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تولید نانوفیلمهای اکسید روی
به کمک دستگاه پالسمای کانونی

پژوهشــگران دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علوم و
تحقیقات ،به منظور ایجاد فیلمهای نانوســاختار از روشی
استفاده کردهاند که در زمان اندک و در دمای محیط قادر
به تولید این فیلمهاســت .در این تحقیقات اثر ضخامت
بر خواص الکترونیکی و نوری این فیلمها مورد بررســی
قرار گرفته اســت .در دهههای گذشــته نانو ساختارها و
الیههای نازک اکســید روی به دلیل ویژگیهای مناسب
توجه زیادی را به خود معطوف کردهاند .اکسید روی یک
گزینه مطلوب برای دستگاههای نوری با طول موج کوتاه
اســت .همچنین ســاختارهای مبتنی بر اکسید روی در
حوزههای مختلف همانند آشکارسازهای  ،UVحسگرها،
فیلترها و ســلولهای خورشیدی نیز به کار میروند .انواع
زیادی از روشها برای ساخت فیلمهای نازک اکسید روی
اســتفاده شده است .از جمله آنها میتوان به رسوب لیزر
پالســی ،رسوب لیزر اتمی ،رســوب بخار شیمیایی و سل
 ژل اشــاره کرد .این پژوهشها به منظور بررســی اثرروش ســاخت و عوامل دخیل در آن بر خواص ساختاری،
ظاهری ،نوری و الکتریکی فیلمهای نازک اکســیدروی
انجام شــده اســت .در این تحقیق ،تالش شده تا تولید
فیلم نازک اکســید روی در دمای محیط ،با اســتفاده از
دســتگاه پالســمای کانونــی ()Plasma Focus
مورد ارزیابی قرار گیرد .به گفت ه محمدتقی حســین نژاد،
استفاده از دستگاه پالسمای کانونی( )PFبه منظور رشد
الیههای نازک روشــی اســت که به تازگی مورد توجه
محققین قرار گرفته است .این روش بر اساس کندوپاش
نانوذرات روی ( )Znو برهمکنشهای شــیمیایی آنها
با یونهای اکســیژن حاصل از فروپاشــی پالسمای داغ
اکسیژن اســت که در دستگاه پالســمای کانونی تولید
میشود .وی در ادامه در خصوص مزایای این روش افزود:
«یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رشد الیههای نازک
با استفاده از دســتگاه پالسمای کانونی ،عدم نیاز به گرم
کننده به منظور گرم کردن زیرالیه است .ضمن ًا رشد الیه
با ضخامت دلخواه و چسبندگی قابل توجه در زمان اندک،
از دیگر مزایای این روش محسوب میشود .در بسیاری از
روشهای دیگر الیه نشانی ،این امر جزو مشکالت فرایند
رشد الیه محسوب میشــود ».در این تحقیق الیههای
اکســید روی با ضخامتهای مختلف رشد داده شدهاند و
اثر تغییرات ضخامت بر خواص ساختاری ،ظاهری ،نوری
و الکتریکی این الیهها بررســی شده است .خواص ذکر
شــده به کمک روشهای  XRD، SEMو AFM
مورد ارزیابی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که یکی
از مهمترین اهداف مجریان این طرح ،امکان سنجی رشد
الیههای اکســید روی با استفاده از این روش بوده است.
به گفته حسین نژاد ،نتایج نشان داده که با استفاده از این
روش میتوان الیههای نازک اکسید روی را با ضخامت
دلخواه بر روی سطح رشد داد.
بررســیهای ســاختاری و ظاهری نمونهها نیز نشانگر
کیفیت مطلوب آنها بود .چسبندگی بسیار باالی الیهها
به علت انرژی بســیار باالی یونها در حین فرایند الیه
نشــانی رخ داده است .همچنین با تغییر در تعداد شاتها،
خواص الیهها متفاوت میشــود این در حالی اســت که
آزمونهای مرتبط با خواص نوری و الکتریکی الیه نشان
میدهد که با افزایش تعداد شاتها ،رسانندگی الکتریکی
و پهنای انرژی دستخوش تغییرات چشمگیری میشوند.

