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گامی به سوی درمان هوشمند
سرطان سینه به کمک نانوذرات طال

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی زنجان و دانشگاه گیالن
در طرحی تحقیقاتی موفق به ســاخت نمونه آزمایشــگاهی
از نوعی نانودارو شــدند که قابلیت بســیار باالیی در درمان
هوشمند سلولهای ســرطانی در مدل حیوانی داشته است.
این نانــودارو در صورت طی ســایر مراحل آزمایشــگاهی
و کنترل کیفی میتواند در درمان ســرطان ســینه به روش
نورگرما درمانی در انســان مورد اســتفاده قرار گیرد .افزایش
بــازده درمانی و کاهش عوارض درمــان و همچنین کاهش
هزینههــای درمانــی از مزیتهای اســتفاده از این نانودارو
خواهد بود .در میان انواع مختلف ســرطان ،ســرطان سینه
یکی از متداولترین و مهمتریــن علل مرگ زنان در جهان
اســت .با وجود روشهای مختلف موجود در درمان سرطان
ســینه ،با این حال تا درمان این ســرطان هنــوز راه زیادی
باقی مانده اســت .زیرا هیچ یک از روشهای موجود ،درمان
اختصاصی سرطان محسوب نمیشوند .این روشها عالوه بر
از بین بردن سلولهای سرطانی موجب بروز عوارض جانبی
نامطلوب در بافتهای مختلف و از بین بردن سلولهای سالم
نیز میشــوند .همچنین اکثر آنها هزینههای زیادی را برای
بیماران در بر دارند .بــه گفته دکتر مجتبی صلوتی ،هدف از
تحقیق حاضر ،تولید و توسعه یک نانوداروی جدید به منظور
درمان هوشــمند سرطان سینه به روش نورگرما درمانی بوده
است .در این روش از عواملی استفاده میشود که با جذب نور
سبب ایجاد حرارت به طور موضعی میگردند و حرارت تولید
شــده سبب مرگ سلولهای سرطانی حاوی این مواد خواهد
شد .به نظر میرسد به کمک این نانودارو میتوان مشکالت
روشهای متداول درمان ســرطان که به آن اشاره شد را تا
حدود زیادی برطرف کرد.
صلوتی ضمن اشاره به این مطلب که نانوداروی طراحی شده
ترکیبی از نوعی پپتید و نانومیلههای طالســت ،ویژگیهای
این نانودارو را بدین ترتیب تشــریح کرد« :طبق بررسیهای
انجام شــده این نانودارو دارای پایداری قابل مالحظهای در
ســرم خون انسان است .نمونههای سنتز شده فاقد سمیت بر
روی سلولها هســتند و قدرت اتصال اختصاصی باالیی به
سلولهای سرطانی سینه دارند».
نتایــج بررســی توزیع حیاتی نانــوداروی تولید شــده در
موشهــای مبتال بــه تومور ســینه ،هدفگیری مناســب
بافتهــای مبتال به تومــور را اثبات کرده اســت .در واقع
نانوداروی تولید شــده اثر درمانــی قابل مالحظهای در مدل
حیوانی نشــان داده به گونهای که تومور سینه در موشهای
تیمار شده بطور کامل درمان شده است .به گفت ه این محقق،
برای ساخت این نانودارو ،از پپتید بومبسین به عنوان مولکول
درمانی هدفمند استفاده گردید که با استفاده از نانوتینک اسید
بــه نانومیلههای طال متصل گردید .پــس از انجام مطالعات
کنترل کیفــی و برون تنی ،ترکیب حاصــل به موش مبتال
به تومور ســینه تزریق شــد و با تابش امــواج مادون قرمز
نزدیک ،قابلیت درمانی آن به روش نورگرما درمانی بررســی
شــد .صلوتی اثر ویــژهی نانومیلههای طال در ســاختار این
نانــودارو را اینگونه توضیــح داد« :ویژگی جذب نوری قوی
نانوذرات طال ،آنها را به عنوان واســطههایی مناسب برای
باال بردن دما تبدیل کرده اســت .نانوذرات طال به خصوص
ســاختار نانومیلهای آن ،دارای جذب قوی در محدوده اشعه
مادون قرمز هســتند که عمیق ًا در بافتها نفوذ میکند .این
اشــعه به بافتهای سالم آسیبی وارد نمیسازد .اما زمانی که
نانــوذرات طال در داخل بافتها این اشــعه را دریافت کنند،
به طور مؤثری آن را به گرما تبدیل کرده که باعث انفجارهای
مینیاتوری در سلولها و در نتیجه کشتن سلولهای سرطانی
میشوند».

