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ساخت آزمایشگاهی نانوپوششهای مقاوم
به خوردگی در آلیاژهای آلومینیوم

پژوهشگران دانشــگاه تربیت مدرس نمون ه آزمایشگاهی
نانو پوشــشهای آلیاژ آلومینیوم ساختهاند که از ویژگیهای
مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی و سایش باالبرخوردار
است.
امروزه آلیاژهای آلومینیوم بــه دلیل مالحظات اقتصادی
و فرایندی ،اهمیت بســیاری یافتهاند .این مواد با داشــتن
خواص عالی همچون نســبت استحکام به وزن باال ،قابلیت
باالی ریختهگری و ماشینکاری ،دارای کاربرد گستردهای
در صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیکی ،خودروسازی
و پوششهای نانوکامپوزیتی هستند.
به گفتهی حمیدرضا مســیحا ،حضور عناصر غیرمقاوم در
برابــر خوردگی همچون  Mg، Si، Cuو داشــتن عیوب
ریزســاختاری مانند حفرات در آلیاژهای آلومینیوم ســبب
میشــود که مقاومت به خوردگی و خــواص مکانیکی این
آلیاژها نســبت ًا ضعیف باشــد .این پژوهش تــاش دارد در
راستای کمک به حل این موضوع گام مؤثری بردارد و برای
این منظور ،نانوپوششــی جهت محافظــت آلیاژ بر روی آن
ایجاد شده است.
ایــن محقق گفــت :در این راســتا از پیــش فرآیند نانو
بلوری کردن ســطح ،قبل از فرایند پوشــشدهی به روش
اکسیداســیون پالســمای الکترولیتــی ( )PEOیا همان
اکسیداسیون ریزجرقه استفاده شده است.
وی در ادامه افزود« :اکسیداســیون ریزجرقه یک فرآیند
سطحی است که در سالهای اخیر کاربرد گستردهای یافته
است .به نظر میرسد با توجه به این که فرآیند اکسیداسیون
ریزجرقــه به ریزســاختار زیرالیه بســتگی زیــادی دارد،
نانوبلوری کردن ســطح آلیاژ آلومینیــوم هم تأثیر زیادی بر
خواص پوشش ایجاد شده به این روش داشته باشد .بنابراین
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است».
مســیحا خاطرنشان کرد :برای دســتیابی به این هدف از
پیــش عملیــات مکانیکی تدریجی ســطحی ()SMAT
اســتفاده و تأثیر آن بر خواص پوشش ایجاد شده به روش
اکسیداســیون پالســمای الکترولیتی بــر روی آلومینیوم
 AA1230بررســی شــد .بدین منظور نمونهها با اعمال و
بدون پیش فرآیند  SMATپوشــشدهی شــدهاند و این
پوششدهی به روش اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی در
دو الکترولیت پایه فســفاتی و پایه سیلیکاتی صورت گرفته
است .ســپس به منظور بررســی نحوهی توزیع نانوذرات و
عناصر در داخل پوشــش ،ســاختار ســطح نمونهها توسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبررسی و نمونهها
تحت آزمون  EDSقرار گرفتند.
بــه گفتــه وی ،همچنین بــرای تمام نمونههــا آزمون
ترشــوندگی توســط محلول آب دیونیزه انجام شده است و
نحوه پخش شــدن قطره بر روی ســطح پوشش متخلخل
اکســیدی و ارتباط آن با ریز ســاختار پوشش مورد ارزیابی
قرار گرفت.
مسیحا گفت :نتایج نشان دادند که نمونههای پوشش داده
شده در الکترولیت پایه ســیلیکاتی ساختاری نسبت ًا خشنتر
از نمونههای پوشش داده شــده در الکترولیت پایه فسفاتی
دارند .این ویژگی ســبب ایجاد حفرههای بیشــتر و کاهش
مقاومــت به خوردگی میشــود .میانگین درصد مســاحت
حفرههای موجود بر روی ســطح در نمونههای پوشش داده
شده در الکترولیتهای پایه سیلیکاتی بیشتر از همین مورد
در نمونههای پوشــش داده شده در الکترولیت پایه فسفاتی
اســت .به عبارتی میزان مقاومت به خوردگی پوشــشهای
ایجاد شده در الکترولیت پایه فسفاتی بیشتر است.
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تحقیقات جدید نشــان داده که شــمعهای
ســوزان میتواننــد آنــدی ارزان و کاربردی
بــرای باتریهــای لیتیوم یونــی چگالی باال
مانند نمونههای مورد اســتفاده در خودروهای
الکتریکی ارائه کنند.
محققان موسســه فناوری هند در تحقیقاتی
جدید دریافتند که ضایعات مبتنی بر کربنی که
از شمعهای در حال ســوختن منتشر میشود،
میتواند برای اســتفاده در باتریهای بزرگتر
و قدرتمندتــر لیتیوم یونــی خوردوهای برقی
استفاده شود.
آنهــا دریافتند که دوده شــمع بطور قابل
مقایســهای از نظر هزینههای تولید و ساختار
نانوذرات فراکتالمانند نســبت به گزینههای
تجاری موجود برای اســتفاده بــه عنوان آند
متناسبتر است.
از آنجایی که دوده شــمع از کربن ســاخته
شــده ،از پتانســیل الکتریکی برخوردار است
و میتواند بــه عنوان الکترود مورد اســتفاده
قرار بگیــرد .از این رو محققــان ویژگیهای
الکتروشیمیایی دودههایی را که میان و باالی
شعله شمع جمعآوری کرده بودند ،مورد بررسی
و آزمایش قرار دادند.
دوده نوک شــعله کــه دارای دمای 1400
درجه ســانتیگراد اســت ،از ناخالصی کمتری

