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راه جدید برای مقابله با کشندهترین
سرطان مغزی

پژوهشهای جدید حاکی از این است که فعالسازی گروه
خاصی از پروتئینها ممکن اســت از تکثیر کشندهترین نوع
سرطان مغزی یعنی گلیوبالستوما جلوگیری کند.
گلیوبالستوما متداولترین نوع تومور در بزرگساالن است و
افراد مبتال به آن اغلب کمتر از 15ماه پس از تشخیص زنده
میمانند ،زیرا علیرغم جراحی ،پرتو درمانی و شیمیدرمانی،
ســلولهای ســرطانی حرکت کرده و با حمله به بافت سالم
اطراف ،تالش برای درمان فزاینده را دشــوار میسازند .به
گفته کاترین آیزنمان ،دانشــیار مرکز پزشکی دانشگاه تولدو
در آمریکا ،درمانهای جدید برای گلیوبالستوما به شدت مورد
نیاز است.
آیزنمان افــزود :ما امیدواریم که یافتههای جدید ما بتواند
به درمان موثر و نوینی برای این ســرطان بســیار تهاجمی
منجر شود.
ایــن تحقیق بــر پایه کشــف اخیــر یک پپتیــد فعال
زیســتی موســوم به  DADو مولکول کوچکــی به نام
 intramimicsانجام شده است.
این دو ،خانوادهای از پروتئینهای موسوم به DIAPHs
یــا  mDIAرا که به داشــتن نقش حیاتی در گســترش
گلیوبالستوما شناخته شدهاند ،فعال میکنند.
پژوهش جدید نشــان میدهد که قفل کردن DIAPH
در حالت “فعال” با استفاده از  DADو ،intramimics
ســلولهای گلیوبالســتوما را از حمله به بافت طبیعی مغز
بازمیدارد .محققان امیدوارند که به زودی اثربخشــی این
اســتراتژی جدید را در مدلهای پیش بالینی ارزیابی کنند
که گام مهمی در معرفی این کشــف به درمانگاه و بیماران
محسوب خواهد شد.
به گفته آیزنمان ،گلیوبالســتوما کشنده است زیرا به طور
تاثیرگذاری از درمان سرپیچی و فرار میکند.
وی افزود :ما امیدواریم که این کشف ،یک استراتژی ضد
تومور و درمانی بی خطر و موثر برای بیماران باشد.

ابررایانهای که زمان مرگ را
پیشبینی میکند

ابررایانهای در آمریکا میتواند احتمال مرگ یک فرد را با
دقت  100درصد پیشبینی کند.
ایــن دســتگاه در مرکز پزشــکی  Deaconessدر
بوستون نصب شده و بر روی دادههای بیش از  250هزار نفر
که در یک دوره تقریبا  30ساله برای دستیابی به تشخیص
سریع جمع آوری شده ،کار میکند.
توانایی این ابررایانه در تشــخیص فوری بیماری به طور
بالقــوه میتواند زندگی افراد را نجات داده و همچنین مرگ
قریبالوقوع بیماران را پیشبینی کند.
به گفتــه محققان ،هــدف از انجام ایــن کار ،جایگزین
کردن ابررایانه بجای پزشــکان نیست و در واقع این هوش
مصنوعی ،توانایی پزشکان را در مراقبت از بیماران افزایش
میدهــد .بیماران این مرکز هر ســه دقیقــه یکبار به این
ابررایانه که اطالعات مربــوط به وضعیت آنان را گردآوری
و تحلیل میکند ،متصل میشوند و همه چیز از قبیل سطح
اکســیژن و فشــار خون را اندازه گیری میکند تا اطالعات
دقیق و کاملی به پزشک ارائه شود.
وقتی که رایانه پاســخ منفی میدهد ،پزشــک به احتمال
 96درصد میتواند مطمئن شــود که بیمــار در حال مرگ
اســت .به گفته محققان ،اگر ابررایانه اعالم کند که شما در
حال مرگ هستید ،احتماال طی  30روز آینده خواهید مرد!

