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کشف تصادفی درمانی برای سرطان

دانشــمندان دانشگاه کپنهاگ بصورت تصادفی راهی
را برای تبدیل ســلولهای سرطانی به بافت سالم پیدا
کردهاند.
دانشمندان با کشــف غیرمنتظره پروتئین ماالریا که
میتواند ســاحی موثر در برابر سرطان باشد ،به طور
تصادفی گامی بزرگ در جهت جستجوی درمانی برای
این بیماری برداشتند.
محققان دانمارکی هنگام جســتجو بــرای راهی به
منظــور حفاظت از زنان بــاردار در برابر بیماری ماالریا
که با حمله به جفت جنین میتواند سبب بروز مشکالت
بزرگی شــود ،تصادفا دریافتند که پروتئینهای مسلح
ماالریا همچنین میتوانند به ســرطان نیز حمله کنند.
این رویکرد میتواند گامی در جهت درمان این بیماری
باشد.
دانشــمندان مقداری از پروتئین را که واکسن ماالریا
برای نفوذ به درون سلول استفاده میکند ،با نوعی سم
ترکیب کردند که میتواند به درون سلولهای سرطانی
وارد شده و با آزاد کردن سم ،آنها را از بین ببرد.
دانشــمندان دریافتند کــه درهر دو مــورد ،پروتئین
ماالریا خود را به کربوهیدرات مشــابه متصل میکند.
این شــباهت بین دو شرایط اســت که رویکرد درمانی
از آن اســتفاده میکند .کربوهیدرات ضامن رشد سریع
جفت اســت .اما این محققان چگونگی عملکرد مشابه
کربوهیدرات را در تومورها تشــریح کردند که بر اساس
آن ،انگل ماالریا خود را به شیوهای مشابه به سلولهای
سرطانی متصل میکند و میتواند آنها را از بین ببرد.
به گفته محققان دانشگاه کپنهاگ ،دهههای زیادی،
دانشمندان در جستجوی تشــابهی میان رشد جنین و
تومور بودهاند .جفت اندامی است که در عرض چند ماه
و تنها از چند ســلول به شکل یک اندام با وزنی حدود
 453.5گرم رشد کرده و اکســیژن و مواد مغذی را در
یک محیط نســبتا خارجی برای جنین فراهم می کند.
تومورها نیز به همان نسبت در یک محیط نسبتا خارجی
بطور تهاجمی رشــد میکنند .این روند اکنون بر روی
سلولها و موشهای مبتال به سرطان در حال آزمایش
است .دانشمندان امیدوارند که بتوانند این کشف را طی
چهار سال آینده بر روی انسانها آزمایش کنند.
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سال بیستم

شماره 5604

محققان نانوذرات مخاطی چسبناکی تولید
کردند که میتواند یک هفته بر روی ســطح
چشم باقی مانده و در این مدت دارو را درون
چشــم رهاســازی کند .این پیشرفت باعث
بهبود درمان بیماری خشــکی چشم خواهد
شد.
بیمارانی که از ســندرم خشکی چشم رنج
میبرند ،شــاید بتوانند به جای  3بار مداوا در
روز ،تنها یک بار در هفته به این کار بپردازند.
نانــوذرات حامــل دارو که توســط محققان
دانشگاه واترلو ساخته شده ،در حال دستیابی
به این سهولت درمان هستند.
کمبود اشک سرچشمه این بیماری است و
میتواند منجر به قرمزی و ســوزش در روی
چشم یا حتی آسیبهای شدیدتر چشمی شود.
این وضعیت به صورت کلی یک مشکل برای
افراد باالی  50ســال است و حدود  6درصد
از جمعیت آمریکا را تحت تاثیر قرار میدهد.
در گذشته افراد مبتال به این بیماری مجبور
بودنــد تا  3بــار در روز از قطرههای درمانی
استفاده کنند چرا که به علت توانایی چشم در
تمیزکردن خودش ،این قطرات از روی چشم
شسته میشدند.
بر اســاس مطالعــهای که اخیرا توســط

