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استفاده از انرژی تجدیدپذیر
در همه جا با توربین بادی قابل حمل

یک شرکت آمریکایی با چالش کمبود جای کافی برای
اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیــر مقابله کرده و یک
توربین بادی قابــل حمل را طراحی کرده که به کاربران
اجازه ذخیره نیروی تولید شــده و فــروش انرژی زائد را
میدهد و حتی با سرعت کم باد نیز کار میکند.
شرکت  Janulusواقع در مینهسوتا در حال آزمایش
بر روی توربین بادی قابل حمل  Trinityاست و کمپین
جدیدی را بر روی سایت کیکاستارتر راهاندازی کرده تا
سرمایه مورد نیاز برای ساخت چهار مدل جدید و هوشمند
از این ژنراتورهــا را جمعآوری کند .تنها یک روز پس از
راهاندازی ،این کمپین شرکت به هدف خود رسید.
ایــن توربینهــا بســته بــه مدلشــان از باتریهای
لیتیوم -یونــی  300هزار تا  7500میلی آمپر اســتفاده
میکننــد که دقیقا همان نوع باتریهای مورد اســتفاده
در ماشینهای برقی است .وزن کوچکترین توربین بادی
تنها  650گرم است و به معنای واقعی کلمه یک توربین
قابل حمل اســت و حتی بزرگترین مدل هم در صندوق
عقب یک ماشین جا میگیرد .همچنین توربینها مجهز
به دو نوع اســتایل متفاوت تیغه هســتند ،بنابراین کاربر
میتواند با انتخاب یکی از این دو مدل در هر دو شــرایط
باد شدید و باد مالیم به خوبی از این توربینها بهره ببرد.
مدل  50واتی نیز برای تولید برق مورد نیاز جهت شارژ
دســتگاههای برقی کوچک از جمله تلفنهای هوشمند
مناســب اســت .مدلهای بزرگتر را میتوان در خانهها
اســتفاده کرد ،حتی اگر خانه خودتان هم نباشد به دلیل
نصب راحت آن میتواند گزینهای مناسب باشد.
اگر کمپین کیک استارتر بتواند طبق برنامه سرمایهاش
را جذب کند ،انتظار میرود این محصول تا آوریل 2016
قابل ارسال به نقاط مختلف جهان باشد.

ساخت کاوشگر هوشمندتر ناسا برای
بررسی مریخ در 2020

کار ساخت کاوشگر بعدی ســوخت هستهای ناسا که
قرار است در سال  2020به سیاره سرخ ارسال شود ،آغاز
شــده و از هوش بیشتری نسبت به مریخنورد کنجکاوی
برخوردار خواهد بود .سیستم کلی این مریخنورد سنگینتر
است .چرخهای این کاوشگر ســنگینتر بوده و بدنه آن
کمی بلندتر شده اســت .مهندسان این پروژه قصد دارند
سیستم تحرک مریخنورد را تغییر داده و چگونگی تعامل
آن را با زمین بررسی کنند.
چیزی کــه گروه مارس  2020مســتقیما با آن مواجه
هســتند ،موضوع چرخها است .کاوشــگر کنجکاوی با
ساییدگی و پارگی بر روی چرخهایش درگیر بوده است.
از دیگر نکات قوت این کاوشــگر آینده ،برخورداری از
دستگاههایی در مریخ اســت که نسبت به کنجکاوی از
سرعت بسیار بیشــتری بر روی زمین پیچیده این سیاره
برخوردار خواهد بود .با نصب یک پردازنده خارجی برای
اجرای الگوریتم ناوبری خودکار ،مریخنورد مارس 2020
میتواند حرکت کرده و زمان کمتری را صرف فکر کردن
در مــورد حرکت کنــد .به گفته مهندســان ،اجرای این
تغییرات و اقدامات دیگــر ،راندمان ماموریت را از میزان
 55تا  80درصدی کاوشگر کنجکاوی تا  95درصد برای
ربات مارس  2020افزایش داد.

