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تاثیر عفونت ماالریا در مادران باردار
بر حافظه جنین

پژوهشهای جدید محققان کانادایی حاکی از آن است
که عفونت ماالریا در دوران بارداری منجر به مشــکالت
یادگیری و حافظهای در فرزند میشود.
دلیل این امر آن است که عفونت ماالریایی که از مادر
منتقل میشود ،باعث تغییر در تشکیل رگهای خونی در
مغز فرزندان میشود.
یافتهها نشــان داد ،جنینهای مبتال به عفونت ماالریا،
رگهای خونی مغزی کوچکتری نسبت به جنینهای سالم
گروه کنترل داشتند.
به گفته محققان دانشــگاه تورنتــوی کانادا ،این نتایج
بر مکانیزم جدیدی تاکیــد دارد که بر اثر آن ،ماالریا در
بارداری ممکن اســت عملکرد عصبیشناختی میلیونها
کودک قبل از تولد را تغییر دهد.
در این پژوهش ،کوین کین ،رهبر تحقیق و همکارانش
بــه طور ویژه عملکرد عصبــی موشهایی را که با وزن
طبیعی متولد شــده و در رحم مــادر در معرض ابتال به
عفونت ماالریا قرار گرفته بودند ،مورد آزمایش قرار دادند.
محققــان دریافتند که بچه موشهایــی که در دوران
بارداری در معــرض ابتال به ماالریا بودنــد ،اختالل در
یادگیری و حافظه داشــتند و عالئم افسردگیمانندی را
تا سن بلوغ از خود نشان میدادند.
اختــاالت عصبیشــناختی بــا کاهــش بافــت
انتقال دهندههای عصبی اصلی مثل سروتونین ،دوپامین
و نوراپینفرین مرتبط هستند.
محققان بــا تصویربرداری عروق خونی در داخل رحم،
همچنیــن تغییراتــی را در رشــد عروقیعصبی در مغز
جنینهای موش مبتال به ماالریا مشاهده کردند.

دانشمندان
علت زنگ زدن گوش را دریافتند

ســالهای زیادی اســت که پزشــکان در مــورد علت
زنگ زدن گوش و درمان آن اختالف نظر دارند ،اما نتایج
تحقیق جدید همه چیز را در این مورد آشکار میکند.
محققان دانشــگاه جورج تاون آمریکا کشــف کردند
زنگ زدن گوش و تحمل دردهای مزمن هر دو ،واکنش
ش تنها زمانی رخ
بدن به آسیبهای وارده است .این واکن 
میدهد که مغز قادر نیســت به درد و سرو صدا واکنش
مناســب نشــان دهد ،مانند دردهای مزمن که احساس
دردهای موهوم تلقی میشــود .افراد صدای زنگ را در
گوش خود بدون صدای واقعی زنگ میشنوند.
بعد از بررســیهای انجام شده بر روی ماده خاکستری
مغز ،این گروه دریافتند کمبود این ماده در قســمتهای
خاص به نام  gatekeepingموجب دردهای مزمن
و زنــگ زدن گوش میشــود .این فرآینــد تحت تاثیر
دوپامین و سروتونین که هر دو مربوط به احساس انرژی،
قوخوی و کسالت است قرار دارد .این منطقه به عنوان
خل 
قسمت اصلی درک احساسات بوده و محرک حس داخلی
و بیرونی و مخابره اطالعات به مغز است.
احساسات با دردهای مزمن و زنگ گوش مرتبط بوده و
به عبارتی از یک کانال عصبی وارد میشود.
محققــان معتقدند آســیب بــه gatekeeping
بــر اطالعات منتقل شــده به مغز تاثیــر دارد و موجب
دائمی شدن وزوز در گوش میشود.
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عضو مرکز تحقیقات دانشــگاه علوم پزشکی
کرمــان بــا اشــاره به اینکــه هــدف از انجام
ایــن پژوهش مقایســه چرم شــترمرغ از لحاظ
بافت شناسی با چرمهای دیگر موجود بوده است،
یادآور شــد :نتایج این پژوهش نشان داد فاصله
رتیکوالر و پاپیوالر مولکولهای چرم شــترمرغ
موجب مقاوم تر شدن و تمایز این چرم نسبت به
چرمهای دیگر شده است.
ســارا ده یادگاری با اشــاره بــه اینکه هدف
از انجام این پژوهش مقایســه چرم شــترمرغ از
لحاظ بافت شناســی با چرمهــای دیگر موجود
بوده اســت ،گفت :برجســتگی و تنوع رنگ از
ویژگیهای مهم چرم شــترمرغ است و این چرم
دارای مولکولهایی اســت که جلوه خاصی را به
پوست آن بخشــیدهاند .این دانشجوی دکترای
دامپزشکی ،با بیان اینکه در این پژوهش به این
نتیجه رسیدهایم که چرم شترمرغ از کیفیت بسیار
مناسبی نسبت به چرمهای دیگر برخوردار است،
بیان کرد :این چرم از لحاظ ضربه بســیار مقاوم

