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ساخت پوششهای آزمایشگاهی با قابلیت
افزایش بازده سلولهای خورشیدی

محققان یک شــرکت فناوری جهــت بهبود عملکرد
سلولهای خورشیدی رنگدانهای ،نمونههای آزمایشگاهی
پوششی را به کمک نانوذرات دی اکسید تیتانیوم طراحی
و مــورد آزمایــش قرار دادنــد .نتایج بررســیها حاکی
از افزایش بازده ســلولهای ســاخته شــده بوده است.
در صــورت دســتیابی به تولید انبوه ،از این ســلولهای
خورشــیدی میتوان برای تولید جریــان برق به منظور
کاربرد در صنایعی چــون لوازم خانگی ،خودرو و هوافضا
استفاده کرد.
در چند سال اخیر ،ســلولهای خورشیدی رنگدانهای
به عنوان نســل سوم ســلولهای خورشیدی مورد توجه
قرار گرفتهاند .این تجهیزات ارزان قیمت فناوری ساخت
بسیار ساده ای دارند و جایگزین مناسبی برای سلولهای
سیلیکونی گرانقیمت هســتند .از آنجا که هنوز بازدهی
آنها در تبدیل انرژی خورشــیدی بــه الکتریکی پایین
است ،نیاز به تحقیق گســترده به منظور ارتقای عملکرد
آنها احســاس میشــود .هدف از پژوهش حاضر ،تهیه
و بررســی عملکرد نوعی پوشــش به منظور کاربرد در
سلولهای خورشیدی رنگدانهای بوده است.
به گفت ه امیر محمود بخشــایش ،ســلول خورشــیدی
ساخته شده بر پایه این پوشش ،افزایش بازدهی خوبی در
تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی نشان داده است.
وی در ادامه افزود« :در ساخت این پوشش از نانوذرات
دی اکســید تیتانیوم که با عناصری چون استرانســیم و
کروم آالیش شــده بود ،اســتفاده شده اســت .میتوان
گفت که علت بهبود بازدهی این ســلول نسبت به سلول
ساخته شــده بر پای ه پوششهای مرسوم حاوی نانوذرات
دی اکســید تیتانیوم ،افزایش چگالی جریان مدار کوتاه
آن است».
از دیگر مزیتهای این ســلول میتوان به روش تولید
آســان ،هزینه تمام شده مناسب و شفافیت باال نسبت به
عبور نور اشاره کرد.
به گفتــه این محقق ،در این طرح ،پوشــش نانوذرات
دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روش سل-ژل تهیه شده
است که حاوی نانوذرات کروی است .متوسط اندازه دانه
این نانوذرات کروی  60نانومتر است .از طرفی ساختمان
کریستالی ،ســاختار و ترکیب شــیمیایی این پوشش به
گونهای کنترل شــده اســت که منجر به بهبود چگالی
جریان مدار کوتاه سلول خورشیدی رنگدانهای میگردد.
جهت بررســی نمونههای ساخته شــده از آزمونهای
مشــخصه یابــی خــواص فتوولتاییکــی ،امپدانــس
الکتروشیمیایی و طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس
استفاده شده است.

دانشمندان در تالش برای کشف دلیل لبخند
نوزادان تازه متولد شــده از بدو تولد دریافتهاند
که آنها این کار را برای لبخند نشاندن بر لب
مخاطبانشان انجام میدهند.
تــا به امــروز ،برخی از کارشناســان تصور
می کردند کــه لبخند یک کودک خردســال
عمدی یا در پاسخ به چیزی نیست و تنها یک
واکنش اســت .با این حال این نظریهای است
که تا به امروز کم اهمیت تلقی شده است.
پژوهشگران اکنون مدعی شدهاند که نوزادان
با هدف لبخنــد میزنند تا با فردی که به آنها
لبخند میزند در حال تعامل باشند.
یافتههایی که توسط دانشــگاه کالیفرنیا در
ساندیگو کشف شده ،نشان میدهد که بچهها
هم درســت مانند کمدینی که جوکهای خود
را برای به حداکثر رســاندن واکنش مخاطبان
طوالنــی میکنــد ،هنگام خندیــدن زمان را
طوالنی می کنند.
اما آنها نیز کمی تنبل هســتند .ترفند آنها
این اســت که تــا حد ممکن بزرگســاالن را
بخندانند ،در حالی خودشان تا جایی که ممکن
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راز لبخند
نوزادان تازه متولد شده چیست؟