دانشمندان دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا
در حال توســعه یک کپسول خوراکی هستند
که پس از بلعیده شدن ،به دیواره روده چسبیده
و شروع به انتشار هورمون انسولین میکند.
صدها میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری
دیابت رنــج میبرند که بخش قابل توجهی از
آنها ناچار به تزریق انســولین هستند .از آنجا
که اکثر مردم ترجیــح میدهند که دارو را به
شکل قرص و با آب بطور منظم مصرف کنند،
سالهاســت که دانشمندان در سراسر جهان به
دنبال یک روش موثر برای ارائه انســولین به
صورت خوراکی هستند .مشکل عمده مصرف
این کپسولها به صورت خوراکی این است که
هورمون انسولین پس از بلعیده شدن و قبل از
این که بتواند اثرگذار باشد ،در دستگاه گوارش
توسط آنزیمهای گوارشی تجزیه میشوند.
دانشــمندان با جای دادن انسولین در داخل
لیپوزومها یا نانــوذرات ،از تخریب آن قبل از
اینکه جذب بدن شــود ،جلوگیــری میکنند.
ایــن روش بــه تولید نوع جدیدی از چســب
حــاوی انســولین از جنس پلیمرهــای قابل
جذب در مخاط منجر شــده کــه درون یک
پوســته محافظ در داخل بدن حمل میشود.
محققان اســترالیایی به رهبری پروفســور
«کوروش کالنتــرزاده» از موسســه فناوری
ســلطنتی ملبورن ( )RMITو دانشآموخته
دانشــگاههای تهــران و صنعتی شــریف ،به
طراحی و توســعه یک حســگر پرداختند که
مولکولهای دیاکسید نیتروژن موجود در هوا
را بر روی تکههای فوقالعاده نازک دیسولفید
قلع جذب میکند.
حســگر پروفســور کوروش کالنتــرزاده و
تیمــش با تجزیه و تحلیل میزان مولکولهای
دیاکســید نیتروژن موجود بر روی این تکه
میتوانــد غلظت گاز موجــود در جو اطراف را
تعیین کند.
با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت،
آلودگــی هوا مبتنــی بر دیاکســید نیتروژن
باعث مرگ بیش از هفت میلیون نفر در سال
میشــود و کودکان و سالمندان به طور خاص
در معرض این خطر هســتند .با حسگر جدید
بزودی میتوان هشــدارهای اولیه از ســطوح
دیاکسید نیتروژن خطرناک موجود در هوای
یک جسم فضایی تازه کشف شده موسوم به
 WT1190Fدر روز  13نوامبــر ( 22آبان) با
زمین برخورد خواهد کرد.
دانشمندان پیشبینی کردهاند که این جسم
که احتماال دارای منشــا مصنوعی است ،صبح
روز  22آبان از بــاالی اقیانوس هند به زمین
خواهد خورد .جاناتان مکداول ،اخترفیزیکدان
مرکز فیزیک نجومی هاروارد اسمیتسونین در
گفتگو با نیچر اظهار کرد :این جســم یه قطعه
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ارائه درمان خوراکی دیابت با
پلیمر حاوی انسولین

محققان بــا تقویت قدرت نفــوذ این دارو در

روده و قــرار دادن آن در داخل یک پوشــش

دستاورد دانشمند ایرانی برای تشخیص
آلودگی هوا با گوشی هوشمند

ی
اطراف را از طریق یک حسگر در گوشیها 
هوشمند دریافت کرد.
دیســولفید قلــع همچنیــن بــه عنوان

رنگدانهای در پوشــشها استفاده شده و بطور
خاص دارای یک میــل طبیعی برای مولکول
دیاکسید نیتروژن اســت ،بدین معنی که به

برخورد یک جسم اسرارآمیز با زمین
در هفتههای آینده
گمشــده از تاریخ فضاست که به سمت ما باز
میگردد .این جســم توسط آزمایشگاه بررسی
آســمان کاتالینــا در دانشــگاه آریزونا که به
بررسی سیارکها و دنبالهدارهای نزدیک زمین

میپردازد ،شناسایی شد.
جســم  WT1190Fدر یک مدار بشــدت
بیضوی سفر میکند و در مسافتی به اندازه دو
برابر فاصله زمین تا ماه نوسان دارد.

