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تولید کیت تشخیص  48ساعته
ناهنجاریهای کروموزومی

محققان یک شــرکت دانشبنیان به دانش فنی ساخت
کیت تشــخیصی برای شناسایی ســریع ناهنجاریهای
کروموزومی دست یافتند و در طرحی دیگر موفق به ارائه
کارت نگهداری دیانای شــدند .زهره مقصودیان ،مدیر
یک شرکت دانشبنیان زیست فناوری تمرکز فعالیتهای
این شــرکت را در حــوزه بیولوژی مولکولــی ذکرکرد و
گفت :هدف اصلــی ما تولید مــواد بیولوژیکی در حیطه
آزمایشگاههای ژنتیکی اســت که در این زمینه اقدام به
تولید انواع کیتهای مورد نیاز این آزمایشگاهها کردیم.
ویکیت تشــخیص هویت انســان را یکــی از انواع
کیتهای تولید شــده در این شــرکت نام بــرد و اظهار
داشــت :این کیت برای تعیین نمونههای بســیار قدیمی
مانند  DNAاستخوانهای شهدا استفاده میشود که در
حال حاضر از این کیتها برای شناســایی شهدا در مرکز
تحقیقات ژنتیک نور بهره برداری میشود.
مقصودیان کیت تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی
را از دیگردســتاوردهای این شرکت نام برد و خاطر نشان
کــرد :ناهنجاری در تعداد یا ســاختار کروموزمها از علل
مهــم ایجاد نقصهــای مادرزادی به شــمار میرود که
شــایعترین اختــاالت کروموزومی مربــوط به اختالل
عددی کروموزومهای  X ،13 ،18 ،21و  Yاست.
وی رایجترین شیوه تشخیص این ناهنجاریها را روش
غربالگری در دوره بارداری ذکر و اظهار کرد :اعالم نتایج
غربالگری با این روش حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد
که در مطالعات خود روشــی برای تشــخیص سریع این
ناهنجاریها ارائه دادیم .مدیر شرکت دانشبنیان زیست
فناوری کوثر اضافه کرد :در این راســتا کیت تشــخیص
سریع اختالالت عددی کروموزمی (دوره بارداری) را تولید
کردیم که قادر است کروموزمهای  X ، 21 ،18 ،13و Y
را به طور همزمان در یک واکنش بررسی کند .این محقق
با بیان این که اســتفاده از این کیــت امکان جوابدهی
دقیــق در مــدت  48ســاعت را فراهم میکنــد ،گفت:
این کیت برای تعیین جنســیت ،تشــخیص سندرم پاتو
(تریزومی  ،)13سندرم ادوارد (تریزومی  ،)18سندرم داون
(تریزومی  ،)21ســندرم ترنر ( ،)X,45سندرم کالین فلتر
( ، )XXY ,47سندرم  XYY،47و سندرم  Xسه تایی
و تریپلوییــدی کاربرد دارد .وی با بیان این که کیتهای
مربوط به غربالگری دوران بارداری از خارج وارد میشد،
گفــت :کیت تولید شــده در این شــرکت دانشبنیان با
یــک دوم قیمت نمونــه خارجی به بــازار داخل عرضه
شده اســت .این محقق کیت تعیین نژاد اسب را از دیگر
دســتاوردهای این شرکت عنوان کرد و یادآور شد :عالوه
بر این کیتها ،کارت نگهداری  DNAرا عرضه کردیم.
این کارتها برای نگهداری طوالنی مدت ،تخلیص سریع
و انتقال مطمئن نمونههای خون یا  DNAدر شــرایط
دمای اتاق و بــدون نیاز به فریزر یــا دماهای زیر صفر
درجه تولید شده است .وی به عملکرد این کارتها اشاره
کرد و یادآور شــد :زمانی که نمونه خون روی این کارت
قرار میگیرد پاتوژنها غیر فعال میشوند و پس از «لیز»
ســلولی DNA ،در بافت کارت تثبیت شده و از تخریب
شــدن آن محافظت میکند .از این طریق از نمونههای
با ارزش DNA ،با کیفیت عالی در اختیار خواهیم داشت
و در زمــان الزم میتوان به راحتــی از  DNAمربوط
استفاده کرد.