کاهش هزینه تولید باتری لیتیوم
یونی با دوده شمع

نســبت به مــوم برخوردار اســت و از این رو
رسانایی الکتریکی بهتری دارد.
محققــان در هر دو مورد دریافتند که فرآیند
سوختن شمع ،یک شــبکه بهم پیوستهای از
نانوذرات کربن را ایجاد میکند .معموال کربن
بــرای اســتفاده در باتریهــای قویتر مانند
نمونههــای کاربردی در خودروهای الکتریکی
نامناسب است زیرا ساختار بلوری آن نمیتواند
چگالی جریــان کافی را تولید کند .اما اندازه و
شــکل این نانوذرات دوده کــه بین  30تا 40
نانومتر هستند ،به آنها چگالی بیش از حد نیاز
داد .محققان دوده را به عنوان مادهای رســانا
در یک باتری با استفاده از شیوهای موسوم به
چرخه شارژ و تخلیه شارژ آزمایش کردند .این
روش بطور اساســی شامل شارژ و تحلیه شارژ
مکرر باتری اســت .این باتری بیشتر ظرفیت
اولیه خود را پــس از صدها هزار چرخه حفظ
کرد.
آنهــا قصد دارنــد ماده هیبریــدی خود را
کامل شامل دوده شــمع است ،آزمایش کرده
و امکان ارتقای عملکرد آن را مشــاهده کنند.
محققان همچنین میخواهند باتریهایی برای
آزمایش بیشتر این فناوری تولید کرده و آن را
با آنودهای باتریهــای لیتیوم یونی موجود و
سایر راهحلهای نوظهور مقایسه کنند.