پژوهشــگران مرکز رشــد فناوری ســامت
ابنســینا ،تکنیکی بــرای تولید جنیــن تعیین
جنسیت شده گاو ارائه کردند که با استفاده از این
تکنیک میتوان از یک گاو پرتولید ،ساالنه حدود
 60گوساله ماده تولید کرد.
محمــد مهدی نــادری ،مدیر عامل شــرکت
دانش بنیــان ارائه دهنده این تکنیک با اشــاره
بــه این که با کمبــود آب و کاهش محصوالت
کشــاورزی و جیره غذایی دامها از یک ســو و
افزایش فزاینــده جمعیت از ســوی دیگر ،ارائه
راهکارهایی بــرای افزایش محصــوالت لبنی
ضروری اســت ،اضافه کــرد :در وضعیت عادی
یک گاو به طور معمول روزانه حدود  30کیلوگرم
شــیر تولید میکند ولی این میزان برای گاوهای
پرتولید که به لحــاظ ژنتیکی دارای خصوصیات
بارزی هســتند به  50تا  60کیلوگرم شیر در روز
بالغ میشود.
وی با اشــاره به تعداد زایمانها در طول عمر
هر گاو خاطرنشان کرد :در حالت عادی یک گاو
در طول عمر خود ســه تا پنج بار زایمان میکند
که معموال نیمی از زایمانها گوساله ماده و نیمی
دیگر نر میشوند.
این محقق با تاکید بر این که برای گاوداریهای
شیری ،تولید گوساله ماده که میتواند در سیکل
تولید شــیر قرار گیرد ،اهمیت خاصی دارد ،ادامه
داد :با توجه به اهمیت این مســاله در مطالعات
اخیر خود تکنیکی را ارائه دادیم که با استفاده از
آن یک گاو پرتولید میتواند در سال حدود  50تا
 60گوساله ماده تولید کند.
این محقق اســاس این تکنیک را استحصال
تخمک گاو با اســتفاده از ســونوگرافی عنوان
کرد و ادامه داد :بــرای تولید جنین گاو پرتولید،
بهترین ســلولهای تخمک از گاوهای پرتولید
با استفاده از ســونوگرافی گرفته و در آزمایشگاه
با بهترین اســپرم لقاح داده شــده و جنین ممتاز
تشــکیل میشود .پس از تشکیل جنین ،جنینها
فریز میشــوند و در نهایت جنینهای فریز شده
به گاوهای گیرنده منتقل خواهند شد.
محققان مؤسســه پژوهشــی علوم و فناوری
رنگ و پوشش در طرحی مشترک با یک شرکت
صنعتی در حال بررســی اثر استفاده از نانوذرات
بر کاهش اتالف انرژی پوششهای جاذب گرما
هســتند .در صورت موفقیت این طرح و تکمیل
فازهای مطالعاتی ،نتایــج حاصل از آن میتواند
در صنایع مختلفی از جمله پوشــشهای سطح و
پوشرنگ ،صنایع ساختمان ،سامانههای گرمایشی
و سرمایشی و حوزه انرژی به کار برده شود.
بخش عمدهای از انرژی تولیدی در کشــور ما
صرف گرمایش و سرمایش ساختمانها میشود.
عدم اســتفاده از مصالح مناسب و رعایت اصول
مهندسی و نیز فقدان قوانین مؤثر ،موجب اتالف
قابل مالحظــه انرژی گرمایی در ســاختمانها
و در پی آن اســراف ســرمایه ملی شــده است.
پژوهشــگران کاهش اتالف گرمــا را به عنوان
راهکاری مؤثر در زمینه مدیریت مصرف پیشنهاد
میکنند.
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تولید انتخابی گوسالههای ماده
پرتولید با تکنیکی جدید در ایران

