارتباط مســتقیمتر بــا بیماران در
معرض خطر باالی امراض پوستی استفاده خواهند کرد.
برنامههــای دیگر شــبیه بــه  ،MoleScopeبه
کاربران امکان گرفتن تصاویری از خالهای پوســتی و
سنجیدن آنها از راه دور را میدهند و با دقت  98درصد
عمل میکنند .با این حــال ،برنامه MoleScope
با کمک مینیمیکروسکوپ و الگوریتم تقویت تصویری
خود به دنبال افزایش دقــت تصویربرداری از خالهای
مرموز پوستی است .چون برنامه جدید برای ارتباط بیشتر
و نه تشــخیص ارائه شده ،نیازی به تایید سازمان غذا و
داروی آمریکا ندارد.

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  139360311001034804مورخ  93/12/12هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی هادی خورشــیدی
فرزند مهدی به شــماره شناســنامه  1727صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  162مترمربع پالک  889فرعی
از  2145اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  2145اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم
پایدار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند 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 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 اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7634م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139360311001032233مــورخ  93/11/18هیأت
سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حســن نجفی عماد ایادی
فرزند مصطفی قلی به شــماره شناســنامه  18صادره از سروستان
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  198/48مترمربع پالک 11241
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از 2139
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7632م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139460311001005211مورخ  94/3/26هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی رضیه بیگم حســینی فرزند
اسماعیل به شــماره شناسنامه  35صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  216/73مترمربع پالک  3358فرعی از 2069
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  355فرعی از  2069اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی فریبرز گلشن 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7631م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

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  139460311001003907مورخ  94/2/31هیأت دوم
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زمانعلی کشتکار فرزند
حجتاهلل به شماره شناسنامه  358صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه و یکباب مغازه دو طبقه به مســاحت  53/83مترمربع
پالک  17887فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1651اصلــی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رســمی
محمدمهــدی و عباس و ناصر بهبین محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7649م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی فقدان سند مالکیت
زهرا نــادری طالخونچه بــا وکالتنامه شــمارههای  3288مورخ
 85/12/13و  3733مــورخ  86/2/8و  16256مــورخ  89/1/26و
 32742مورخ  93/9/15دفتر  181شــیراز بــا وکالت از طرف وراث
اســماعیل نادری طالخونچه به موجب گواهی حصر وراثت شــماره
 9/83/9/8مورخ  83/10/5شعبه نهم دادگاه حقوقی شیراز با تسلیم
دو برگ استشهادیه که در دفترخانه  181شیراز تنظیم شده مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی  108754مربوط
به یک سهم مشاع بدون ثمن اعیانی از  10سهم سهام چهاردانگ مفروز
از ششــدانگ به پالک یک الی  5651/4و  5651اصلی واقع در بخش
یک شــیراز که ذیل ثبت  7555در صفحــه  148دفتر  106امالک به
نام خدیجه شافعی ثبت و ســند مالکیت صادر و سپس معالواسطه
به موجب سند  57908مورخ  68/9/29دفتر  57شیراز به اسماعیل
نادری طالخونچه منتقل شــده و به علت ســوختگی از بین رفته و
نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نمــوده مراتب طبق
اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود
اداره ثبت ،المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/9508م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی فقدان سند مالکیت
زهرا نــادری طالخونچه بــا وکالتنامه شــمارههای  3288مورخ
 85/12/13و  3733مــورخ  86/2/8و  16256مــورخ  89/1/26و
 32742مورخ  93/9/15دفتر  181شــیراز بــا وکالت از طرف وراث
اســماعیل نادری طالخونچه به موجب گواهی حصر وراثت شــماره
 9/83/9/8مورخ  83/10/5شعبه نهم دادگاه حقوقی شیراز با تسلیم
دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه  181شیراز تنظیم شده مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی  108750مربوط
به دو سهم مشاع بدون ثمن اعیانی از  10سهم سهام چهاردانگ مفروز
از ششــدانگ به پالک یک الی  5651/4و  5651اصلی واقع در بخش
یک شــیراز که ذیل ثبت  7555در صفحــه  136دفتر  106امالک به
نام محمود شــافعی ثبت و ســند مالکیت صادر و سپس معالواسطه
به موجب سند  57908مورخ  68/9/29دفتر  57شیراز به اسماعیل
نــادری طالخونچه منتقل شــده و به علت ســوختگی از بین رفته و
نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نمــوده مراتب طبق
اصالحیــه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
بــه ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود
اداره ثبت ،المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
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