محققان آمریکایی بــه تازگی دریافتهاند که
انگل عامل بیماری ماالریا ،همچنین پروتئینی
تولیــد میکند که به توقف بیماری ســرطان
کمک میکند.
محققان موسســه تحقیقات ژنومیک انتقالی
( )Tgenدر آریزونــا دریافتنــد که پروتئین
ماالریــا به مولکول قندی که در بســیاری از
انواع سرطان وجود دارد ،متصل میشود.
مولکول قند کندرویتین سولفات تراونکوفتال

درمان سرطان
با کمک پروتئین ماالریا

ماالریا از  VAR2CSAبرای جاســازی
خــود درون جفت جنیــن و پنهان کردن خود
از سیستم ایمنی بوسیله اتصال به کندرویتین
سولفات تراونکوفتال استفاده میکند.
محققان در آزمایشات خود دریافتند که اگر از
این پروتئین ماالریا استفاده کرده و یک داروی
ضد سرطان را به آن متصل کنند ،میتواند به
پروتئین اونکوفتال در ســرطان متصل شده و
دارو را به تومور انتقال دهد.

میتوانــد هدفی برای داروهای ضد ســرطان
باشد و محققان نشان دادند که پروتئین ماالریا
موســوم بــه  VAR2CSAمیتواند ابزار
بهتری برای انتقال چنین داروهایی به تومورها

ارائه کند.
دادههای بالینی محققان نشــان داده که از
ایــن پروتئین میتوان بر روی ســرطانهای
مالنوما و ریه استفاده کرد.

یافتههای محقق ایرانی درباره تأثیر الگوهای متفاوت فردی در
فعالیتهای فضای دیجیتال

پژوهش جدید دانشــمند ایرانی دانشــگاه
آلتو در فنالند نشــان میدهد که مردم تمایل
دارنــد اصول و الگوهای شــخصی خود را در
فعالیتهای فضای دیجیتال داشته باشند.
به گفته طالیه آل داوود ،دانشجوی دکترای
دانشگاه آلتوی فنالند ،هر فرد ریتم مشخص و
مداوم روزانه خود را در فضای دیجیتال دنبال
میکند.
این ریتمهای شــخصی میتوانــد در چند
مجموعــه داده ،و بــه میزان مشــابهی برای
ایمیــل ،تماسهای تلفنــی و پیام های متنی
شناسایی شود.

آل داوود اظهــار کرد :تقریبــا در هر مورد،
الگوهای فردی به شدت با رفتار عادی متفاوت
است که برای مثال میتوان به دفعات افزایش
یافتن تماســهای تلفنی در طول صبح ،ظهر یا
عصر اشاره کرد.
در طول دهه گذشــته ،پژوهشهای علمی
زیادی برپایه فعالیتهای حوزه دیجیتال مانند
برقراری تماسهای تلفــن همراه ،پیام کوتاه،
ارســال و دریافت ایمیل ،و درج پیام بر روی
رسانه های اجتماعی انجام شده است.
تقریبا تمام رفتارهای انسان از خود رد پایی
در فعالیتهای حوزه دیجیتال بر جا میگذارند.

در ایــن پژوهــش ،آلداوود و همکارانش در
دانشــگاه فنی دانمارک از یک رویکرد کامال
جدید برای مطالعه الگوهای شــخصی در این
فعالیتها استفاده کردهاند.
اینکــه چه چیــزی باعث ایــن تفاوتهای
فردی میشود ،هنوز روشن نشده است .تفاوت
جغرافیایی و فرهنگی نقش بســزایی را در این
زمینه بازی میکنند.
محققان بر این باورند که ممکن اســت یک
اثر فیزیولوژیکی مانند تاثیر ناشی از تفاوتهای
هــر فرد در زمان صبح و یا شــب یا الگوهای
بسیار فردی هوشــیاری در ساعات روز باعث

این تفاوتها شده باشد.
این پژوهش نشان میدهد که این الگوهای
شــخصی ،در واقع مشــخصهای بــرای هر
فرد هســتند .محققان مدعی هســتند که این
یافتهها همچنین میتوانند کاربردهای پزشکی
داشته باشند .میتوان از الگوهای شخصی در
فعالیتهای فضای دیجیتال به صورت انتخابی
برای بیماران مبتال به مشکالت روحی و روانی
استفاده کرد.
تغییــرات ناگهانــی در ریتم ایــن الگوها،
میتواند نشانگر ضرورت مداخله پزشکی برای
این دسته از بیماران باشد.
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آزمایش نخستین لباس فضایی ضد
گرانش در ایستگاه فضایی بینالمللی