عضو هیات علمی پژوهشگاه ابنسینا با تاکید
بر این که مادر جایگزیــن ضرورتا نباید از میان
گاوهای پرتولید باشــد ،بلکه گیرنده میتواند از
میان جمعیت گاوهای کم تولید انتخاب شــود،
خاطرنشان کرد :با استفاده از این تکنیک میتوان
گاوهای ماده پرتولید را تکثیر کرد؛ ضمن آن که
به تدریج جمعیت گله کم تولید شــده و به سمت
گله گاوهای پرتولید هدایت خواهند شد.
وی یادآور شد :با استفاده از این تکنیک عالوه
بر تکثیر گاوهای ماده پرتولید ،هزینههای تولید
گاوداریها به طور چشمگیری کاهش مییابد.
نادری با تاکید بر این که در گذشته برای تکثیر
این حیوانات از تکنیکهای انتقال جنین استفاده
نمیشــد ،توضیــح داد :موضوع تولیــد جنین با
استفاده از هورمون تراپی و انتقال جنین از حدود
 20سال قبل در کشور مطرح شده ،ولی با توجه

به هزینههای هورمونهای مورد نظر ،اســتفاده
از ایــن روش مقرون به صرفه نبوده و نیســت.
این در حالی اســت کــه در روش جدید نیاز به
هورمون تراپی نیســت و تخمکهای استحصال
شــده از حیوان با تولید باال باید در آزمایشگاه با
بهترین اســپرم لقاح داده شــده و جنین حاصله
به طور آزمایشــگاهی کشــت داده شــود و این
دو تکنیک (اســتحصال تخمک با ســونوگرافی
و بدون هورمون و کشــت آزمایشــگاهی جنین
گاوهای پرتولید) تاکنون در کشور مورد استفاده
قرار نگرفته است.
وی تصریح کــرد :در روشهای قبلی پس از
هورمــون تراپی ،جنین داخل بدن گاو تشــکیل
میشــود .در این روش چهار ،پنج جنین دریافت
و بدون تعیین جنســیت جنین ،بــه داخل بدن
گیرنــده منتقل میشــود که ایــن روش دارای

گامی به سوی کاهش اتالف انرژی
با همکاری محققان ایرانی
بــه گفته فاطمــه ایرانی هــدف از این طرح
نیز ،کاهش اتالف انرژی گرمایی با اســتفاده از
پوششهای ســطح حاوی مواد تغییر فاز دهنده
است .این پوشــشها در نقش جاذب گرما عمل
میکننــد .انتظار میرود که بتــوان با انجام این
پژوهــش مؤلفههای مؤثر در طراحی و ســاخت
چنین پوششی را مشخص نمود.
ایرانی در خصوص نقش این پوشــش در بناها
عنوان کرد« :پوشــش جاذب گرمــا ،عالوه بر
دارا بودن ویژگیهــای عمومی ،مانند حفاظت و
زیبایــی ،گرمای اضافی موجــود در یک فضا را
جــذب کرده و با کاهش دمــای محیط ،گرمای

جذب شــده را رها میکند .بــا این روش عالوه
بر کاهش اتــاف گرما ،امــکان محدود کردن
نوسانات دمای فضای کاربری در طول شبانهروز
نیز وجود دارد .رســانایی گرمایی باال و در پی آن
افزایش نرخ جذب و واجذب گرما از ویژگیهای
مهم چنین پوششــی به شــمار میرود .افزودن
موادی با رسانایی گرمایی باال روشی مؤثر برای
بهبود این ویژگی پوشش است».
به گفته این محقق با توجه به اینکه رســانایی
گرمایی اغلب مواد تغییر فاز دهنده پایین اســت
بنابراین پوشــش ســطح حاوی مــواد تغییر فاز
دهنده نیز رسانایی گرمایی پایینی داشته و بازده