است کوتاه میخندند.
محققان با بررسی دادههای یک پژوهش که
مشاهده تعامل چهره به چهره از  13جفت مادر
و نوزاد زیر سن چهار ماهگی بود ،به این نتیجه
رسیدند .اگرچه حجم نمونه بسیار کوچک بود،
اما یافتهها با قوت ارائه شدند.
این گروه تحقیقاتی بــرای تایید یافتههای
خود ،یک ربات شــبیه کودک نو پا را که مثل
یک نوزاد عمل میکنــد ،برنامهریزی کرده و
تعامل آن را با دانشــجویان مورد بررسی قرار
دادند .آنها در نتیجهای مشــابه دریافتند که
ربات توانست دانشــجویان را بشدت به خنده
بیندازد ،بدون اینکه در پاسخ به آنها زیاد لبخند
بزند.
زمانیکــه نوزادان به ســن چهــار ماهگی
میرســند  ،لبخند مادر و نوزاد هر دو هدفمند
میشود .در این پژوهش ،مادران به طور مداوم
برای به حداکثر رســاندن زمان صرف شــده
در لبخند متقابل تــاش کردند ،در حالی که
نوزادان فقط سعی در به حداکثر رساندن زمان
لبخند مادر داشتند.

محققان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با
همکاری پژوهشــگرانی از دانشــگاه تهران با
ســنتز نانو ذرات اکسید آهن حامل داروی ضد
ســرطان موفق به ابداع روشــی برای کاهش
تعداد دورههای شیمی درمانی شدند.
دکتر ســمیده خویی از محققــان این طرح
خاطرنشــان کــرد :نانــو ذرات اکســید آهن
تولید شــده در این طرح حامــل داروی ضد
ســرطان فلوئوروراسیل 5هستند که در درمان
ســرطان های مختلف از جمله سرطان سینه و
کولون کاربرد دارد.
دانشــیار مرکز تحقیقات ســلولی و ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دارا بودن هسته
اکســید آهن را از مزایای نانوذرات تولید شده
عنوان کــرد که خصوصیات ویــژهای به این
نانو ذرات داده اســت .بدیــن ترتیب که این
نانوذرات به دلیل داشتن اکسید آهن از طریق
یک میدان مغناطیسی خارجی ،هدفمند شده و
صرفا به بافت تومور وارد میشــود .در نتیجه
از بروز عوارض جانبی ناشــی از ورود ترکیب
دارویی ضد ســرطان به ســلولهای ســالم

کاهش دورههای شیمیدرمانی
مبتالیان به سرطان

ایجاد حساسیت حرارتی و پرتویی اثبات شد.
دانشــیار بیوفیزیک دانشــگاه علوم پزشکی
ایران بــا تاکید بر این که ایــن نانو ذرات به
صورت پودر تولید شده است ،گفت :این ذرات
پس از تبدیل شــدن به محلول به بدن بیمار
تزریق خواهد شد.
خویی با اشــاره بــه محصــول نهایی این
تحقیقات ،خاطرنشــان کرد :حامــل دارویی،
نانوذرات اکســید آهن تولید شــده اســت و
داروی ضد ســرطان فلوئورویوراسیل 5نیز در
درون پوشــش پلیمری بر روی این نانوذرات
بارگذاری شــده و این ترکیب از طریق تزریق
وارد بــدن بیمار خواهد شــد .وی همچنین با
تاکید بر این که داروی فلوئورویوراسیل 5برای
درمان سرطانهایی چون کولون ،سینه ،روده،
معده و پانکراس اســتفاده میشود ،افزود :نانو
ذرات حامل این داروی ضد سرطان برای انواع
متعددی از سرطانها قابل استفاده است.
محقق این طــرح ابراز امیدواری کرد که در
فاز توســعهای این طرح بتواند وارد فاز بالینی
شود.

محققان آمریکایی ژنی را شناســایی کردند
که میتواند مانند یک ســرکوبگر تومور برای
بیماری لوســمی ملوئید حــاد ( )AMLعمل
کند .این نوع سرطان خون بیشتر متوجه افراد
مسنتر میشود.
یافتههای دانشــمندان مرکز سرطان دکتر
اندرسون دانشگاه تگزاس میتواند در بررسی
اینکه چطور میتوان بیماریهای کشــنده را
هدف درمان قرار داد ،حائز اهمیت باشد.
محققان نشــان دادند که بیان ژن رمزگذار

