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بررسی مرکز یک ستاره در حال
مرگ برای نخستین بار

ستارهشناسان برای نخستین بار به بررسی میدانهای
مغناطیسی در مناطق اسرارآمیز داخلی ستارگان پرداخته
و دریافتهاند که آنها بشدت مغناطیسی هستند.
این یافتهها به دانشمندان در درک بهتر حیات و مرگ
ستارگان بویژه خورشید کمک خواهد کرد.
میدانهای مغناطیسی احتماال سرعت چرخش داخلی
ســتارگان را تعییــن میکنند که تاثیر چشــمگیری بر
تکامل آنها دارد.
دانشمندان با استفاده از روشی موسوم به لرزهشناسی
ستارهای توانســتند قدرتهای میدان مغناطیسی را در
قلب همجوشی شــده چندین ستاره قرمز غولپیکر که
نسخههای تکامل یافته خورشــید محسوب میشوند،
اندازهگیری کنند.
بــه گفتــه محققان ،ایــن روش همان گونــه که از
فراصوت پزشــکی از امواج صوتی برای تصویربرداری
از داخل بدن انســان اســتفاده میکند ،از اصوات تولید
شده توسط تالطم روی ســطح ستارگان برای کاوش
ویژگیهای داخلی آنها استفاده میکند.
تاکنون ستارهشناسان توانسته بودند میدان مغناطیسی
ســتارگان را تنها بر روی ســطح آنها بررسی کنند و
باید از مدلهای ابررایانه برای شبیهســازی میدانهای
نزدیک هســته که فرآیند همجوشــی هستهای روی
میدهد ،استفاده میکردند.
غولهــای قرمز از چیدمان فیزیکی متفاوتی با ســایر
ســتارگان مانند خورشــید برخوردارند که این امر آنها
را به موردی ایدهآل برای لرزهشناســی ستارهای تبدیل
کرده است.
هسته ســتارگان قرمز غولپیکر بســیار متراکمتر از
هسته ســتارگان جوان است .از این رو ،امواج صوتی از
هسته بازتابیده نمیشوند بلکه در عوض به گونه دیگری
از امواج موسوم به امواج گرانشی تبدیل میشوند.
این تبدیل از امواج صوتی به گرانشی دارای پیامدهای
عمدهای برای نوسانات است که این ستارگان غولپیکر
متحمل میشوند.
ســتارگان بســته به اندازه و ســاختار داخلیشان با
الگوهــای مختلف نوســان پیدا میکننــد .در یکی از
این انواع نوســان موســوم به حالت دو قطبی ،یکی از
نیمکرههای ســتاره درخشانتر شــده و دیگری تیرهتر
میشود.
دانشمندان با اندازهگیری چگونگی تغییر نور ستارگان
در طول زمان به رصد این نوسانات میپردازند.
وقتی میدانهای مغناظیســی قوی در هســته ستاره
وجود دارند ،میتوانند انتشــار امواج گرانشــی را مختل
کنند و باعث شــوند که برخی امــواج انرژی خود را از
دست داده و درون هسته گیر بیفتند.
محققان از عبارت «اثر گلخانهای مغناطیســی» برای
توضیــح این پدیده اســتفاده کردهاند زیرا مشــابه اثر
گلخانهای روی زمین کار میکند.
گیر افتادن امواج گرانشــی درون یک ســتاره قرمز
غولپیکر باعث میشــود که مقداری از انرژی نوسانات
ســتاره از بین رفته و در نتیجه حالت دو قطبی کوچکی
ایجاد شود.