محققان دانشگاه براون موفق به ایجاد روشی
برای ساخت مغزهای کوچک چاپی سهبعدی
شدهاند که شامل چیدمانهایی از بافت عصبی
با قابلیت انتقال سیناپسهای الکتریکی هستند
و با هزینهای معادل  25سنت میتوانند ابزاری
کارآمــد برای انجام تحقیقات عصبشناســی
ارائه کنند.
ایــن مغزها قابلیتهای شــناختی ندارند اما
بیشتر از کشــتهای بافت دوبعدی به ساختار
و چیدمان ســلولی مغز واقعی شبیه هستند و
از چندین ویژگی مانند انواع مختلف ســلول با
قابلیت تشکیل سیناپس یا ارتباطات الکتریکی
با یکدیگر برخوردارند که آنها را برای اهداف
تحقیقاتی به بافت واقعی مغز شبیهتر میکند.
این مغزها تنها یک سوم میلیمتر عرض داشته
و بطــور طبیعی با تراکم مشــابه مغز موشها
شــکل گرفتهاند .آنها به ریزالکترونیکها یا
تاسیسات کشــت بافت مورد استفاده در سایر
شــیوهها و یــا برخــورداری از چارچوبهای
کالژنی مصنوعی نیاز ندارند.
این ســازهها ابتدا با جداســازی نمونههای
بافت برای دستیابی به چیدمان مناسب سلول
توسط سانتریفیوژ شکل میگیرند و سپس این
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ساخت مغزهای کوچک سهبعدی
به عنوان مدل عصبی ارزان

کشت میشوند.
به گفته محققان ،کرهها طی دو تا سه هفته
به ایجاد شــبکههای عصبی سهبعدی پیچیده
میپردازند و هزاران مغــز کوچک را میتوان
از یــک نمونه کوچک بافــت زنده یک موش
ایجاد کرد.
دیان هافمن کیم ،رهبر این پژوهش ،در ابتدا
این روش را برای ایجاد مدلی برای آزمایشگاه
خود توســعه داد کــه در آنجا ایــن مغزهای
کوچک بــرای مثال پلتفرمــی را به منظور
آزمایش پیوند سلولهای عصبی برای درمان
بیماری پارکینســون ارائه میکرد .این شــیوه
همچنین میتواند نیاز به استفاده از حیوانات را
در تحقیقات علوم اعصاب کاهش دهد.
در حالیکــه تحقیقات قبلــی منجر به تولید
مغزهای آزمایشگاهی پیچیدهتر شد ،محققان
معتقدند این روش به بهبود دسترســی کمک
خواهد کرد.
یو تینگ دینگل ،مولــف این تحقیق اظهار
کرد :دسترســی به این مواد بسیار آسان است
و مغزهای کوچک به سادگی ساخته میشوند.
این امر به همه آزمایشگاهها اجازه انجام انواع
آزمایشها را میدهد.

محققان دانشگاه واشنگتن رویکرد جدیدی
را ایجــاد کردهاند کــه به جراحــان کارآموز
کمک میکند از یک ماده غضروفمانند دنده
کودکان برای تراشیدن گوش جدید با استفاده
از قالبهای چاپی سهبعدی استفاده کنند.
جراحان زبــده برای درمان کــودکان فاقد
گوش یا دارای گوش رشد نکرده ،بخشهایی
از غضــروف دنــده کــودک را اســتخراج
کــرده و آنها به شــکل یک گــوش جدید
میتراشند.
آنهــا تنهــا مقــدار الزم از غضــروف را
برداشــت میکنند و ماده معتبــری را نیز در

ساخت گوشهای چاپی با ماده
استخراجی از دنده کودکان

یک بیمار هشت ساله ساخته شده بودند.
آنها ســختی ،حس و کیفیــت بخیه را با
غضروف واقعی و همچنیــن ماده گرانتری از
جنس ماده قالبگیری دندان سنجیدند.
هر ســه جراح از مدل ســیلیکونی محققان
اســتقبال کرده و توصیه کردنــد که آنها به
عنوان یک ابزار تمرینــی در اختیار جراحان و
پزشکان در حال آموزش قرار داده شوند.
یکــی از مزایای این روش آن اســت که به
دلیــل چاپ شــدن مدل ســیلیکونی از روی
سیتیاســکن ،شــباهت آنها با عضو واقعی
بسیار زیاد است.