پژوهشگران دانشــگاه آزاد الهیجان موفق
به ساخت آزمایشگاهی نانوساختارهای میلهای
با روشــی کــم هزینه و اقتصادی شــدند که
بررسی عملکرد آنها در ساختمان سلولهای
خورشیدی حساس به رنگ افزایش قابل توجه
عملکرد سلولهای خورشیدی مورد آزمایش را
در پی داشته است.
دکتر علی عبداهلل زاده ضیابری ،عضو هیأت
علمی دانشگاه آزاد اســامی واحد الهیجان
و محقق طرح اظهار کرد :امروزه ســلولهای
خورشــیدی ســاخته شــده از مواد آلی توجه
بســیاری را به خــود جلب کرده اســت .این
سلولها از مزایایی همچون قابلیت ساخت در
مقیاس بــزرگ و انعطاف پذیری برخوردارند و
هزینه تولید پایینی دارند .اما مشکل عمده این
سلولها بازدهی پایین آنهاست.
عبداهلل زاده ضیابــری هدف این پژوهش را
تالش برای ساخت نانوساختارهایی خواند که
منجر به افزایش بازده این تجهیزات شود.
وی به برتری روش ساخت این نانوساختارها
اشاره کرد و افزود :اگرچه کارهای بسیاری در
جهت افزایش راندمان ســلولهای خورشیدی
ارگانیک صورت پذیرفته است ،اما در بسیاری
از مــوارد ،به دلیل نیاز بــه روشهای نیازمند
خــاء ،این نتایــج امکان تولیــد اقتصادی را
فراهم نمیکنند .اما در این پژوهش ،با استفاده
محققان چینی با الهام از توانایی چسبندگی
صدفهای دوکفــهای دریایی موفق به ایجاد
فیبرهــای کتانــی فوق آب گریز شــدهاند که
میتوانــد در آینده برای پاکســازی لکههای
بزرگ نفتی اســتفاده شــود .در حــال حاضر
برای پاکســازی لکههای نفتی از پلی پروپیلن
استفاده میشــود .این ماده شــیمیایی شناور
به طــور مصنوعی تولید میشــود و به ایجاد
ســدی برای به دام انداختــن لکههای نفتی
کمــک میکند ،اما هر گــرم از این ماده تنها
16گرم نفت را جذب میکند .فیبرهای طبیعی
همچــون کتان یا پنبه خالص میتوانند حدودا
دو برابر وزن خود نفت جذب کنند .با این حال
از آنجا که رشتههای پنبه طبیعی بر روی سطح
آب به خوبی شناور نمیمانند ،آب زیادی جذب
میکنند و به راحتی نمیتــوان آنها را مورد
اســتفاده مجدد قرار داد .موارد استفاده از این
فیبرهای طبیعی در پاکســازی لکههای نفتی
محدود است.
مهندســان در آمریکا قاشــق جدیدی ارائه
دادهاند که امکان ثبت تصویر سلفی را سر میز
صبحانه فراهم میکند.
ایــن قاشــق ســلفی توســط شــرکت
 Cinnamon Toast Crunchارائه
شــده و در واقع یک چوب ســلفی است که
انتهای آن به شــکل قاشق بوده و میتواند تا
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افزایش بازده سلولهای
خورشیدی ارگانیک

از روش ســل-ژل که کم هزینه و قابل اجرا
در دمای پایین اســت ،نانوساختارهای میلهای
سنتز شدهاند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد الهیجان تصریــح کرد :طبــق نتایج
نانوســاختارهای تولید شده از شفافیت باالیی
در ناحیــ ه نور مرئــی برخوردارند و نســبت

بــه نمونههای متــداول مقاومــت الکتریکی
پایینتری دارند .با توجه به کاربرد پوششهای
تهیه شده به عنوان الکترود رسانای شفاف در
سلولهای خورشــیدی فتوولتاییک ،شفافیت
بــاالی نانوســاختارهای تولید شــده امکان
جذب طول موجهای بیشــتری در ناحیه مرئی
را فراهــم می آورد .این موضــوع در افزایش

پاکسازی لکههای نفتی با الهام از
صدف

در مطالعــه جدید ،محققــان پروتئین پای
ماسلهای دریایی را شبیهسازی کردهاند .این
ماده در حقیقت چســبی است که به ماسلها
یا صدفهــای دو کفهای اجــازه میدهد به
سطوح سخت بچســبند .محققان از این ماده
برای تولید فیبرها و رشــتههای فوق آب گریز
استفاده کردند .این فیبرها به طرز فوقالعادهای
جذبکننــده نفت بوده و بر روی آب شــناور
هســتند و در عین حال قابلیت بازیافت خوبی
دارند .از آنجا که محصــول جدید تجدیدپذیر
بوده و قابل تجزیه زیســتی اســت ،محققان
باور دارند که میتواند از نظر اقتصادی بســیار
پرکاربرد و بصرفه باشد.
محققان کتان را در یک محلول شــیمیایی

حاوی پلی دوپامین که از نظر شیمیایی مشابه
پروتئین چســبنده پای ماسلهاست ،فرو برده
و با اســتفاده از این چســب ،نانــوذرات را به
ســطح کتان یا پنبه میچسبانند .کتانی که به
نانوذرات آغشته شده از نظر عملکرد از بسیاری
جنبهها بر کتانهای معمولی برتری دارد .این
نانوذرات ،فیبرها را بسیار آب گریز میکنند که
باعث میشود میزان جذب آب ،محدود شده و
فیبرها بر روی سطح آب شناور بمانند .افزایش
مساحت ســطحی نیز به فیبرهای کتان اجازه
میدهد که بــه ازای هر گرم از ماده 53 ،گرم
از نفت خام جذب کنند که ســه برابر بیشتر از
پروپیلنها و دو برابر بیشــتر از فیبرهای کتان
خالص اســت که در حال حاضر مورد استفاده

ثبت سلفی با قاشق
 76.2سانتیمتر گســترش یابد ،به طوری که
افراد با استفاده از آن میتوانند هنگام خوردن
وعده غذایی ،سلفی بگیرند.