محققــان اســترالیایی و هلنــدی موفق به
رشــد بافت اولیه کلیه انســان از سلولهای
بنیادی شــدند که گام مهمــی در جهت تولید
اندام پیوندی آزمایشگاهی کاربردی محسوب
میشود.
به گفته محققان ،این بافت دوام نداشته اما
میتواند برای سایر اهداف از جمله جایگزینی
به جای حیوانات در آزمایشات سمی بودن دارو
مورد استفاده قرار بگیرد.
بافت آســیبدیده کودکان بسیار سریعتر از
بزرگساالن ترمیم میشود که این امر به خاطر
یک پروتئین ویژه اســت و اکنون دانشمندان
توانستهاند این پروتئین را به داروی قدرتمندی
تبدیل کنند که بــه بدن اجازه بازیابی بافت را
میدهد.
محققــان ســاختار کلیــه مانند خــود را از
ســلولهای بنیادی شبهجنینی پرورش دادهاند
که شــامل ســلولهای بالغ برنامهریزی شده
مجدد به شــکل خنثی بــرای تبدیل به انواع
بافت و سلول هستند.
با توجــه به کمبود حیاتی اندام اهدایی برای
جایگزین کردن با اندام آســیبدیده ناشی از
بیماری یا تصادف ،تولید اندام انسان از سلول
بنیــادی از مدتها پیش به هدف دانشــمندان
تبدیل شده است.
یک تراشــه رایانهای جدید از جنس شیشه
حرارت دیــده که با تحریــک از راه دور طی
چنــد ثانیه خــود را از بین میبــرد ،میتواند
دادههای حساس را ایمن نگهدارد.
رویکرد جدید از ویفرهای ســیلیکونی رایانه
اســتفاده میکند کــه به قطعهای از شیشــه
گرمادیده متصل اســت و بــه محض حرارت
دیدن در یک نقطه به قطعات ریز خرد میشود.
به گفته گریگوری وایتینگ ،دانشــمند مواد
و مدیر گروه الکترونیک شــرکت PARC
در آمریکا و ســازنده این فناوری ،این حرارت
میتواند توســط یک کنترل از راه دور انجام
شود و در آینده میتواند به طرزی باورنکردنی
توســط هرچیزی از وایفای گرفته تا سیگنال
فرکانس رادیویی امکانپذیر شود.
این فناوری میتواند کار بازیافت دستگاههای
الکترونیکــی را تســهیل کرده یا بــه تامین
جلسه هماندیشی «فرصتهای فناوریمحور
پیــش رو در حــوزه جلبکهــای دریایی»،
 22مهر ماه امســال در دانشگاه خلیج فارس
برگزار میشود .این جلسه با همکاری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پارک علم
و فناوری خلیج فارس ،اســتانداری بوشــهر،
پژوهشــکده میگو ،دانشــگاه علوم پزشــکی
بوشــهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر با ایجاد
فضای مناســب جهت گردهمایــی محققان،
کارشناســان و دانشــجویان و به منظور ارائه
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پرورش بافت کلیه انسان در
آزمایشگاه

اگرچه این امر بســیار پیچیده اســت ،زیرا

دانشــمندان باید ســلولهای بنیادی را برای

ﺗﺮاﺷﻪ راﯾﺎﻧﻪ اى ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﻰ ﺑﺮد

ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻗﻰ

امنیت دادههای موجود بر روی دســتگاههای
الکترونیکی به سرقت رفته کمک کند.
محققان تصمیم گرفتند از شیشه حرارت دیده
 یک مــاده با نیروی فوقالعاده که شیشــهایمنی نیز خوانده میشــود  -برای ســاخت
الکترونیک خود تخریبشونده استفاده کنند.
معموال شیشه با خنکســازی لبهها ،حرارت
داده میشود .قســمت بیرونی شیشه منقبض
شــده و این بخش بیرونی فشرده میشود .در
همان حین ،بخش گرمتر داخلی ،تنش کششی
بسیار باالیی را حفظ میکند.