میزان مرغوبیت چرم شترمرغ
بررسی شد

اســت و در مقابل نورخورشید نیز آسیب پذیری
کمتری دارد .ده یادگاری ،خاطرنشان کرد :نتایج
این پژوهش نشان داد فاصله رتیکوالر و پاپیوالر
مولکولهای چرم شترمرغ موجب مقاوم تر شدن
و تمایز این چرم نســبت به چرمهای دیگر شده
اســت .این عضو مرکز تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،درباره روند اجرای این پژوهش
گفت :ابتدا از چرم شتر مرغ به صورت الیه الیه
اســاید تهیه شد و ســپس با رنگ آمیزیهای
اختصاصــی و غیراختصاصــی چــرم در زیــر
میکروســکوپ قرار گرفت تا الیــه ها از لحاظ
بافت شناسی مورد بررسی قرار گیرند.
ده یادگاری ،یادآور شــد :نتایج این پژوهش در
مجله  ISIو جراحی دامپزشکی به چاپ رسیده
است .دکتر فروغ السادات منصوری ،دکتر محمد
مهدی علوی و مهســا مهتدی نیز در انجام این
پژوهش همــکاری کردهاند و ایــن پژوهش در
مرکز تحقیقات دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان
انجام شده است.

خوزه میــان ،محقق مرکــز پروتز عصبی
موسســه پلیتکنیک فدرال لوزان ســوییس،
نوعی سیستم اندام هوشــمند مصنوعی ارائه
داده که از اشتباهاتش درس میگیرد.
فنــاوری رابط مغز و ماشــین (بــیامآی)
امکان اســتفاده از اندام مصنوعی را از طریق
الکترودهای متصل به مغز فراهم میکند.
پروتزهــای عصبــی موجود نیــاز دارند که
کاربــر فعالیتهــای موج مغزی ویــژهای را
برای حرکات خــاص (به طور مثال درازکردن
بازوی چپ) انجام دهد و فعالیت مغزی سپس
از طریق یک الکتروانســفالوگرام شــکار شده
و به دســتوراتی برای انــدام پروتزی تبدیل
میشــود .چنانچه ایجاد فعالیت عصبی دقیقا
درست نباشد ،عمل مطلوب شکست خورده و
مغز ســیگنال الکتریکی مخابره میکند و این
ناکامی را گزارش میدهد.

دست رباتیکی که از اشتباهاتش
درس میگیرد

میــان شــیوهای را برای اســتفاده از این
سیگنالهای اشتباه ارائه داده و در واقع به خود
ماشــین یاد میدهد که از اشــتباهاتش درس
بگیرد.
زمانی که سیســتم پروتز عصبی پیغام خطا
را از مغــز شــکار میکند ،آگاه میشــود که
عملکرد ناموفق بوده و بر اساس آن حرکاتش
را ســازگار میکند .به طور مثال ،چنانچه یک
بیمار بخواهد جسمی را بگیرد ،پروتز هوشمند
تنظیماتــی انجام میدهــد و دقت خود را باال
میبرد تا زمانی که پیغام خطایی تولید نشود و
کاربر به هدفش دست یابد.
این رویکرد جدید میتواند نویددهنده نســل
جدیدی از پروتز هوشــمند باشد و قادر است
طیف وسیعی از حرکات را یاد بگیرد .با استفاده
از این شــیوه امکان یادگیری و غلبه سریع بر
حرکات پیچیده نیز وجود دارد.