نانوذرات مخاطی چسبناک برای
درمان خشکی چشم

محققان برای رفع این مشــکل یک سیستم
نانــوذرات مخاطی چســبناک تولید شــده
اســت .این ذرات قادرند بــه دلیل بعضی از
ویژگیهــای بینظیری که بر روی ســطوح
آنها ایجاد شدهاســت ،شــبیه آنهایی که در
چشم دیده میشوند ،به غشاها بچسبند .این
ذرات از ترکیــب مونومرهای پلی ال الکتید
و دکسترن ساخته میشوند ،ولی ویژگیهای
چسبندگی آنها از طریق پیوند شیمیایی فنیل
برونیک اسید با سطح آنها بدست میآید .این
چسبندگی از شسته شــدن نانوذرات تا یک
هفته جلوگیری میکند که در طول این مدت
آنها میتوانند داروها را به چشم تحویل دهند.
ت کننــده تیم
شــنگیان لیــو فــرد هدای 
پژوهشــگران از بخش مهندســی شیمی و
مرکــز تحقیقات لنز تماســی ،در این رابطه
میگوید« :شــما نمیتوانید تفاوت بین این
قطرات نانوذرات چشــمی و آب را تشخیص
دهید و هیچ آسیبی به چشم وارد نمیشود».
موفقیــت آزمایشهای اولیــه ،این تیم را
امیدوار کردهاســت که بتوانند آزمایشهای
بالینی را نیز در آینــده نزدیک انجام دهند و
این محصول را تقریبا در مدت  5سال آینده
تجاری کنند.

محققان دانشگاه سمنان موفق به طراحی و
ساخت توربین بادی مستقل از برج و شناور در
هوا به همراه سیستم کنترل زاویه پرهها برای
بهرهبرداری حداکثری از توان باد شدند.
داوود معروفی ،مسؤول مرکز مالکیت فکری
پارک علم و فناوری دانشــگاه سمنان با اعالم
این خبر گفت :این توربین بادی مستقل از برج
و شناور در هوا توسط دکتر نیما امجدی ،عضو
هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشــگاه سمنان ،مهندس مســعود قنبری از
فارغ التحصیالن این دانشگاه ساخته شده و با
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
در اداره کل مالکیــت صنعتی و ثبت اختراع به

ساخت توربین بادی جدید برای
بهرهبرداری حداکثری از توان باد

برطرف و با داشــتن دینامیــک خاص در این
توربین بادی ،سیســتم کنترلــی جهت تنظیم
پرههای توربین برای دسترســی به ماکزیمم
توان نیز ارائه شده است.
امجدی هــدف از این اختراع را تولید انرژی
الکتریکی بــادی در مناطقی که قابلیت نصب
توربینهای متداول دارای بــرج وجود ندارد،
دانست و گفت :با توجه به افزایش سرعت باد
در ارتفاعات و بدلیل محدودیتها و هزینههای
توربینهای برج دار ،اســتفاده از توربین بادی
شناور در هوا پیشنهاد شده که میتواند گزینه
مناسبی برای بهرهبرداری از انرژی سرشار باد
باشد.

شماره  86096به ثبت رسیده است.
امجدی در مورد این توربین بادی اظهار کرد:
این اختراع تلفیقی از مهندســی برق و تبدیل
انرژی اســت و راهکاری جدید در زمینه تولید
انرژی الکتریکی بادی را ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه ،این توربین بادی در عین
سادگی از ســاختار مؤثر کاربردی و فنی بهره
میگیرد که امکان صنعتی شــدن آن را فراهم

میکند ،افــزود :از اساســیترین چالشهای
توربینهای بادی امروزی میتوان به مواردی
همچــون محــدود بــودن ارتفــاع مجموعه
بدلیل ســاختار برج ،هزینههای گزاف برج در
توربینهای بادی ،زیاد بودن مساحت مورد نیاز
جهت احداث مزرعــه بادی و نیاز توربینهای
بادی به مکانیزم چرخشــی به سمت باد اشاره
کرد که در توربین جدید مشکالت مطرح شده
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درمان بدشکلی گوش نوزادان با
آتل سیمی