برای اســتفاده از این قاشق سلفی ،کاربران
باید بلوتوث گوشــی هوشمند را روشن کنند تا
گزینه  white remoteشناسایی شود.

بازدهی ســلولهای خورشیدی اهمیت حیاتی
دارد .از ســوی دیگر مقاومت الکتریکی اندک
نمونههای ســاخته شده ســبب اتالف انرژی
الکتریکی کمتر سلولها میشود.
به گفته این محقق ،در راســتای دســتیابی
به این اهداف ســاختارهای هســته /پوسته از
ترکیب اکســید روی/تیتانیا بر روی بسترهای
اکسید قلع ایندیوم ( )ITOبه صورت نانومیله
رشــد داده شــدند .دلیل این امر ویژگیهای
ضعیــف تیتانیا به عنوان یکــی از بخشهای
اصلی ســلولهای خورشیدی حساس به رنگ
اســت .بدین ترتیب ضمن استفاده از خواص
مناسب اکســیدروی همانند گاف اپتیکی پهن
(شفافیت باال) و رسانندگی الکتریکی خوب ،با
توجه به ساختار نانومیلهای ساختارهای شکل
گرفته ،جابجایــی الکترونها افزایش مییابد.
نتیجه این امــر افزایش رســانش الکتریکی
الکترونها و بهبود کارایی ســلول خورشیدی
است.
محقق طرح خاطرنشان کرد :در ساخت این
نانوساختارها ،اثر عواملی همچون  ،pHدما و
زمان باز پخت بر خــواص فیزیکی نانومیلهها
بررسی شده اســت .ســاختار نمونهها نیز به
کمک آزمونهــای مختلف از جمله SEM،
 XRD، EDXو  UV-VISمورد ارزیابی
قرار گرفته است.
قرار میگیرند .این چسب همچنین با افزایش
ناصافی سطح فیبر ،قدرت نگهدارندگی نفت را
افزایش میدهد که از جدا شــدن نفت از فیبر
ممانعت به عمل میآورد .مهمتر از همه اینکه
این پروتئین شبیهسازی شــده در چسبانیدن
نانوذرات به سطح کتان به خوبی عمل میکند،
به طوری که فیبر کتانــی میتواند تا بیش از
 80بار بازیافت شــود بدون اینکه توانایی آن
در جذب نفت کاهش یابد .این محصول جدید
میتواند هزینه پاکســازی لکههای نفتی را به
میزان قابل توجهی کاهش دهد.
این اولین بار نیســت که محققان از ماهیت
چســبندگی ماســلها یا دوکفهایهــا الهام
میگیرند .در ســال  2014مهندسان موسسه
فناوری ماساچوست با استفاده از پروتئینهای
تولید شده توســط باکتری ایکوالی خاصیت
چسبندگی فوق العاده دوکفهایها را بازسازی
کرده و چسبهای زیستی تولید کردند که در
زیر آب نیز کارایی داشت.
یک دگمه خاکســتریرنگ ،تصاویری را بر
روی تلفنهای اندرویــد میگیرد و همچنین
دگمهای دیگر امکان گرفتن تصاویر را با ابزار
 iOSفراهم میکند.
ســفارشدادن این قاشــق بر روی ســایت
شــرکت آمریکایی مجانی اســت امــا هزینه
حملونقل به عهده مشتری خواهد بود.