کپســولی (یک پلیمر مانع برای محافظت از
اســیدی شدن معده) ،موفق به طراحی قرصی
شدند که محموله خود را فقط در زمان مناسب
حل و منتشر میکند .چســبهای مورد نظر،
برای تحویل دقیق و موثرتر انسولین به دیواره
روده میچسبند .محققان هم قدرت چسبندگی
و هم انتشــار این چسب را آزمایش کردند که
شــامل اندازهگیری نیروی مورد نیاز برای جدا
کردن پوسته این تکه توسط دیواره روده بعد از
 30دقیقه و انتشار داروها در روده موش و خوک
آزمایشگاهی بود .به گفته آنها ،چسبندگی این
چسب عالی است و میتواند انسولین را به طور
صد در صد منتشــر و در عرض پنج ســاعت
نفوذ کند .محققان پس از آزمایش غلظتهای
مختلف ،دریافتند که چســبهای انسولین با
 10درصد قدرت نفوذ ،میتوانند بیشترین تاثیر
را داشــته و سطح قند خون افراد را در مقایسه
با گروه کنتــرل که تحت درمــان نبودند ،تا
 70درصد سطوح عادی پایین بیاورند.
دانشــمندان اکنون در حال ادامه تحقیقات
برای انتشار سریعتر و طوالنیمدت انسولین ،با
استفاده از آزمایش این چسب بر روی موشها
هستند.
آنها چسبیده و ســایر انواع مولکولهای گاز
را نادیده میگیرد که این امر سبب دقت بسیار
باالی حسگر میشود.
کالنترزاده اظهار کرد :عدم دسترسی عمومی
به ابزارهای نظارت موثر ،یکی از موانع اصلی
برای کاهــش اثرات مضر این گاز اســت اما
سیستمهای سنجش فعلی یا خیلی گرانقیمت
بوده و یا به سختی قادر به تشخیص این گاز از
گازهای دیگر هستند .روش ما نه تنها مقرون
بصرفهتر از روشهای دیگر است ،بلکه بهتر از
حسگرهایی که در حال حاضر برای شناسایی
این گاز خطرناک مورد استفاده قرار میگیرند،
عمل میکند.
دانشگاه  RMITدر این پژوهش با آکادمی
علــوم چین همــکاری میکند .دانشــمندان
دانشــگاه کالیفرنیا در ســندیگو نیز در حال
توســعه یک حسگر فشرده هســتند که قادر
به تشــخیص دیاکســید نیتروژن هستند که
معموال از سوزاندن سوختهای فسیلی منتشر
میشود.
بر اســاس برآوردهــای ناســا ،نزدیک به
 500هزار زباله فضایی در اطراف زمین وجود
دارد و برخی از آنها به ناچار ســاالنه به زمین
میافتند .این سقوطها میتواند برای زمینیان
مشکل ایجاد کند اگرچه بخش زیادی از آنها
در جو میسوزد.
ستارهشناسان بر این باورند که بخش اعظمی
از این جسم در جو سوخته و در نقطهای بسیار
دورافتاده در زمین فرود خواهد آمد.

ثبتی و دادگستری
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مشاهده آن سوی دیوار با بازتاب
وایفای

محققان آزمایشــگاه هوش مصنوعــی و علوم رایانه
موسســه فناوری ماساچوست ( )MITروش جدیدی را
برای مشاهده سوی دیگر دیوار ایجاد کردهاند.
ایــن روش کــه  RF-Captureنــام گرفته ،بر
اساس تحقیقی انجام شده است که محققان ماساچوست
از سال  2013تاکنون بر روی آن کار میکنند.
عملکرد روش جدید به این گونه است :دستگاه حاوی
یک فرســتنده بیسیم است که سیگنال رادیویی ارسال
میکند .گیرنده دســتگاه سپس ســیگنال بازتاب شده
توســط بدن پنهان در پشــت دیوار را دریافت میکند.
ســپس یک الگوریتم با اســتفاده از این دادهها میتواند
سایه بدن را در سوی دیگر دیوار تشخیص دهد.
دستگاه همچنین قادر خواهد بود بین افراد مختلف (تا
 15نفر) با دقت  90درصد تمایز قائل شــده و حرکت و
حالت آنها را دنبال کند.
روشهــای دیگری برای پیگیری آنچه چشــم بطور
طبیعــی قادر به دیدنش نیســت ،ابداع شــده اســت.
محققان دانشگاه واشــنگتن فناوری HyperCam
را با همکاری شــرکت مایکروســافت تولید کرده که از
تصویربرداری ابر طیفی اســتفاده میکند .این دســتگاه
بجای ارسال امواج رادیویی از نور مرئی و نزدیک مادون
قرمز برای مشاهده زیر ســطوح استفاده میکند .از این
فنــاوری در حال حاضر در صنایع و برای مثال در ایمنی
غذا به منظور تشخیص آلوده بودن مواد استفاده میشود.
در ســال  2014نیز دانشمندان دانشــگاه کالیفرنیا در
ســانتاباربارا ،رباتهای امدادرسانی ساختند که در زمان
کار جمعی به ارسال و دریافت سیگنالهای بیسیم برای
یکدیگر به منظور تعیین وجود افراد در داخل ســاختمان
میپردازند.