محققان کانادایی موفق به توســعه فناوری
سلول ریز فتوسنتزی شدهاند که میتواند برق
را از طریق فتوســنتز و تنفس جلبک سبز آبی
استخراج کند.
هــردو فرآینــد فتوســنتز و تنفــس که در
سلولهای گیاهان رخ میدهند ،در زنجیرههای
انتقال الکترون دخیل هستند.
مفهوم اصلی این فناوری توســط گروهی از
محققان دانشــگاه کنکوردیا در مونترال کانادا
توســعه یافته و شــامل بــه دام انداختن این
الکترونهاست که توسط جلبک سبز آبی منتشر
میشوند .زنجیرههای انتقال الکترونی فتوسنتز
و تنفس در استخراج انرژی الکتریکی از جلبک
سبز آبی سودمند هستند.
این سلول انرژی فتوسنتزی شامل یک آند،
یک کاتد و یک غشای تبادل پروتون است.
محفظه آند از سیانوباکتریها تشکیل شده و
از یک عامل ردوکس که در درون کاتد وجود
محققان دانشــگاه کوئینزلند استرالیا حدود
 1500ژن مرتبط با افزایش ســن را کشــف
کردهاند که میتواند به درمانهای بهداشــتی
جدید منجر شود.
به گفته دکتر جوزف پاول از موسســه علوم
زیستی مولکولی دانشگاه کوئینزلند ،این کشف
که توســط یک گروه بینالمللی از دانشمندان
انجام شــده ،میتواند منجر به پیشــگیری و
بهبود درمان بیماریهای مرتبط با پیری شود.
دکتر پاول افزود :ما به بررســی ارتباط میان
فعالیت ژن و افزایش سن پرداختیم و ژنهایی
را که فعالیتشان با افزایش سن ،بیشتر یا کمتر
میشود شناسایی کردیم.
از ایــن اطالعات میتوان بــرای پیشبینی
افرادی که در معرض خطر بیماریهای مرتبط
با پیری هســتند ،استفاده کرد و به آنها اجازه
داد تــا تغییراتی را در شــیوه زندگی و محیط
زیســت خود در جهت کاهش خطــر بوجود
محققــان مؤسســه فنــاوری کالیفرنیا در
تحقیقات جدید خود نشــان دادند که مبتالیان
به اوتیســم اغلب بجای توجه به چهرهها ،به
مرکز تصاویر جذب شــده و به جزئیاتی مانند
تضاد و رنگ توجه میکنند.
دانشــمندان میگویند ،این یافتهها تا حدی
میتواند مشــکالت ایــن گونه افــراد را در
معاشرت و برقراری ارتباط و همچنین عالئق
محدود و رفتار مکررشان توضیح دهد.
تاکنون دانشــمندان بینش درستی از ارتباط
دقیق بین درک و رفتار نداشــتند اما دستاورد
جدید محققان میتواند در نهایت به پزشــکان
در تشــخیص و درمان بهتر اشــکال مختلف
اوتیسم کمک کند.
این تحقیق به بررسی چگونگی درک جهان
در مغز مبتالیان به اختالالت طیف اوتیســم
پرداخته و به طور خــاص ،نظریههای قدیمی
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کشف  1500ژن پیری برای
درمانهای آینده
بیاورنــد .در حالی که درمــان ضد پیری هنوز
آماده نشــده ،این تحقیق میتواند نقشه راهی
را برای توسعه درمانهای جدید برای بیماری
مرتبط با پیری فراهم کند.
محققان با بررســی ســطوح فعالیت ژن در
خون بیش از  15هزار نفر 1497 ،ژن وابســته
به سن را شناســایی کردند که بخش اعظمی
از آنها پیش از این نیز ناشــناخته بودند و یا با
افزایش سن مرتبط نبودند.
محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا ،از جمله
دکتر پاول و پروفســور پیتر ویسچر از موسسه
مغــز کوئینزلند ،از این اطالعــات برای ایجاد

روش جدیــد پیشبینــی ســن بیولوژیکی بر
اساس مشخصات فعالیت ژن استفاده کردند.
دکتر پاول گفت :شــرکتکنندگان با ســن
بیولوژیکــی باالتــر  -به این معنی که ســن
بیولوژیکی آنها بر اساس مشخصات فعالیت
ژنیشــان از ســن واقعــی آنها باالتــر بود-
همچنین در معرض بیماریهای خطرناکتری
مانند افزایش ســطح فشــار خون و کلسترول
قرار داشتند.
در مقابل ،تعدادی از شــرکتکنندگان سن
بیولوژیکی کمتری داشــتند که نشان میدهد
آنها احتماال از افراد با ســن واقعی مشــابه