یــک لبــاس مبتکرانه که بــرای کاهــش تاثیرات
ناتوانکننده فیزیکی پرواز فضایی طراحی شــده ،برای
نخســتین بار توسط یکی از فضانوردان ایستگاه فضایی
بینالمللی مورد آزمایش قرار گرفت.
لباس  SkinSuitتوسط دکتر جیمز والدی ،مهندس
هوافضا و عضو ارشــد تحقیقات دانشگاه  RMITدر
ملبورن استرالیا ایدهپردازی شده است.
اندریاس موگنســن ،نخســتین فضانورد دانمارک که
ماه گذشــته 10 ،روز در ایستگاه فضایی حضور داشت،
این لباس را برای آزمایش تاثیر آن در شــرایط بیوزنی
ایستگاه فضایی برای دو روز به تن کرد.
والــدی و همکارانش با الهام از لباس ورزشــی کتی
فریمان ،دونده برنده مدال طالی استرالیایی در المپیک
 2000ســیدنی ،بیش از  15سال برای آمادهسازی این
لباس به منظور استفاده در فضا وقت صرف کردند.
 SkinSuitکــه از کش دو جهته ســاخته شــده،
بــرای تقلید از حس گرانش روی بدن به منظور کاهش
آثار ناتوانکننــده فیزیکی پروازهــای فضایی بر بدن
فضانوردان طراحی شده است.
در شــرایط بیوزنی ،فضانوردان ممکن است ماهانه
تا دو درصد از حجم اســتخوان خود را از دست بدهند،
ستون فقراتشان تا هفت ســانتیمتر کشش پیدا کرده و
منجر به درد مالیم تا شدید شود .آنها پس از پرواز ،تا
چهار برابر بیشتر از مردم عادی در معرض خطر دیسک
فتق قرار دارند.
والدی اظهار کرد :این لباس بــا القای این تصور که
فضانورد روی زمین قرار دارد ،اثر آتروفی (کاهش حجم
عضالت) را کاهش داده و بدن فضانورد را ســالم نگه
میدارد.
طراحــی خاص این لبــاس به این معنی اســت که
میتوانــد یک افزایش تدریجی بــار عمودی را از روی
شــانههای کاربر به پاهای وی تحمیــل کرده و باری
کــه وزن بدن در زمین ،بــر روی پاها تحمل میکند را
شبیهسازی کند.
سازمان فضایی اروپا با ارســال این لباس فضایی به
ایســتگاه مدارگرد قصد دارد امکان مقابلــه با تاثیرات
پرواز فضایی بر روی ستون فقرات را توسط این پوشش
بررسی کند.
این لباس پیش از انتخاب برای ارســال به ایســتگاه
فضایی ،تحت آزمایشات دقیق زمینی و کارآزماییهای
پرواز ســهموی قرار گرفته و همچنین با موفقیت یک
برنامه صالحیت پرواز فضایی را گذرانده بود.
والدی بــه عنوان مبتکــر و محقق ارشــد به مرکز
فضانورد اروپا در کلن آلمان ســفر و نخستین کارآزمایی
مداری لباس خود را مشاهده کرد.
وی گفــت :این لحظه بســیار هیجانانگیــز و البته
متواضعانه بود زیرا افراد بســیاری بــرای این موفقیت
تالش کردهاند .به اشــتراک گذاری اشتیاق آنها و به
ثمر نشستن این تالشها فوقالعاده بود.
فنــاوری  SkinSuitبا همکاری دانشــمندانی از
موسسه فناوری ماساچوست ،دانشگاه کینگز کالج لندن
و ســازمان فضایی اروپا طراحی شــده است .این لباس
توسط شــرکت ایتالیایی  Daineseساخته شده که
برای تولید چرم موتورسیکلتهای مسابقه مشهور است.