اگرچه این شیشه از حد عادی مقاومتر است،
اما اگر تکهای از شیشه ایمنی را بشکنید ،تقریبا
منفجر شده و به شکل تکههای بسیار کوچک،
خرد میشود.
از آنجایی که شیشــه یک رســانای دمای
پایین است ،فرآیند حرارت دیدن تنها بر روی
شیشههایی عمل میکند که حداقل  0.03اینچ
ضخامت داشــته باشند؛ در حالیکه تولید ذرات
ریز نیازمند مواد باریکتر است.
محققان از روش دیگری موســوم به تبادل
یونی اســتفاده کردند .آنها با قطعه نازکی از

بررسی «فرصتهای فناوریمحور
پیش رو در حوزه جلبکهای دریایی»
فعالیتهای تحقیقاتی و آخرین دســتاوردهای
علمی و تبادل نظر برگزار میشود.
«فناوریهــای نوین کشــت ،برداشــت و
جداسازی جلبکهای دریایی»« ،فناوری تولید

سوخت زیســتی از جلبکهای خلیج فارس»،
«کاربرد جلبکهای دریایــی در فناوریهای
تصفیــه پســابها و فاضالبهــا»« ،کاربرد
جلبکهــای دریایــی در فناوریهــای تولید

تبدیل شــدن به ســلولهای کلیه ،کبد یا ریه
تحریک کرده و ســپس آناتومی پیچیده اندام
واقعی را برای عملکرد درســت در بدن انسان
بازســازی کنند .نخســتین بخش این زنجیره
بسیار چالشبرانگیز است ،به ویژه در اندامهایی
که از چندین ســلول مختلف تشکیل شدهاند.
بــرای مثال کلیــه از بیش از  20نوع ســلول
برخوردار است.
محققــان در این بررســی جدید توانســتند
ســلولهای بنیادی شــبهجنینی را به دو نوع
سلول مختلف بالغ تبدیل کنند .اورگانویدهای
حاصل ،از بافت متفاوتــی برخوردار بوده و به
کلیه جنین انسان شبیه هستند.
سلولهای بنیادی سلولهای اولیهای هستند
که پس از رشــد ،شــکل ســلولهای خاص
مختلفی را به خود گرفته و اندام متفاوت مانند
مغز ،قلب و کلیه را تشکیل میدهند .تا چند سال
پیــش و تــا زمانی کــه ســلولهای بنیادی
شبهجنینی تولید شــدند ،تنها راه دستیابی به
این ســلولها ،جمعآوری آنها از جنین انسان
بود که جنجال اخالقی زیادی به پا کرد.
در حال حاضر تیمهای دیگری از دانشمندان
توانســتهاند اورگانویدهای معده ،شبکیه  ،مغز
و بافت قلب را از این ســلولها در آزمایشگاه
تولید کنند.
شیشه شروع کردند که غنی از یونهای سدیم
بود.
دانشمندان سپس شیشه را در حمام داغی از
نیتریت پتاسیم قرار دادند .پس از آن ،یونهای
پتاســیم تالش کردند جای خود را با یونهای
ســدیم عوض کنند اما از آنجایی که یونهای
سنگینتر پتاســیم باید خود را فشرده کنند تا
درون ماتریکس سیلیکونی جا بگیرند ،این امر
باعث ایجاد تنش بسیار باالیی در شیشه میشود.
روش جدید اجازه میدهد هر ویفر سیلیکونی
مســتقیما به شیشــه متصل شــود یا آنها را
به هم میبافد.
محققان برای القای خودکشــی به تراشــه،
آن را با یک عنصــر حرارتی کوچک تحریک
کردند که باعث یک شــوک حرارتی شــده و
شکســتگی را ایجاد میکند که در کل شیشه
منتشر میشود.
مواد آرایشــی ،بهداشتی ،دارویی و پروتئینی»،
«تغییــرات ژنتیکــی جلبکهــای دریایی در
راســتای تولید ســوخت زیســتی»« ،نقش و
جایگاه جلبکهای دریایی در حوزه سالمت»،
«فیزیولــوژی جلبکهــای خلیــج فارس»،
«ارزیابــی تأثیر فنــاوری تولیــد جلبکهای
دریایی در اقتصاد ایران» و« ،ارائه تجربههای
موفق ملی و بینالمللی در هر یک از محورها»
از جمله محورهای مورد بررسی در این جلسه
هماندیشی است.
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لمس غیرتهاجمی مغز برای تشخیص
زودهنگام آلزایمر

