علمی
یکشنبه  17آبان 1394

تسریع ترمیم بافت با فرایندهای
مکانوبیولوژیک

معاون پژوهشــی دانشکده توانبخشــی دانشگاه علوم
پزشــکی تهران با تاکید بر اینکه برای تداوم حیات یک
بافت و داشتن بافتی ســالم با متابولیسم صحیح ،باید به
آن اســترسهای طبیعی مکانیکــی وارد کرد ،گفت :اگر
محیط مکانیکی متناسب با هر یک از این بافتها فراهم
شود سلولهای مزانشــیمال تبدیل به همان بافت مورد
نظر میشود.
دکتر آزاده شــادمهر با بیان اینکه طبــق قانون ولف،
بقــای هر یک از بافتهای زنــده و بیولوژیک به میزان
اســترسهای مکانیکی وارد به بافت بستگی دارد ،گفت:
برای اینکــه یک بافت بتواند به حیــات خود ادامه دهد
و بافتی به صورت ســامت با متابولیسم صحیح داشته
باشیم باید به آن استرسهای طبیعی مکانیکی وارد کنیم.
در واقع مکانوبیولوژی فرایندی است که ترجمه نیروهای
مکانیکی به فرآیندهای بیولوژیک را توضیح می دهد.
این دکترای فیزیوتراپی با اشــاره بــه اینکه به هنگام
ترمیم بافت ،ســلولهای مزانشــیمال در منطقه تجمع
پیدا میکننــد ،افزود :بافتهای مختلــف مانند تاندون،
لیگامان ،پوســت و اســتخوان هر یک نیاز به تحریکات
مکانیکی متفاوتی دارند که منطبق بر رفتار مکانیکی آن
بافت اســت .این تحریکات مکانیکی بهینه باعث شروع
فرآیندهای شیمیایی خاص می شود.
معاون پژوهشــی دانشکده توانبخشــی دانشگاه علوم
پزشــکی تهــران در پایان خاطرنشــان کــرد :یکی از
روشهای موثر در تحریک ساخت و ساز سلولی و ترمیم
بافت کاربــرد تحریکات مکانیکی اســت .جهت تعیین
محیط مکانیکی بهینه و پارامترهای مشخصی از تحریک
مکانیکی برای هر بافت از اهمیت بسیاری برخوردار است
چرا که با این کار میتوان گام موثری در تســریع فرایند
ترمیم هر یک از بافتها برداشت.

ساخت ربات مکعبی جهنده که از همه
سطوح باال میرود

محققان موسســه تحقیقاتی  MITموفق به ســاخت
ربات مکعبی شــدند که قادر اســت بدون در نظر گرفتن
سطح و شیب از ناهمواریها باال برود.
محققان در مورد ساختار ساده اما هوشمندانه این ربات
اظهارکردند :این ربات به دو موتور مجهز شده که هرکدام
از آنها به یک نــوار فلزی که خاصیت فنری دارد متصل
هستند .ســاختار درونی ربات و سیستم چرخش فنرهای
نواری آن به گونهای طراحی شــده کــه ارتفاع پرش و
تعیین مسیر آن کامال پیشبینی شده و قابل هدایت باشد.
هنگامی که موتورهای ربات شروع به چرخش میکنند،
فنرهای متصل جمع شده و با رها شدن انرژی ،پتانسیل
موجود در فنرها آزاد شــده و به دنبال آن ربات به سمت
پیشبینیشده پرش میزند .محققان  MITربات مکعبی
را در چند مرحله آزمایش کردند؛ این مراحل شامل پرش
عمودی ،پرش عرضی و پرش با زاویه پیشرونده اســت.
محققان پــس از موفقیت این ربات در مراحل مختلف از
جمله صعود از شیب ناهموار به دنبال ساخت نسخه دوم
با موتورهای قدرتمندتری هستند.
ربات مکعبی عالوه بر حســگرهای کنترلی به ســایر
حسگرها مثل شیبسنج و زاویهسنج مجهز شده است.