پزشــکان به تازگی روشی ارزان و آسان برای اصالح
بدشــکلی گوش نوزادان تازه متولد شــده ابداع کردهاند
که در آن از یک آتل ســیمی به ارزش  40پنس استفاده
میشود.
پزشــکان با این روش که بدون نیاز به تزریق یا برش
است ،بدشــکلی گوش را در نوزادان دو هفتهای درمان
میکنند .بدشــکلی گوش به دلیل مورد تمســخر واقع
شدن کودکان ،احتمال آســیبهای روانی را در زندگی
آینده آنهــا در پیش دارد .به طــور معمول گوشهای
برجســته یا بادبزنی فقط با عمل جراحی اصالح میشود
که هزینهای بالغ بر  2000پوند دارد و پس از پنج سالگی
کودک قابل انجام است.
پزشکان آمریکایی معتقدند درمان بدشکلی گوش افراد
در چنین سنی باعثمیشود آنها از تمسخر همساالنشان
در زمین بازی در امان باشند.
در این روش جدید از یک ســیم کوچک به طول دو
ســانتیمتر که درون یک لوله پالســتیکی قرار دارد ،به
عنوان آتل استفاده میشود .این سیم کمی منحنی است
و اغلب در قسمت داخلی الله گوش نصب میشود ،البته
محل قرارگیری آن بســته به نوع بدشکلی گوش تغییر
خواهد کرد .این آتل توسط نوار جراحی نصب میشود و
از تزریق ،برش و یا بخیه بینیاز است.

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  139460311001010133مورخ  94/5/4هیأت دوم 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 مرتضی عزتی فرزند ناصر
به شــماره شناسنامه  30800صادره از باختران در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 237/59مترمربــع پالک  53438فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 562فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی سیفاله
عوضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 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 رســید ،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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16907م 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  139460311001019010مورخ  94/7/14هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حسن بهمن پوری گلهزن فرزند عبدالحسین
به شماره شناسنامه  678صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  127/60مترمربع پالک  1296فرعــی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی حاج ابراهیم و اسماعیل کشــتکاران 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16906م 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 شــماره  139360311001023875مورخ  93/8/18هیأت 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 کاکاقلی معصومیفرد فرزند گنجی به شماره
شناســنامه  282صادره از آباده در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 100/72مترمربع پالک  53693فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  540فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی لطفاله عوضی 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16902م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
الهام رضایی با تسلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر
اسناد رســمی شماره  370شیراز تنظیم گردیده است
مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط
بــه پــاک  5075و  5043و  14/5058واقع در بخش 3
شیراز که ذیل ثبت  102566صفحه  30دفتر  603به نام
الهام رضایی ثبت و ســند مالکیت شماره  621150الف
 83صادر شــده و به علت اثاثکشی مفقود گردیده
اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده
مراتب طبق ماده  120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/18476م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139460311001018824مورخ  94/7/12هیأت 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 محترم محمدی فرزند درویش
به شماره شناسنامه  10503صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  165/30مترمربع پالک  4858فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  156فرعی از  2086اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی شهباز زاهدیان 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 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16905م 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 شــماره  139460311001019030مورخ  94/7/14هیأت ســوم
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 الهیار بهمن پوری گلهزن فرزند
خوشــیار به شماره شناســنامه  57صادره از الرستان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  136/23مترمربع پالک  1293فرعی از 2144
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی ابراهیم کارگر محرز گردیده اســت .لذا
بــه منظور اطالع 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 مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16900م 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  139460311001018817مورخ  94/7/12هیأت دوم 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 احمد تقیپور منفرد فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4121
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  197/60مترمربع پالک  5462فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از
 2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی علیرضا قریبی کوشک میدانی 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 داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/18477م 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 شــماره  139460311001014962مورخ  94/6/12هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواد کرمی ده ســروی فرزند
حسنعلی به شماره شناســنامه  165صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  231/81مترمربع پــاک  18736فرعی از
 1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  882فرعی از  1651اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ابراهیم سلطانیان
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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16904م 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 شــماره  139460311001018755مورخ  94/7/11هیأت 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 ســلطنت منتظری فرزند حاجی به
شماره شناســنامه  3349صادره از داراب در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  328/93مترمربع پالک  4062فرعــی از  2079اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  352فرعی از  2079اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی عزیز اســتوار زیجردی 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16903م 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 شــماره  139460311001018033مورخ  94/7/5هیأت 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 فرح دهقانی فرزند ســیفاله
به شماره شناسنامه  10صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  142/94مترمربع پالک  7191فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی سیفاهلل دهقان 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 باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16899م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001018374مــورخ  94/7/9هیأت 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 حســین جعفری فرزند محمدتقی به شماره
شناســنامه  8صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160
مترمربع پالک  20619فرعی از  1792اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 4و  390فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رســمی محمدرضا همایون 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 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16896م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