جلیقه راهنما برای موتورسواران
مهندسان شرکت آمریکایی Lumenus
واقع در لسآنجلس ،جلیقــهای به همین نام
را ارائه دادهاند که تغییر مســیر موتورســواران
را با نور به آنها و وســایط نقلیه دیگر اطالع
میدهد .نوارهای تعبیهشده الایدی در داخل
جلیقه کامال به صورت خودکار فعال میشوند و
این امر با جفتکردن جلیقه با گوشی هوشمند
کاربر از طریق بلوتوث امکانپذیر است.
بلوتوث همچنین بــه یک برنامه نرمافزاری
همراه جلیقه ایــن امکان را میدهد که مکان
دوچرخهسوار را از طریق جیپیاس رهگیری
کند.
زمانــی که موتورســوار در مســیر از پیش

ثبتی و دادگستری

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  139460311001014326مورخ  94/6/10هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهناز محســنی فرزند قلی به
شماره شناسنامه  1296صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  132/28مترمربع پالک  53344فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  530فرعــی از  1652اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی نوراله جوکار محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن 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 در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/8 :
/15077م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002201مورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای ناصر حســینی فرزند گرگعلی به شماره
شناسنامه  27به شماره ملی  6549681812صادره از زریندشت
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  351مترمربع پالک  63فرعی
از  2118اصلی مفروز و مجزا شــده از پــاک  2118اصلی واقع در
قطعه  2بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه از عطیه
بیگم بحرانی مالک رســمی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت داراب تســلیم
و پس از اخذ رســید 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 اول94/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/23 :
 /387م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

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  139460311001010734مورخ  94/5/11هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی داریوش رستمی فرزند
سرمست به شماره شناسنامه  98920صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  96/65مترمربع پالک  18458فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  878فرعی از  1651اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی اسمعیل داریوش 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 داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/8 :
/15080م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

رییــس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران
از تهیه نقشــه پروکاریوتیک دریاچه خزر خبر داد و
گفت :در این طرح با بررســی و شناســایی هزاران
میکروارگانیســم حــوزه دریای خزر به تهیه نقشــه
بیولوژیک این دریاچه اقدام میشود.
دکتر ســید ابوالحسن شــاهزاده فاضلی افزود :به
منظور شناســایی میکروارگانیسمهای نمک دوست
افراطی با عنوان «هالوآرکی»هــا پروژه آرکیهای
ایران تعریف و اجرایی شد.
وی افــزود :در ایــن راســتا مطالعاتــی را در
دریاچه نمــک «آران و بیدگل» آغاز کردیم و موفق
به جداسازی ،شناســایی و ذخیره سازی آرکیهای
نمک دوست این دریاچه شدیم.
شــاهزاده فاضلــی ،شناســایی و ذخیرهســازی
باکتریهای نمک دوست از دریاچه گرمسار و قم را
از دیگر مطالعات ایــن مرکز عنوان کرد و ادامه داد:
محققــان این مرکز همچنین موفق به ذخیره ژنومی
یوکاریوتها و پروکاریوتهای نمک دوســت بومی
کشــور در دریاچه ارومیه به عنوان یک زیست کره
مهم در ایران و جهان شدند.
گفتنی اســت ،ذخیرهگاههای زیســتکره ،مناطق
حفاظتشده طبیعی-زیســتی بینالمللی هستند که
عالوه بر حفاظت ،دستاوردهایی نظیر ارائه سایتهای
مطالعاتی کم نظیر به دانشــمندان و تجربه مهارت
انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار را نمایان میکنند.
اعالم ذخیرهگاههای زیســت کره برای جلوگیری از
تغییرات برگشتناپذیر و بهرهبرداری ناپایدار از منابع
طبیعی در عین نیاز به بهرهبرداری از طبیعت شــکل
گرفتــ ه و به یکی از تقســیم بندیهای مهم حفاظتی
جهان بدل شد ه است.
این مناطق حفاظت شــده از طرف یونسکو تحت
پوشــش دفتر شــورای هماهنگی بینالمللی برنامه
انسان و کره مســکون ( )MABقرار دارند .از آغاز
اجرای این طــرح (دهه  ۱۹۶۰میالدی) تاکنون651
ذخیره گاه زیســت کره در 120کشور جهان به ثبت
رسید ه است.