جهان در نگاه مبتالیان به اوتیسم
چگونه است؟

در مــورد این بیمــاری از جمله ایــن باور را
کــه مبتالیان به اوتیســم نمیتوانند چهره را
تشخیص دهند ،آزمایش کرده است.
محققــان  700تصویر را به  39نفر نشــان
دادند 29 .نفر از شــرکت کنندگان ،مبتالیان
اوتیسمی با عملکرد باال  19نفر دیگر در گروه
کنترل و ســالم بودند .ایــن دو گروه از لحاظ
سن ،نژاد ،جنســیت ،سطح تحصیالت و بهره
هوشی با هم برابر بودند.
هر شــرکتکننده برای ســه ثانیــه به هر
تصویر نــگاه میکرد و یک دســتگاه ردیابی
چشــم به ثبت الگوهای تمرکز آنها بر روی

اجســامی که در هر تصویر به نمایش درآمده
بود ،میپرداخت .این تصاویر برخالف تصاویر
انتزاعی اجســام منفرد یا چهره که معموال در
پژوهشهای پیشــین بکار میرفتند ،شــامل
ترکیبی بیش از  5500شــیء بود .این اشــیا
شامل مردم ،درختان ،اسباب خانه و همچنین
موارد کمتر متعارف مانند چاقو و شــعله آتش
بودند کــه در محیطهای طبیعــی به تقلید از
صحنههای روزانه به نمایش در میآمدند.
پژوهش جدید با نمایش این که مبتالیان به
اوتیسم کمتر به چهره توجه نشان میدهد ،از
یافتههای قبلی پشتیبانی کرده است.

دارد ،الکترون را به سطح الکترود میفرستد.
ســلول ساخته شــده میتواند ولتاژ مدار باز
 993میلیولت و چگالــی قدرت  36.23وات
بر دو سانتیمتر تولید کند.
عملکرد ســلولهای نیرو میتواند با کاهش
فضای بین دو الکترود غشــاء تبادل پروتون و
طراحی کارآمد سلول افزایش یابد.
به گفته محققان ،این سلولهای نیروی ریز
فتوســنتزی ممکن است کاربردهای نظامی و
بی ســیم قابل توجه را به دنبال داشته باشند.
آنها همچنین میتواننــد منابع نیروی خوبی
برای سیستمهای زیستی میکروالکترومکانیکی
( )MEMSباشند.
البتــه هنوز هم چالشهایــی برای محققان
حــوزه  MEMSبــه منظــور ســاخت
محفظههــای مقیاس کوچک آنــد و کاتد که
برای تولید چگالــی جریان باال و چگالی توان
باال از سلول مناسب هستند ،وجود دارد.
ســالمتر هســتند .این روش در یک ســایت
اینترنتی به ثبت رســیده کــه در آن ،محققان
با تجزیه و تحلیل دادههای فعالیت ژن انسان
میتوانند سن بیولوژیکی شرکتکنندگان خود
را پیشبینی کنند و به ارزیابی این امر بپردازند
که آیا شرکتکنندگان سریعتر یا کندتر از حد
انتظار پیر میشوند.
این مطالعــه همچنین مشــخص کرد که
تغییراتی که با باال رفتن سن در سطوح فعالیت
ژن رخ میدهد ،بنظر میرســد با تغییرات در
مناطق ارتقادهنده دیانای در ارتباط هستند
که میتواند مانند یک سوئیچ دیمر برای تنظیم
فعالیت ژنها عمل کند.
دکتر پاول اظهار کرد :این تحقیق ،برخی از
مکانیســمهای مولکولی را که با افزایش سن،
اســتعداد ابتال به بیمــاری را افزایش میدهد
آشــکار و راههای جدیدی را بــرای مطالعات
آینده باز کرده است.
ایــن یافتهها همچنیــن نشــان دادند که
مبتالیان به شــدت به مرکــز تصاویر جذب
میشــدند و این امر ارتباطی به اشیای موجود
در آن نداشــت .همچنین این افــراد به جای
تمرکز به چهره ،بیشــتر بر اجســامی متمرکز
میشــدند که چشــمگیرتر بوده و برای مثال
دارای تفاوت در رنگ و کنتراست بودند.
بــرای مثال ،یک تصویر بــه نمایش دو نفر
در حال گفتوگو میپرداخت که یکی از آنها
رو به دوربین و دیگری ،پشت به دوربین بود.
گروه کنترل بیشــتر بر چهرههای محسوس
تمرکز داشتند ،در حالی که مبتالیان به اوتیسم
به طور مساوی بر چهرهها و تصویر پشت سر
هر فرد توجه میکردند.
گام بعدی محققان بررسی این امر است که
همه افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم این
الگو مشابه را نشان میدهند یا خیر.
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افزایش  120درصدی دقت
الکترودهای تشخیص بیماری