اگرچه این خبر برای افرادی با درآمد معمولی
کم اهمیت اســت ،اما بــه زودی ثروتمندان
میتواننــد تفریح خســتهکننده در ســواحل
کارائیب را رها و سفر رویایی قدمزدن بر روی
یخهای قطب را تجربه کنند.
مسئوالن شــرکت کشتیسازی گروه دامن
مستقر در کشور هلند ،از نسل جدید قایقهای
تفریحی گرانقیمت شــرکت با قابلیت ســفر
ن یخهای قطبی رونمایی
به قطب و شکســت 
کردند .قایق تفریحی یخشــکن و فوقلوکس
جدید  SeaXplorerیا کشــفکننده دریا
در ســه اندازه مختلف از طول  65تا  100متر
برای مشــتریان طراحی شــده اســت .طبق
اعالم شــرکت سازنده ،هر سه مدل قایقهای
تفریحــی مجهز به دماغــه ضخیم و زاویهدار
برای شکســتن یخهای مسیر است و میتواند
با حرکتی آرام دریاهای یــخزده را بپیماید .با

گشتوگذار در قطب با قایق تفریحی
یخشکن

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  139460311001015035مورخ  1394/6/12هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســید واحد موسوی دالینی فرزند
سید علیاکبر به شماره شناسنامه  695صادره از سپیدان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  271/36مترمربع پالک  11284فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  453فرعی از  2139اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه جمال امامی 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 ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15129م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین
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  139460311001015073مــورخ  1394/6/14هیأت اول
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 زهرا چراغی راد فرزند راه خدا به شــماره
شناسنامه  15273صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 198/30مترمربع پالک  5431فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی 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 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15134م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

سلولها در قالبهای آگاروز که توسط شرکت

اختیار رزیدنتهای پزشــکی برای تمرین قرار
نمیدهنــد .برخی از این دانشــجویان از دنده
خوک یا جسد انسان استفاده میکنند ،اما دنده
کودکان از اندازه و استحکام متفاوتی برخوردار
است.
ابداع جدیــد محققان آمریکایــی میتواند
درهــای جدیــدی را برای حرفهایتر شــدن

توجه به کاربری قایقهای تفریحی برای سفر

نوبنیان  MicroTissuesساخته شدهاند،

جراحــان مشــتاق در فرآینــد مطلــوب اما
چالشبرانگیز بازسازی گوش باز کند.
ســه جراح زبده بــه عنوان بخشــی از این
بررســی به انجــام کار تراش ،خــم کردن و
بخیه زدن مدلهای ســیلیکونی تیم دانشگاه
واشــنگتن پرداختند که از یــک قالب چاپی
سهبعدی مدلسازی شده از روی سیتیاسکن

طوالنیمــدت به نقاط دورافتاده ،مهندســان

ثبتی و دادگستری

شــرکت دامن ،از فناوری انحصــاری تامین
انرژی در طول  40روز ســفر استفاده کردهاند.
همچنین برای جلوگیری از آلوده شــدن نقاط
حساس زمین طراحی قایقها به نحوی انجام
شده که هیچگونه ماده آلودهای در محیط رها
نمیکننــد .برخی از تجهیزات جالبتوجه مثل
پــد فرود هلیکوپتر ،یک یــا چند قایق نجات،
قایقهای کمکی برای غواصــی ،زیردریایی،
جــت اســکی و ســایر تجهیــزات لوکس و
گرانقیمت اســتاندارد در سه مدل قایقهای
تفریحی شرکت دامن تعبیه شدهاند.
برای بزرگترین مدل قایقتفریحی شــرکت
دامــن تجهیزات سفارشــی مثل آسانســور،
بخش ویژه غواصی ،اســتخر شنا ،سونا و سایر
بخشهای ویژه مثل سالن تجمع ،بیمارستان،
سالن بدنسازی و کافینت در نظر گرفته شده
است.
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بازسازی شرایط آبوهوایی درون
یک جعبه