کشف ابرمادهای به سبکی بادکنک
و سختی فوالد

انتخابشده به یک پیچ میرسد ،الایدیهای
موجود در سرآستینهای چپ یا راست جلیقه
جرقه میزنند و به کاربــر اعالم میکنند که
کجا و در چه جهتی باید بچرخد.
الایدیهای موجــود بر روی جلو و عقب
جلیقه نیز این تغییر مسیر را به کاربران وسایط
نقلیه پشــت ســر اطالع میدهند .همچنین
زمانی که شتابســنج تلفن همــراه کاهش
سرعت ناگهانی را شناسایی کند ،الایدیها
روشــن میشوند تا فرآیند ترمزکردن را نشان
دهند .این جلیقه ضدآب و قابلشستشو است
و باتری آن در هر بار شــارژ تا  30ساعت کار
میکند.

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  139460311001012784مورخ  94/5/28هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عکســی خلیلی فرزند حسن به
شماره شناســنامه  187صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  126/20مترمربع پالک  5427فرعی از  2143اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی علی غریبی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عمــوم 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
بــه 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 مراجــع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/8 :
/15076م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

تهیه نقشه پروکاریوتیک
دریاچه خزر
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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  139460311001011818مورخ  94/5/28هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی فاطمه دوســتعلی فرزند محمود به شماره شناسنامه
 4854صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 250/83
مترمربع پالک  127فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی
از  2000اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی وراث حاج بابا
بحتوئی 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 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 اول94/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/8 :
/15074م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی
آگهی مزایده مرحله دوم
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری داراب
در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  940136یکباب منزل مسکونی
مشــاع به مســاحت عرصه  240/24مترمربع و اعیانی  80مترمربع که در یک
طبقه با اسکلت بنایی و سقف طاق ضربی ساخته شده است اعیانی به صورت
درب از ساختمان بوده و حیاط فاقد محوطه سازی میباشد سازه فاقد کالف
افقی و قائم ،نما و کابینت آشــپزخانه میباشــد به شماره پالک 4622/1156
به شماره ثبت  23012دارای سند قطعی شــماره  24588مورخ 1369/10/16
دفترخانــه  78داراب واقع در بخش  12فارس واقع در داراب شــهرک قائم
کوچه حجت و کدپســتی  7481656864که در اجاره نمیباشــد متعلق به -1
آقای علیاکبر ســاالری فرزند علیکرم  -2امیر کریمی فرزند ســعداله را با
قیمت پایــه  980000000ریال برای بار دوم به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا
هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/7/26رأس ساعت 10
صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی شروع و
شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را پیشنهاد
نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده
جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی پس از
 20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد 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.
 /394م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی

دانشمندان چینی یک ابرماده را کشف کردهاند که
به سبکی یک بادکنک اما به استحکام فلز است.
محققان موسسه سرامیک شانگهای آکادمی علوم
چین اظهار کردند که این ماده کفمانند با شکلدهی
لولههای کوچک گرافن به شکل یک ساختار سلولی
ساخته شده که به استواری الماس است.
این مــاده  207برابــر محکمتر از فــوالد بوده و
میتواند وزن  40هزار برابر خود را بدون خم شــدن
تحمل کند.
انعطاف پذیری باال همچنین به ماده مذکور اجازه
میدهد تا به اندازه پنج درصد اندازه اصلیاش فشرده
شده و همچنان بتواند به شکل اصلیاش باز گردد.
به گفته محققــان ،این ماده میتوانــد به عنوان
کوســنی در زیر جلیقه ضدگلوله یا حتی سپر جاذب
شوک برای تانکها مورد استفاده قرار بگیرد.
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  139460311001010687مورخ  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 زمان زمانی فرزند فضلاله به شــماره شناســنامه
 3صادره از فیروزآباد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 199/49
مترمربع پالک  5428فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
مهدی درویشی 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 اول94/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/8 :
/15073م 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  139460311001016741مورخ  94/6/22هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حاجی آقا رضازاده سروستانی فرزند غالمرضا
به شماره شناسنامه  1612صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  138/66مترمربع پالک  7158فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی سیفاله دهقانی 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 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/23 :
/15044م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