مغــز را نمیتــوان بــدون اســتفاده از یــک فرآینــد
بســیار تهاجمی لمس کرد ،اما اکنون محققان فرانســوی
یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی از مغز را با استفاده از
امآرآی طراحی کردهاند که اطالعات مشابه لمس فیزیکی
را در اختیار میگذارد .از این روش در نهایت میتوان برای
تشخیص زودهنگام تومورهای مغزی یا آلزایمر بهره برد.
اســتفان کاتلین ،یکی از مولفان این تحقیق از موسســه
تحقیقات پزشکی و سالمت فرانسه گفت :بیماری آلزایمر،
صرع ،اماس و ازدیاد غیر عادی مایع مغز شامل تغییراتی در
سفتی بافتهای مغز هستند .رویکرد جدید ،شناسایی آنها
را امکانپذیر کــرده و میتواند برای اجتناب از نمونهگیری
مغزی مورد استفاده قرار بگیرد .بسیاری از بیماریها شامل
تغییر در بافت هســتند که در تغییر در یکی از ویژگیهای
مکانیکیشان مانند حالت ارتجاعی بازتاب پیدا میکند.
پزشکان با استفاده از حساسیت دستها و دانش دقیقشان
در مورد بدن ،از طریق روشــی موســوم به لمس میتوانند
اندازه و سفتی یک تومور ،وجود غدد لنفاوی ملتهب یا اندازه
و موقعیت جنین در رحم مادر را ارزیابی کنند.
این شــیوه اکنون با روشهای مدرنتری که به پزشکان
نشــانگرهایی از انعطافپذیــری را در یک بافت زیســتی
ارائه میکنند ،تکمیل یا جایگزین شــده است .این روشها
براساس تولید و شناسایی امواجی است که در سراسر بدن با
سرعتهای متفاوت بسته به سفتی بافتها منتشر میشوند.
اما این روش نمیتواند بر روی مغز که با جمجمه و مایع
مغزی نخاعی حفاظت شــده ،اعمال شــود و اعمال امواج
خارجی برای ارزیابی بافتها بسیار مشکل است.
محققــان با اســتفاده از امآرآی در رویکــرد جدید خود
توانســتند با موفقیت امواج برشــی طبیعــی در مغز را با
به کارگیری روشــهای محاسباتی موســوم به همبستگی
صوتــی شناســایی کنند .آنهــا از این طریق توانســتند
تصاویری از انعطافپذیری مغز تولید کنند.