پژوهشگران دانشگاه علوم پرشکی تهران با استفاده از
نوعی پلیمر سنســورهایی با دقت و حساسیت باال برای
تشخیص بیماری و همچنین شناسایی میکروب در آب و
محیط زیست عرضه کردند.
دکتر مهدی آدابی با تاکید بر این که در این مطالعات
موفــق به ســاخت الکترودهایی بر پایــه نانو فیبرهای
کربنی شدیم ،گفت :در این تحقیقات از نانو الیاف «پلی
اکریلونیتریل» برای ساخت نانو فیبرهای کربنی استفاده
شد.
وی با تاکید بر این که پلیمر پلی اکریلونیتریل به روش
الکتروریســی تولید شده است ،اظهار داشت :پلیمر تولید
شده به این روش در دو مرحله حرارتی در کوره قرار داده
و از آن نانو فیبرهای کربنی سنتز شد.
آدابی،قطر نانو فیبرهای کربنی تولید شــده را کمتر از
 100نانــو متر ذکر کرد و ادامــه داد :یکی از مزیتهای
نانو فیبرهای کربنی نسبت به انواع بالک افزایش سطح
به حجم و بهبود سیگنال به نویز است.
مجــری طرح ،بهبــود هدایت الکتریکــی را از دیگر
مزایای این نانو فیبرها ذکر کرد و یادآور شد :بر روی این
نانو فیبرها منافذی وجود دارد که میتوان مولکولهای
زیســتی را در درون این منافذ قرار داد و از آن به عنوان
الکترودهای شیمیایی ( زیست حسگرها) استفاده کرد.
آدابی با بیان این که نانو فیبرهای کربنی تولید شده در
بردهای الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت،خاطر نشان
کرد :اســتفاده از این نانو فیبرها در الکترود موجب شد تا
حساسیت و دقت این نانو سنسورها نسبت به نمونههای
بالک به میزان  30تا  120درصد افزایش یابد.
وی به کاربردهای الکترودهای تولید شــده با استفاده
از نانــو فیبرهای کربنی اشــاره کرد و اظهار داشــت:
بــرد الکتریکی تولید شــده با نانو فیبرهــای کربنی در
سنسورهای الکتروشیمیایی قابل کاربرد است که می توان
به عنوان یک مبدل برای تشخیص بیماریها ،تشخیص
فرآوردهها در صنایع غذایی ،تشخیص میکروبها در آب،
فاضالب و محیط زیست و تشخیص برخی ویروسها و
باکتریها استفاده کرد.
این محقق با اشــاره به کاربردهای الکترود تولید شده
در حوزههای پزشکی خاطرنشان کرد :در حوزه پزشکی
از این سنسورها برای تشخیص انواع بیماریها استفاده
میشــود .آدابی یادآور شد :این سنسور در دانشگاه علوم
پزشکی تهران در فاز آزمایشگاهی تولید شده 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  139460311001018806مورخ  94/7/12هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضــی آرش محجوبی فرزند بیژن به شــماره
شناســنامه  30صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 200/72مترمربع پالک  1947فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی متقاضی 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18482م 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  139460311001016723مــورخ  94/6/22هیأت 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 متقاضــی مصطفی فرخنژاد فرزند ابراهیم
به شــماره شناســنامه  616صادره از میناب در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  176/50مترمربع پالک  622فرعی از  2078اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  103فرعی از  2078اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشــاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18484م 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  139460311001018317مورخ  94/7/9هیأت 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 خانم جان جان نظری فرزند الهقلی
به شماره شناســنامه  36صادره از اردکان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  248/90مترمربع پالک  4122فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی جمال امامی 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18481م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)
به موجــب پرونده کالســه  930516الف ج ح محکــوم علیه مهدی
دهقانی فرزند امیرقلی محکوم به پرداخت بیســت و سه عدد سکه
طرح جدید و مبلغ دویست و پنجاه ریال از بابت هزینه نشر آگهی در
حق محکوم له نیلوفر زارعی فرزند گودرز گردیده است با عنایت به
اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود ملک به پالک  54/107متعلق به
خود با عرصهای به مســاحت  554/70مترمربع و اعیانی  140مترمربع
واقع در ارسنجان روســتای عزآباد جنب کارخانه پنیرسازی را جهت
فروش معرفی نموده است لذا محکوم له تقاضای مزایده ملک تعرفه
شده را نموده است .علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس خبره
ملک مذکور به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده است
لــذا در اجرای مقررات مــواد  114و  117و  118و  119و  138و  139و 140
قانون اجرای احکام حقوقی اموال فوق در روز دوشــنبه مورخ 94/9/2
از ســاعت  9الی  10صبح در محل دادگستری شهرستان ارسنجان پس
از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
(عصــر مردم) از طریــق مزایده به فروش میرســد که متقاضیان
میتواننــد ظرف مهلت پنــج روز قبل از وقت مزایــده ملک مورد
مزایده را در روستای عزآباد مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی
شده شروع و ملک مذکور متعلق به شخصی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد داده است بهای پیشــنهادی میبایست ده درصد بهاء را
فیالمجلس بعنوان ســپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید در
صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کســر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند
سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2524م الف
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور