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  139460311010002368مورخ  94/6/29هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای غالمعلی روانگرد فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 34
به شماره ملی  2491069113صادره از داراب در ششدانگ یکباب مغازه
به مساحت  27مترمربع پالک  33فرعی از  640اصلی مفروز و مجزا شده
از پالک  640/6اصلی واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب خریداری
شده باواسطه از ابوالقاســم روانگرد مالک رسمی محرز گردید حقوق
ارتفاقی ندارد .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 اداره ثبت داراب تسلیم و پس
از اخذ رســید 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/30 :
 /406م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره  139460311010002338و  139460311010002339مورخ
 94/6/28هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان داراب
تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان آقای محمدجواد موید فرزند
عبدالرضا به شماره شناسنامه  284به شماره ملی  2491153866صادره
از داراب و آقای حمیدرضا موید فرزند عبدالرضا به شــماره شناسنامه
 33به شــماره ملی  2491297310صادره از داراب هر یک موازی ســه
دانگ مشــاع از جمله ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 26275
مترمربع پالک  8755/998واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب که
به موجب رای کمیسیون ماده واحده شماره  374ک م مورخ 87/12/26
مورد تقاضا مستثنیات اعالم گردیده است .حقوق ارتفاقی ملک -1 :برابر
قولنامه ارائه شــده مورد تقاضا طبق عرف محل از آب قنات و چشمه
معروف به خرچنگ حق شرب دارد که مطابق ماده  9قانون ملی شدن
آبها و نحوه استفاده از آن استفاده نماید  -2ملک مجاور حد جنوبی حق
عبور آب از مــورد تقاضا دارد .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 باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت داراب
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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/30 :
 /405م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار

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  139460311005001387هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی فاطمه خیری فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 230
صادره از نیریز در یکباب خانه به مســاحت  267/49مترمربع پالک
 2924فرعی از  3331اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  27فرعی از
 3331اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
وراث حاجی افراســیابی 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16809م 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  139460311001005220مورخ  94/3/26هیأت 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 بالمعــارض متقاضی غالمرضا تاجپرســت فرزند
حسینقلی به شماره شناسنامه  837صادره از دشتستان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  214/96مترمربع پالک  18540فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  853فرعی از  1651اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی کمال فرجام 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.
توضیحات :محل صدور شناسنامه دشتستان است که اشتباه ًا مرکزی
وارد شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16808م 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  139460311005000497هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی حســن پراش فرزند درویش به شماره شناسنامه  20صادره
از مرکــزی در یکباب خانه به مســاحت  295/08مترمربع پالک 35
فرعی از  4749اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4749اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی وراث نصراهلل
بهرامی و ربابه بهرامی همگی از وراث حبیباهلل بهرامی 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16811م 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  139460311005000309هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مســلم کبریادار فرزند عبدالرحیم به شــماره شناسنامه  38صادره از
نیریز در یکباب خانه به مساحت  85مترمربع پالک  35فرعی از 3627
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3627اصلی واقع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رســمی صغری زردشت محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود 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 انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16812م 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  139360311001026346مورخ  93/9/4هیأت اول
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 خدر شــاهین فرزند جابر به
شماره شناسنامه  663صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
دو طبقه مســکونی به مساحت  199/72مترمربع پالک  18541فرعی
از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  66فرعی از  1651اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری مالکین رسمی مهین و ناهید صارمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند 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 ،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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16813م 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  139460311001015271مورخ  94/6/14هیأت 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 جانباله خلیلینژاد فرزند عزیزاله به شماره
شناسنامه  853صادره از سپیدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 251/21مترمربع پالک  902فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی ورثه ابوالقاســم پایدار 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 اول94/7/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/30 :
/16807م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