تولید بافت نرم قلب با چاپگر
سهبعدی

محققان دانشــگاه کارنگی ملــون از یک روش چاپ
زیســتی ســهبعدی برای تولید بافتهای نرم رونمایی
کردنــد که میتواند برای تولید بافت قلب در آینده مورد
استفاده قرار بگیرد .زمانی که موضوع جراحی اندامهای
داخلی مطرح میشــود ،جراحی قلب از دشوارترین موارد
در این زمینه است.
بافــت قلب از جمله اندامهایی اســت که قابل ترمیم
نیســت و نیاز به پیونــد عضو در آن مطرح میشــود.
محققان دانشــگاه کارنگــی ملون با اســتفاده از چاپ
زیســتی ســهبعدی موفق به تولید بافت نرم شدهاند که
برای تولید اندامهــای داخلی بدن مورد اســتفاده قرار
خواهد گرفت .پیش از این از مواد سفت در این چاپگرها
اســتفاده میشــد ،اما این بار از مواد نرم بــرای تولید
محصول استفاده شده که قادر به تولید اندامهای داخلی
هســتند .ادم فینبرگ ،سرپرست این مطالعه اظهار کرد:
ســاخت بافت نرم برای قلب تحولی عظیم در استفاده از
چاپگرهای زیستی سهبعدی است.
وی افزود :در این روش که  FRESHنام داشــته
و جاسازی معکوس فرم آزاد هیدروژلهای معلق است،
یک ژل را داخل ژلی دیگر چاپ میکنیم.
محققــان امیدوارند بتوانند از ایــن روش برای چاپ
سهبعدی قلبوعروق استفاده کنند.

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  139460311001019023مورخ  94/7/14هیأت 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 حسین پارسایی فرزند محمدحسین به شماره
شناسنامه  1634صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 189/52مترمربع پالک  1300فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
عبدالرحیم کشتکاران محرز گردیده اســت .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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19233م 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  139460311001018270و  139460311001018267مورخ
 94/7/9هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضیان زهرا محمودی
فرزند زینالعابدین و احمد فتحی فرزند قاسم بالمناصفه هر کدام در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  180مترمربع پالک
 1949فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع
در بخش  4شــیراز حصه مشاعی متقاضیان 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
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19232م 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  139460311001018337مورخ  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 قهرمان طهماســبی بهمن بیگلو
فرزند ارج به شــماره شناسنامه  1424صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  137/66مترمربع پالک  7192فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی علی دهقانی 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19231م 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  139460311001017583مــورخ  94/7/26هیأت 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 علیحسین روستا فرزند غالمحسین به شماره
شناسنامه  556صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200
مترمربع پالک  5466فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
جعفر اناری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مالک رسمی
جعفر اناری در دو نوبت 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/18510م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت با مســئولیت محدود سفرهای خاص اطلس شیراز در
تاریخ  94/7/8به شــماره ثبت  42566به شناسه ملی 14005262678
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شــرکت :اخذ روادید ،تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و
خارجی ،ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور و با استناد نامه شماره 942/133/3885
مورخ  94/5/21ســازمان میراث فرهنگی و صنایع دســتی گردشگری
استان فارس
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :استان فارس شهرســتان شیراز حد فاصل خیابان
مالصدرا به سمت باغشــاه خیابان حکیمی کوچه شــماره  3ساختمان
سیمین طبقه اول با کد پستی 7134634839
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال نقدی میباشد.
اولین مدیران شــرکت :کریم غالمی به ســمت رئیــس هیات مدیره
به شــماره ملی  2295937124دارنده  100000ریال سهمالشــرکه و علی
غالمی به ســمت مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره به شماره ملی
 2300946475دارنــده  900000ریال سهمالشــرکه برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت با
امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه
 /19251م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

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  139460311017000443مورخ  94/7/8هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اســد محمدی عمله فرزند علیمدد به شــماره
شناسنامه  257صادره از آباده در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی
به مساحت  100000مترمربع تحت پالک  1304فرعی از  222اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  222باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع
در خرامه پایینتر از شــهرک ایثار خریداری به موجب ســند قطعی
 273999مورخ  83/12/24دفترخانه  39شــیراز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع 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 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد در
هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19245م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

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  139460311017000442مورخ  94/7/8هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نوشاد محمدی فرزند اسد به شماره شناسنامه
 16398صادره از شیراز در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 95000
مترمربع تحت پالک  1303فرعی از  222اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  222باقیمانده قطعه یک بخش  5فــارس واقع در خرامه
شمال شــهرک ایثار خریداری بیواسطه از جلیل پرهیزکاری فرزند
محمدحسن محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 در هر حال صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/26 :
 /19246م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

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  139460311005001726هیأت 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
عماد صفرینژاد فرزند اکبر به شماره شناسنامه  3027صادره از نیریز
موازی  5000سهم مشــاع از  108536/09سهم سهام ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی به مســاحت  108536/09مترمربع پالک  327/1متخذه از
پالک  327به نام عماد صفرنژاد به پالک شــماره  1فرعی از  327اصلی
متخذه از پــاک  327به نام عماد صفرینژاد انتقالی از مالک رســمی
جهانگیر حسین قلی خانی اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3549اصلی
واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی خلیل فخاری
محرز گردیده اســت .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 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19236م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