شناسایی ژن سرکوبگر تومور
سرطان خون

جلوگیری میشود.
این محقق خاطرنشــان کرد :هسته اکسید
آهن همچنین امــکان ردیابی نانوذرات حامل
دارو را فراهــم می کند به طوری که از طریق
تصویربرداری  MRIبه راحتی قابل شناسایی
بــوده و به درک ما از این کــه نانوذرات وارد
بافت تومور شدهاند یا خیر ،کمک میکند.
وی ایجاد حساســیت حرارتی و پرتوی را از
دیگــر مزایای نانو ذرات تولید شــده عنوان و
اظهــار کرد :در بســیاری از مواقع در کلینیک
همراه با شیمی درمانی ،پرتو درمانی نیز انجام
میشــود ،از این رو ایــن محصول این امکان
را ایجــاد میکند که بتوانیم در کنار شــیمی
درمانی ،پرتو درمانی را هم انجام دهیم.
خویی اضافــه کرد :در کنار این مزایا ،زمانی
که داروی ضد ســرطان برای درمان بیماران

پروتئین  hnRNP Kبه طور قابل توجهی
در بیماران مبتال بــه  AMLکه نوع خاصی
از حــذف ژنتیکی را حمــل میکنند ،کاهش
مییابد.

مبتال به سرطان تجویز میشود ،الزم است تا
دوزهای متعددی طی روزهای متوالی و یا غیر
پیوسته برای بیمار توصیه شود.
وی ادامــه داد :با یک بار تزریق دارو به بدن
بیمــار ،او تا حدود دو هفتــه بینیاز از تزریق
مجدد خواهد بود.
محقق این طرح با بیان این که این محصول
مراحل  In vitroو  In vivoرا پشــت سر
گذاشته اســت ،خاطرنشــان کرد :نتایج این
تحقیقــات همچنین بر روی موش صحرایی و
خرگوش انجام شده است.
به گفتــه وی در فرایند ایــن تحقیقات در
مراحل تســت آزمایشــگاهی و حیوانی ،عدم
ســمیت نانوذرات اکسید آهن تولید شده ،قرار
گرفتن نانو ذرات در بافت تومور ،قابل مشاهده
بودن این نانوذرات با تصویر برداری  MRIو

بــه گفتــه آنهــا ،ایــن دادهها بــر نقش
 hnRNP Kدر توســعه اختــاالت خونی
داللت داشــته و نشــان میدهد که این ژن
میتواند به عنوان یک ســرکوب کننده تومور

عمل کند .آزمایشات در داخل بدن و در شرایط
آزمایشگاهی نشان دادند که ژن hnRNP K
از طریق تنظیم مســیرهای کلیدی ژنتیکی به
این هدف دســت مییابد .بر اساس یافتههای
محققان ،بیــان ژن  hnRNP Kباید برای
تنظیم مناسب ســلولی و جلوگیری از تشکیل
تومور ،حفظ شود.
این تیم با استفاده از یک موش آزمایشگاهی
و خطوط ســلولی نشان داد که کاهش فعالیت
این ژن با سرطان خون مرتبط است.
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خون بند ناف ،دوای  ۷۰نوع بیماری
غیرقابل درمان

مدیر توسعه و ارتقای شــرکت فناوری بن یاختههای
رویان گفت :خون بند ناف در  ۷۰نوع بیماری با منشــا
خونی استفاده میشود.
اشــکان مزدگیر گفت :در ایران بــرای تعداد زیادی از
بیماریهای خونی از ســلولهای بنیادی خون بند ناف
استفاده میشود.
وی تصریح کرد :کســانی که متقاضی ذخیره ســازی
خون بند ناف هســتند ،باید در ماه  ۹بارداری تقاضا و در
صورت نداشــتن موارد منع قرارداد آزمایشات تخصصی
ویروســی را انجــام داده و در صورت نبود مشــکل در
آزمایشات ثبت نامشان کامل میشود.
مدیر توسعه و ارتقای شــرکت فناوری بن یاختههای
رویان ادامه داد :خونگیر آموزش دیده مرکز ،خون گیری
از بند ناف را در زمان زایمان انجام میدهد که هیچ گونه
خطر و مشکلی برای مادر ندارد.
مزدگیر افزود :خون اهدا شده به تهران ارجاع و سلول
بنیادی آن جداســازی و بــر روی آن  ۵آزمایش کنترل
کیفی انجام و شاخه ژنتیکی آن مشخص میشود.
وی تصریح کرد :این ســلولها در تانکهای نیتروژن
در دمای  - ۹۶درجه ذخیره ســازی شــده و در صورت
رضایت خانوادهها تمام افراد میتوانند از این بانک خون
استفاده کنند که به صورت رایگان است.
مدیر توسعه و ارتقای شــرکت فناوری بن یاختههای
رویان گفت :در اســتانهای مختلف از  0.5تا  ۴درصد
زایمان برای ذخیره سازی خون بند ناف فرزندان خود را
ذخیره سازی میکنند.
وی تصریــح کرد :با توجه به اینکه با راه اندازی بانک
خون بند ناف ذخیره ژنتیکی خوبی در کشور ایجاد شده
است ،اما از استانهای شرقی کشور تعداد خونهایی که
در بانک خون بند ناف داریم کم است.
مدیر توسعه و ارتقای شــرکت فناوری بن یاختههای
رویان یادآور شــد :ضرورت دارد در اســتانهای شرقی
کشور بانک خون بند ناف ایجاد شود تا با این کار نقشه
ژنتیکی کشور را کامل کنیم.
وی با اشاره به اینکه این کار کمک میکند در شرایط
الزم از نقشه ژنتیکی بهتر استفاده کنیم ،خاطرنشان کرد:
اگر متقاضی در استانهای شرقی کشور داشته باشیم از
خون افراد همان منطقه بهتر میتوانند استفاده کنند.