مشــکالت خاصی مانند اختــال در روند تولید
گاوهــای دهنده جنین و یا منتظــر ماندن تعداد
زیادی گاوهای گیرنده جنین است که برای یک
گاوداری صنعتی مقرون به صرفه نیست.
نــادری امکان تعیین جنســیت جنین را یکی
از مزایــای این روش نویــن ذکر کرد و گفت :با
اســتفاده از این روش از طریق ســونوگرافی هر
چهار تا پنج روز از تخمدان گاو تخمک دریافت و
در آزمایشگاه با اسپرمهایی با خصوصیات ممتاز
لقاح داده میشود.
وی ،تعیین جنسیت جنین گاوها را از دو طریق
امکانپذیر دانست و اضافه کرد :انتخاب جنسیت
جنین با اســتفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده یا
تعیین جنســیت جنین تشکیل شده با روشهای
مولکولی  FISHپس از لقاح تخمک استحصال
شده با اســپرم انجام میشــود که ما را قادر به
انتقال جنینهای ماده میکند.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیــان به جزئیات
تکنیک فیش اشــاره کرد وگفــت :در این روش
 Dو رنگ
مولکولی ،با اســتفاده از قطعات  NA
فلوئورسنت قادر به تعیین جنسیت هستیم .رنگ
جنین ماده با رنگ جنین نر متفاوت اســت و بر
این اســاس جنینهای مورد نظر جدا ســازی و
منجمد میشوند.
نادری به اهمیت دستیابی به دانش فنی تعیین
جنسیت جنین گاوها اشاره کرد و گفت :برخی از
گاوداریها که گاوهای گوشتی پرورش میدهند
نیاز به جنین جنس نر دارند چون گوســاله های
نر ســریعتر وزن میگیرند ولی در گاوداریهای
شیری ،نیاز به جنینهای ماده دارند.
وی بــا تاکید بر این که ایــن پروژه تحقیقاتی
بر اســاس یک نیاز ملی اجرایی شــده اســت،
خاطرنشــان کرد :در این خصــوص یک قرارداد
همکاری با اتحادیه مرکزی دامداران ایران منعقد
شــده اســت و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد
گســترش استفاده از این تکنیک در سطح کشور
باشــیم .به گفته این محقق ،تاکنون  13گوساله
ماده از طریق این تکنیک تولید شدهاند.
قابل قبولی نخواهد داشــت .به همین دلیل ،در
این پژوهش از نانوذرات گرافن به منظور اصالح
خواص گرمایی پوشش سطح جاذب گرما به ویژه
رسانایی گرمایی آن ،استفاده میشود.
وی در ادامــه افزود« :الزم به ذکر اســت که
هر گونه تغییری به منظــور بهبود یک ویژگی،
میتواند روی سایر ویژگیها نیز اثرگذار باشد .لذا
بررســی اثرات متقابل خواص عمومی و گرمایی
در اثر اســتفاده از نانوذرات گرافن و نتیجهی آن
بر کارایی پوشش ســطح جاذب گرما از مواردی
است که در این طرح به آن پرداخته خواهد شد».
ایرانــی در پایان گفت« :امید اســت با توجه
به نتایج این پروژه ،بتــوان موانع ،محدودیتها
و مشکالت ســاخت و کاربرد چنین پوششی را
مشــخص و راهکارهای پیشنهادی آن را معرفی
کرد .به این ترتیب ،زمینه مناســب برای ساخت
تجاری این پوشــش یا محصوالت مشابه فراهم
خواهد شد».
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ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001011855مورخ  94/5/29هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جهانریز اســدی فرزند سلیمان به
شــماره شناسنامه  565صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200مترمربع پالک  7044فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه
مشاعی متقاضی محرز گردیده است .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 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 اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15069م 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  139460311001015384مــورخ  94/6/15هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی الیاس حسینی کراچی فرزند ماندنی
به شــماره شناسنامه  271صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  198مترمربع پالک  7042فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی فاطمه حضرتعلیزاده سروهائی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15071م 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  139360311001019225مورخ  93/7/8هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا کریمی فرزند رســتم به
شماره شناسنامه  10571صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  196/69مترمربع پالک  7043فرعی از  1793اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  26فرعی از  1793اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی علی رضائی محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15068م 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  139460311001011858مورخ  94/5/29هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالرســول کوهکن فرزند امیر
به شماره شناسنامه  33صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  179/90مترمربع پالک  11282فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  439فرعی از  2139اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15072م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
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تامین نیروی خانه با یک خودروی
چاپی سهبعدی