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  139360311001028830مورخ  93/9/25هیأت 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 ســکینه دهقانی فرزند سیفاله
به شماره شناســنامه  2صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  137/10مترمربع پالک  7220فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی سیفاله دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18480م 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  139460311001013799مورخ  94/6/8هیأت 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 کریم ستوده فرزند فضلاله به
شماره شناسنامه  707صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  162/75مترمربع پالک  1291فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی عبدالرحیم کشتکاران 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 اول94/8/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/23 :
/18483م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000589مــورخ  94/5/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی بهمن قاســم مهرابی فرزنــد نعمتاله به
شماره شناســنامه  130صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  148/25مترمربع پالک  983فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخــش  9فارس حوزه ثبت
ملک سروستان خریداری شــده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک
رسمی موال طهماسبی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/7 :
 /75م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
آگهی حصر وراثت
اهللیار هوشــمند دارای شناســنامه شــماره  8متولد  1333به شرح
دادخواست به کالســه  940250از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلی هوشمند به
شماره شناسنامه  3192در تاریخ  88/10/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از یک همسر دائمی،
چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر:
 -1معصومه روســتایی به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه سه نیریز
همسر متوفی
 -2اهللیار هوشمند به شماره شناســنامه  8صادره از حوزه سه نیریز
فرزند متوفی
 -3جهانشاه هوشمند به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه سه نیریز
فرزند متوفی
 -4هوشنگ هوشــمند به شماره شناســنامه  1034صادره از حوزه سه
نیریز فرزند متوفی
 -5مختار هوشمند به شماره شناسنامه  1035صادره از حوزه سه نیریز
فرزند متوفی
 -6صدیقه هوشــمند به شماره شناســنامه  1283صادره از حوزه سه
نیریز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
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