روشی برای ساخت نانوترانزیستورها
با کمک لیتوگرافی

پژوهشــگران با ترکیــب دو روش مختلــف ،موفق به
اتصال دو الیه نازک نیمههادی در ضخامت نانومتر شــدند
و در نهایت روشــی برای تولید واحدهای ســازنده قطعات
الکترونیکی ارائه کردند .فلزات ،نیمههادیها و عایقها باید
با هم ترکیب شوند تا ترانزیستورها ایجاد شود .ترانزیستورها
واحدهای تشــکیلدهنده تلفنهای همــراه ،کامپیوترها و
میکروتراشهها هستند .امروزه ترانزیستورها در حال کوچک
شــدن بوده و ابعاد آنها به ده نانومتر رســیده است .اخیرا
نانوبلورهای ســه بعدی به عنوان ترانزیســتور ساخته شده
اســت .اخیرا فنــاوری جدیدی برای ســاخت نانوبلورهای
دو بعدی ارائه شــده که ضخامتی در حد یک نانومتر دارند
که با ایــن فناوری میتوان الکترونیک بســیار نازک ارائه
کرد .دانشمندان در سراسر جهان به دنبال ساخت بلورهای
دو بعدی از مواد الیه نازک هســتند .استفاده از گرافن یک
گزینــه جالب در این حوزه اســت اما ایجــاد ارتباط میان
دو الیه نازک کاری چالش برانگیز است.
اخیرا محققان آزمایشــگاه ملی اوک ریج با ترکیب یک
فناوری ســنتزی با روش لیتوگرافی پرتو الکترونی اقدام به
ایجــاد آرایهای از اتصاالت نیمههــادی کردهاند که در آن
ضخامت الیه نــازک در حد نانومتری اســت .این فرآیند
مبتنی بر روشی است که در آن الیه نازک از روی زیرالیه
اولیه به محل مورد نظر انتقال مییابد.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001513مورخ  94/7/9هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی احمد حسنشــاهی فرزند علی به شماره شناسنامه
 27صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 320/85مترمربع پالک  5464فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  1116فرعی از  10اصلــی واقع در قطعه یــک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواســطه از یداله اسکندری احدی از
ورثه علیحسین اسکندری مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  139دفتر 2
امالک ذیل شماره ثبت  )157محرز 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2396م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001389مورخ  94/6/31هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا رحیمی فرزند حسن به شماره
شناســنامه  103صادره از ارسنجان در ششــدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  336/90مترمربع پالک  5440فرعــی از  10اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  780مکرر فرعــی از  10اصلی واقع در قطعه
یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره
 53326مورخ  66/2/19دفتر  55مرودشــت در ازاء حصه مشاعی
انتقالــی از طرف ابراهیم ابراهیمی و محمدمهــدی ابراهیمی مالکین
رسمی 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 تســلیم 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 اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2394م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311001010116مــورخ  1394/5/4هیأت 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 ســیاوش چنیده فرزند محمد به شــماره
شناســنامه  12104صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 198/80مترمربع پالک  895فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از ورثه
ابوالقاسم پایدار 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 اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15027م 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  139460311001005227مورخ  1394/3/26هیأت اول/
دوم 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 محســن رخبخش زمین فرزند
رجبعلی به شماره شناســنامه  1805صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  160/63مترمربع پالک  18493فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  66فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شیراز خریداری از مالکین رسمی خانمها مهین و ناهید صارمی
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 اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15024م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001448مورخ  94/7/5هیأت موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عصمت زارعی فرزند حســن به شماره شناســنامه  6480028937صادره
از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 254/50مترمربع پالک  5454فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1369فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان
سند رسمی مشاعی  12745مورخ  89/10/16دفتر  174ارسنجان در ازاء حصه
مشاعی انتقالی معالواسطه از ســید یحیی حسینی مالک رسمی (مورد ثبت
صفحه  449دفتر  14امالک ذیل شماره ثبت  )258محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند 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
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحــات :برابــر صورتجلســه کارشناســان منتخــب بــه شــماره
 139460311015000757مورخ  1394/5/15ملک مورد درخواســت در پالک
 10/1369قرار دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/4 :
 /2391م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311001005214مــورخ  1394/3/26هیأت 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 سرتیپ کریمی تلگر فرزند اماناله به شماره شناسنامه
 261صــادره از همایجان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 210/97
مترمربع پالک  53380فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 510فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
نگهدار حسنپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند 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 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 اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15026م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001016228مــورخ 1394/6/17
هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی فاطمه
غضنفری خالری فرزند قباد به شــماره شناسنامه  17683صادره
از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193مترمربع پالک
 10932فرعی از  1654اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  9فرعی از
 1654اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی الهقلی
غمدیده محرز گردیده است .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 تســلیم 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 اول94/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/19 :
/15031م 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 شــماره  139460311001031166مورخ  1393/11/5هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی ابوطالب کشــاورز
فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه  609صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  169/15مترمربع پالک 4833
فرعــی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  83فرعی از
 2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کمال
نصرمحرز گردیده اســت .لذا به منظور اطــاع 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 تســلیم 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 اول1394/7/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/19 :
/15028م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