9

ویرایش دقیقتر ژنوم انسان با کشف
سیستم جدید

دانشمندان یک سیســتم  CRISPRجدید را
برای ویرایش ژنوم انســان شناسایی کردهاند که از
پتانسیل افزایش نیرو و دقت مهندسی ژنوم برخوردار
است.
این محققان و از جمله دانشــمندانی که نخستین
بــار سیســتم انقالبــی  CRISPR-Cas9را
برای ویرایش ژنوم پســتانداران استفاده کرده بودند،
ویژگیهای زیســتی غیرمنتظره سیســتم جدید را
توضیح داده و نشــان دادند که میتوان آن را برای
ویرایش ژنومهای سلولهای انسان ،مهندسی کرد.
اریک لندر ،رئیس موسســه  Broadو یکی از
رهبران اصلی پروژه ژنوم انســان گفــت :این کار
از پتانســل چشــمگیری برای پیشــرفت مهندسی
ژنتیــک برخوردار اســت .وی افــزود :این تحقیق
نه تنها به نمایش عملکرد سیســتم قبال ناشــناخته
 CRISPRپرداختــه ،بلکــه همچنین نشــان
می دهد که آنزیــم  Cpf1میتواند برای ویرایش
ژنوم انسان ،مهار شــده و از ویژگیهای قدرتمند و
چشمگیری برخوردار است .سیستم  Cpf1نشانگر
نسل جدیدی از فناوری ویرایش ژنوم است.
محققان به بررســی صدها سیستم CRISPR
در انــواع مختلــف باکتریها پرداختــه و به دنبال
آنزیمهایی با ویژگیهای ســودمند گشتند که برای
استفاده در سلولهای انسان قابل اصالح هستند.
دو کاندیــد امیدبخــش ،آنزیمهــای  Cpf1از
گونههای باکتریایــی Acidaminococcus
و  Lachnospiraceaeبودنــد که محققان
نشان دادند میتوانند موقعیت ژنومی را در سلولهای
انسان هدف قرار دهند.
سیســتم جدید  Cpf1به شــیوههای مختلف از
سیســتم قبلی  Cas9متفاوت بوده و از پیامدهای
مهمــی برای تحقیقات و درمــان و همچنین برای
کسب و کار و مالکیت معنوی برخوردار است.
آنزیم  Cas9در شــکل طبیعــی خود ،مجتمعی
را بــا دو آرانای کوچــک تشــکیل میدهــد که
هر دو برای فعالیت برش مورد نیاز هســتند .سیستم
 Cpf1ساده تر بوده و تنها به یک آرانای نیاز دارد.
این آنزیم همچنین کوچکتــر از  SpCas9بوده
که انتقال آن را به درون ســلولها و بافتها آسان
میکند.
 Cpf1به شــیوه متفاوتــی از  Cas9به برش
دیانای میپــردازد .زمانی کــه مجتمع ،Cas9
دیانای را برش میدهد ،هر دو رشــته را از یکجا
بریده و پایانههای بی نوکی را ایجاد میکند که اغلب
در زمان اتصال مجدد ،تحت جهش قرار میگیرند.
بــا مجتمــع  ،Cpf1برشهــای هر دو رشــته
انحراف داشــته و برآمدگیهای کوتاهی را بر روی
پایانههای تحت این انحراف باقی میگذارد .این امر
بــه جاگذاری دقیق کمک کــرده و محققان را قادر
میســازد تا یک تکه دیانای را با دقت بیشــتری
ادغام کنند.

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 شــماره  139460311001013169مورخ  1394/6/5هیأت 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 علیرضا تندرو سروســتانی فرزند
فتحاهلل به شــماره شناســنامه  1285صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  221/84مترمربع پــاک  1097فرعی از 2077
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2077اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی علی کاظمی احمدآبادی 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15085م 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
برابــر رأی شــماره  139460311009949و  139460311001009950مورخ
 1394/5/1هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضیان خانمها
عاطفه هاشــمبیگی فرزند خلیل و فاطمه تقیزاده فرزند عباس هر
کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/20مترمربع پالک  1939فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
معصومه حسامی حقیقی 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 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15084م 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  139460311001011510مورخ  1394/5/25هیأت سوم
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 مهدی اخالصی ابرقوئی فرزند محمدحسین
به شماره شناســنامه  106صادره از ابرکوه در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200مترمربع پالک  5429فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی احمدرضا بنایی 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 تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15089م 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  139460311001015342مــورخ  1394/6/15هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نورمحمد جاوید تزنگی فرزند
نوراله به شماره شناسنامه  21صادره از سروستان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  219/60مترمربع پــاک  621فرعی از  2078اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  104فرعی از  2078اصلی واقع در بخش 4
شیراز 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 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 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15087م 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  139460311001010237مورخ  1394/5/6هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی بهنام جهاندیده ابنوی فرزند
جاسم به شماره شناسنامه  6970صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  230مترمربع پالک  4375فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی جمال امامی 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 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15083م 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  139460311001015024مــورخ  1394/6/12هیأت دوم
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 رضا حســینی تزنگی فرزند حسین به شماره
شناسنامه  696صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 66/35مترمربع پالک  3291فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
محمدرضــا عبیدی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به 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 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15081م 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  139460311001015489مــورخ  1394/6/15هیأت
سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهمن یزدانپناه فرزند محمد
به شماره شناســنامه  31صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  202/48مترمربع پالک  11283فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  45فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی جهان آراء روستا محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15088م 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  139460311001010710مــورخ  1394/6/17هیأت 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 بالمعــارض متقاضی محمدعلی عطایی فرزند ندرقلی
به شماره شناســنامه  265صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  118/66مترمربع پالک  1881فرعی از  2148اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2148اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی محســن صادقی 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/9 :
/15086م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