ژاپنیها موفق به ســاخت جعبهای شــدند که شرایط
آبوهوایی را در داخل منزل شبیهسازی میکند.
ژاپنیها از طریق ســایت  Indiegogoشروع به
جمعآوری ســرمایههای مردمی برای این دستگاه براق
کردهانــد که پیشبینی وضع آبوهوا را از گوشــیهای
هوشمند شما بیرون کشــیده و باران ،رعد و برق ،مه و
آفتاب را در داخل یک جعبه پالســتیکی روشن در اتاق
نشیمن از نو خلق میکند.
ایده سخت دستگاه  Tempescopeنخستین بار
پس از بازگشت کن کاواموتو از تعطیالت در شمال غربی
اقیانوس آرام به ذهنــش خطور کرد .او آرزو میکرد که
بتواند آســمانها را به همراه خود بــه خانه بیاورد .وی
یک نمونه اولیه (شــامل بطریهای شامپو ،یک پنکه،
چراغهای الایدی و منتشــر کننده غبار) را که از لحاظ
فیزیکی می توانستند شرایطی مانند شرایط آب و هوایی
را در یک فضای محدود ایجاد کند ،بوجود آورد.
نمونه پیشســاخت کاواموتو بســرعت به شکل یک
نســخه منبع باز شــامل فرمانهای ســاخت گامبهگام
تکامــل پیدا کرد کــه مخترع آن را بــا عالقهمندان به
صنعت «خودت بســاز» به اشتراک گذاشته است .اما از
آنجا که به گفته وی ،تنها تعداد کمی به تنهایی قادر به
ســاخت آن بودند ،کاواموتو اکنون به جذب سرمایههای
مردمی روی آورده تــا  Tempescopeرا براحتی
در دســترس همه قرار داده و در عین حال ،شکل اصلی
«خودت بساز» و منبع باز پروژه را نیز حفظ کرده است.
 Tempescopeدر نســخه اخیــر خود میتواند
طلوع خورشــید ،باران ،رعد و برق و مه را بازسازی کند.
برف در نسخههای بعدی اضافه خواهد شد،اما سالهای
زیادی زمان خواهد برد .این دســتگاه با همگامســازی
بلوتوثی با گوشیهای هوشــمند آندروید یا  ،IOSآب
و هوای محلــی را پیشبینی کــرده و آن را در صفحه
اصلی خــود به نمایــش خواهد گذاشــت .حالت های
اضافــی عملکرد ،بــه کاربران این اجــازه را میدهد تا
آب و هوای نمایش داده شــده را بــا هر مکان بر روی
زمین ،همگامســازی کنند و همچنین یک حالت برای
تنظیم حالــت دارد .برای حفظ حالت «خودت بســاز»
 Temposcopeو همچنیــن کاهــش هزینههای
ساخت ،این دستگاه به شکل نیمه مونتاژ ارسال میشود
تا کاربران پس از خواندن یک کتابچه راهنمای ســاده،
چند ســیم را بهم وصل کرده و سه یا چهار قطعه را به
هم پیچ کنند تا دستگاه بکار بیفتد .این دستگاه همچنین
با یک بســته توســعه نرمافزاری ارائه خواهد شد که به
عالقهمندان اجازه میدهد تا برنامه نرمافزاری خودشان
را برای افزودن به گزینههای سفارشی ایجاد کنند.
بــه گفته کاواموتــو؛ فنــاوری Temposcope
گواهینامه بیســیم را برای ژاپن اخــذ خواهد کرد که
به طور خودکار ،آن را برای اســتفاده در آمریکا،کانادا و
اتحادیه اروپا قانونی خواهد کرد .گواهینامه برای استرالیا
بایــد به صورت جداگانه اخذ شــود .ســازندگان به آن
توجه خواهند کــرد ،اما هیچ وعده ای در این زمینه داده
نشــده است .این دستگاه در مرحله نمونه کار است و به
استثنای تاخیر به دلیل مسائل مربوط به تولید و یا صدور
گواهینامه بیسیم ،انتظار میرود تحویل آن در ماه آوریل
سال  2016صورت گیرد.

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  139460311001014971مورخ  1394/6/12هیأت 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 خلیل صبحی فرزند حســین به
شماره شناسنامه  18022صادره از استهبان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  123/60مترمربع پالک  1942فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی مریم گلمکانی 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15128م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001015039مورخ  1394/6/12هیأت 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 خدیجه قربانی شــمسآبادی
فرزند جانی به شماره شناســنامه  13صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  332/19مترمربع پالک  4056فرعی از 2079
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  80فرعــی از  2079اصلی واقع
در بخش  4شیراز خریداری از مالک رســمی صمد استوار ذیجردی
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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15126م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001010081مــورخ  1394/5/4هیأت دوم
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 نازبانو عباســی فرزند طهماســب
به شماره شناســنامه  16صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  250/50مترمربع پالک  7147فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی علیرضا دهقانی 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15125م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001060311001030453مورخ 1394/10/28
هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی علیرضا
کاتب فرزند شــکراله به شماره شناســنامه  873صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  197/67مترمربع پالک 6970
فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از 1793
اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشــاعی 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 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15139م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

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  139460311001011195مورخ  1394/5/18هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی هوشــنگ بهمنپوری گلهزن
فرزند مست علی به شماره شناســنامه  1210صادره از الرستان در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  184/10مترمربع پالک  1274فرعی
از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی ســهراب غالمی 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 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15133م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001013192مــورخ  1394/6/5هیأت دوم
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 فالمــرز کیومرثی فرزند کاظم به
شماره شناســنامه  2صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  179/80مترمربع پالک  7149فرعــی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی بهزاد دهقانی 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 اول1394/6/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/14 :
/15130م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