ثبتی و دادگستری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002107مورخ  1394/6/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضی زرینتاج روانگرد به شــماره شناســنامه  381به شماره ملی
 2511089947صادره از الرســتان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع
از جمله ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت  20/35مترمربع پالک
 32فرعــی از  640اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک  640/6اصلی واقع
در قطعه  1بخش  12فارس داراب خریداری شــده از ابوالقاسم روانگرد
مالک رســمی محرز گردید حقوق ارتفاقی نــدارد .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به 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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /380م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010001909مــورخ  1394/5/25هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی فتحعلی سیستانی به شماره شناســنامه  199به شماره ملی
 2491043122صادره از داراب فرزند گرگعلی در ششــدانگ یکباب
مغازه به مســاحت  38/23مترمربع پالک  208فرعی از  2145اصلی
مفروز و مجزا شــده از پالک  2145اصلــی قطعه  2واقع در بخش 12
فارس داراب سهام مشاعی خود متقاضی محرز گردید حقوق ارتفاقی
ندارد .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 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 وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /379م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002101مورخ  1394/6/5هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی فتحعلی سیستانی به شماره شناســنامه  199به شماره ملی
 2491043122صادره از داراب فرزند گرگعلی در ششــدانگ یکباب
خانه به مســاحت  450مترمربع پالک  15فرعی از  2130اصلی مفروز
و مجزا شــده از پالک  2130اصلی قطعــه  2واقع در بخش  12فارس
داراب خریداری از مالک اولیه گرگعلی سیستانی محرز گردید حقوق
ارتفاقی نــدارد .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 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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /379م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311010002046مورخ  1394/6/2هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی داراب تصرفات مالکانــه و بالمعارض
متقاضی محمدکاظم ســلیمی به شماره شناســنامه  481به شماره ملی
 2491083205صادره از داراب فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه
به مســاحت  277مترمربــع پالک  135فرعــی از  1581اصلی مفروز و
مجزا شــده از پالک  1581اصلی قطعه  1واقع در بخش  12فارس داراب
خریداری از مالکین اولیه با واســطه از ســلیمان و غالمحسین خادمی و
محمدعلی اشرف محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اداره تســلیم 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 اول94/7/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/20 :
 /378م 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 شماره  139460311005001378هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
یاســر دبیری فرزند غالمحسین به شماره شناســنامه  232صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  459/25مترمربع پالک  3فرعی از
 2935اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2935اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریــداری از مالک رســمی علیمحمد دبیری 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 داشــته 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 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16842م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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  139460311001011776مورخ  94/5/28هیأت دوم
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 علی اسدی قجرلو فرزند مذکور
به شــماره شناسنامه  372صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
دو طبقه به مســاحت  95/74مترمربع پالک  53453فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  540فرعــی از  1652اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی رجب غالمزاده محرز
گردیده اســت .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 بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظــرف 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16830م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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 آرای شماره  139460311001011192و  139460311001011193مورخ
 94/5/18هیأت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حامد جعفری
سروستانی فرزند محمدحســن و محمدامین عسکری فرزند امید
هر کدام نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب کارگاه به
مســاحت  288/37مترمربع پالک  900فرعی از  2145اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم پایدار 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16843م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001010715مورخ  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 دلبر مهدیپور مصرمی فرزند محمدرضا به شماره
شناســنامه  48صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربع پالک  5460فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی محمدحسین حسنزاده 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 اول94/7/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/5 :
/16831م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