محققان نشان دادهاند که میتوان با کمک یک فناوری
بیســیم ،برق را در هر جهتی بین یک ساختمان چاپی
سهبعدی انرژی خورشــیدی و یک خودروی هیبریدی
الکتریکی-گازسوز جریان داد.
مفهوم انرژی یکپارچه ساخت افزودنی ( )AMIEدر
آزمایشــگاه ملی اوک ریج وزارت انرژی آمریکا رونمایی
شد.
محققان آزمایشگاه اوک ریج برای ساخت و اتصال یک
خودروی هیبریدی الکتریکی-گازســوز با یک ساختمان
دارای انرژی خورشــیدی برای تولید یک سیستم انرژی
یکپارچه با شرکای صنعتی مشارکت کردهاند.
هم خودرو و هم خانه با چاپگر ســهبعدی در مقیاس
بزرگ ساخته شــدهاند .به گفته محققان ،نیرو میتواند
در هــر دو جهت بین خودرو و ســاختمان از طریق یک
فناوری بیســیمی که توسط آزمایشــگاه آنها ساخته
شده ،جریان یابد .این شیوه اجازه میدهد تا خودرو ،برق
مکمل ساختمانی به مساحت  20متر مربع را در زمانیکه
خورشید در حال درخشیدن است،فراهم کند.
محققان اظهار کردند که اتصال ساختمان به خودروی
ســهبعدی ،مفهوم یکپارچهســازی دو جریــان انرژی
«ســاختمان» و «حمل و نقل» را کــه معموال به طور
مستقل عمل میکنند ،نمایش میدهد.
ما با مشارکت یکدیگر ،ساختمانی را طراحی کردهایم
که شیوههای ساختوساز را اصالح کرده و خوردویی با
برد به اندازه کافی طوالنی را ساختهایم که به عنوان یک
منبع نیروی اولیه کار میکند.
سیســتم یکپارچه ما بــه کاربر اجــازه میدهد تا از
خودرویش چندین اســتفاده داشته باشد .کنترل پیشرفته
ساختمان و مدیریت نیرو ،بهرهوری از اجزای سیستم را
به حداکثر میرساند .مرکز کنترل انرژی پروژه ،تقاضای
برق سیســتم را با موازنه بین قــدرت متناوب مجموعه
خورشــیدی  3.2کیلوواتی ســاختمان و نیروی مکمل
خودرو مدیریت میکند .محققــان امیدوارند که رویکرد
یکپارچه آنها برای تولید انرژی ،ذخیرهسازی و مصرف،
راه حلی را برای شبکههای برق مدرن که با چالشهای
مختلف مانند رویدادهای آبوهوایی شدید روبرو هستند،
معرفی کند.

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  139460311001015339مورخ  94/6/15هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدباقر اصفجاه فرزند عباس
به شماره شناســنامه  26468صادره از کازرون در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  391/55مترمربع پالک  51فرعی از  1122اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  1122اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی
متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15067م 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  139460311011831مورخ  94/5/28هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا حســینی فرزند محمد به شماره
شناســنامه  1صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 225/77مترمربع پالک  10902فرعی از  1654اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  608فرعی از  1654اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی عوض زمانی 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/12798م 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  139460311198000804مورخ  94/5/27هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضــا برومندی فرزند فرامرز
به شماره شناسنامه  3صادره از شیراز در یک قطعه زمین مزروعی
به مســاحت  102100/20مترمربع پالک فرعی  1از اصلی  153واقع در
بخش  5زرقان روستای ملکآباد که جهت آن پالک فرعی  15منظور
گردید خریداری از مالک رسمی پریچهر قوامی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/22 :
 /15041م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار

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  139460311001010677مورخ  94/5/11هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی لیال احمدی کهواده فرزند علی به شماره شناسنامه 6
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  89/62مترمربع
پالک  53336فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 558
فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
روحاله عنبری 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 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 اول94/6/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/7 :
/15070م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