محققــان آزمایشــگاه  Apotactاخیــرا
ابزاری دســتکش مانند برای چهار انگشــت
طراحی کردهاند که اجازه میدهد رایانه و تلفن
همراه را با دستهایتان کنترل کنید.
در طول این ســالها ،تالشهای متعددی
برای قطع تماس مستقیم انسان با صفحه کلید
و ماوس رایانه با فراهم نمودن برخی ابزارهای
کنترل حرکتی صورت گرفته است.
دســتکش  GESTیک فناوری دیجیتال
اســت که از دو جزء تشــکیل شده است :یک
کنترلکننده حرکتی که بر روی دست پوشیده
میشــود و یک کیت توســعه نرمافزار که به
افراد اجازه ســاخت برنامههای کاربردی جدید
برای پلت فرم را میدهد .این دســتگاه با یک
بند قابل تنظیم در کف دست و چهار انگشت،
متناسب برای تمام دستها طراحی شده است.
 15حسگر مجزا در هر دست وجود داشته و هر
انگشت دارای ترکیبی از شتابسنج استاندارد،
ژیروســکوپ و مغناطیسســنج است که در
تلفنهای همراه وجود دارد.
نرمافزاری که نیروی GESTاز آن تامین
می شــود ،به آن اجازه میدهد تا جنبشهای
کوچک را احساس کند و مدلی سفارشی ایجاد
کرده که برای هر کاربر منحصربفرد است و با
گذشت زمان با وی سازگار میشود.
به ادعای آزمایشــگاه  ،Apotactنتیجه
این دستگاه ،ارائه کنترل دقیق حرکت است.
در حــال حاضــر دســتگاههای کنتــرل
حرکــت دیگری وجود دارند کــه از آن جمله
میتــوان بــه بازوبنــد کنترلکننــده عضله
محققان با استفاده از نانوذرات موفق به ارائه
راهکاری برای التیام زخمهای سوختگی شدند.
این نانوذرات مبتنی بــر هیدروژل هم موجب
وارد شــدن اکســید نیترید به زخم شده و هم
فرآیند نیترواسیون را افزایش میدهد.
سوختگی پوســت یکی از مسائل جدی در
بخشهای نظامی و ســامت است .در آمریکا
هر سال  485هزار نفر دچار جراحت سوختگی
میشوند .عامل این ســوختگی طیف وسیعی
از اتفاقات ،از آتشســوزی گرفته تا سوختگی
بــا بخار آب میشــود .زخمهایی کــه در اثر
سوختگی ایجاد میشــوند معمو ًال در چند روز
اول بسیار مشکلســاز میشوند که دلیل این
امر ،التهاب زخم است.
تحقیقــات محققان دانشــگاه جانهاپکینز
آمریکا نشــان داد ،کشــف یک درمان جدید
میتواند در کالژن قرنیــه اثر کند و مکانیک
زیستی قرنیه را تغیی ر دهد.
این تکنیک که اتصال عرضی فوتورفراکتیو
داخــل اســتروما ( )PIXLنامیده میشــود،
میتوانــد دوربینی و نزدیکبینــی مختصر و
همچنین آستیگماتیســم و اکتــازی قرنیه را
اصــا ح کند و اغلــب الیه اپیتلیــوم قرنیه
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دستکشی که ماوس و صفحهکلید
را کنار میزند

 Myoاز آزمایشــگاههای Thalmic
کــه از حرکات گســترده برای کنتــرل انواع
دســتگاهها بهره میگیــرد و کنترلگرکوچکتر
 Leap Motionکه با استفاده از دوربینها
و پرتو مادون قرمز به ایجاد یک مدل از حرکت
دســت میپردازد ،اشــاره کرد .بر خالف این
دستگاهها Apotact ،دقت بیشتری را برای

کنترل حــرکات کوچک به کار میبرد که این
مســئله باعث جلب نظر هنرمندان و طراحانی
شده است که به دنبال دقت بیشتر هستند.
نخستین کاربرد این دستگاه برای فوتوشاپ
خواهد بود و هر دستگاه با مجموعهای از پنج
حرکت اســتاندارد ارائه خواهد شــد .به عنوان
مثــال ،تغییر بیــن برنامههــا،از طریق خم و

نانوذرات مبتنی بر هیدروژل برای
بهبود زخمهای سوختگی
آدام فرایمــن از دانشــگاه جرج واشــنگتن
میگوید« :این زخمها بسیار خطرناک هستند
و روشهــای درمانی رایج گاهــی نمیتوانند
آنها را درمان کنند»
برای رفع این مشکل ،فرآیمن و همکارانش
ی نانو راهکاری ارائه کردند
با استفاده از فناور 
که در آن هم مولکولهای اکسید نیترید وارد
زخم میشوند و هم فرآیند نیترواسیون تسهیل
میشــود؛ فرآینــدی که در آن گروه اکســید

نیترید به یک مولکول زیستی متصل میشود.
فرآیمن میگوید« :نقش اکسید نیترید در التیام
زخم بسیار اهمیت دارد که این کار در سه فاز
مختلف انجام میشود .هم خود اکسید نیترید
و هم فرآیند نیترواسیون در عبور از فاز التهابی
و رســیدن به فاز تکثیر ســلولها و در نهایت
ترمیم زخم اهمیت زیــادی دارد .ما موفق به
ارائه سیستمی شــدیم که قادر است هر دوی
این کارها را انجام دهد».

اصالح عیوب انکسار چشم با کشف
روش درمانی جدید
همدست نخورده میماند.
محققــان میگویند :در بیمــاران دوربین و
نزدیک بینیهای باال قبل از عمل لیزیک بهتر

است اتصال عرضی انجا م شود.
بــه گفتــه آنها در مــواردی کــه لیزیک
انجام شــده و کمی عیب انکســار باقی مانده

راســت کردن یک انگشــت انجام میشود .با
اشــاره کردن به صفحه میتوان ماوس را به
حرکــت درآورد و بــا پیچ و تاب کف دســت
میتوان برنام ه فوتوشاپ را تنظیم کرد.
در صورتیکه تمایل به اســتفاده از مدلهای
سفارشــی  GESTو دادههــای حرکتــی
پردازش شــده ندارید ،میتوانیــد به دادههای
خام حسگر دسترسی پیدا کنید و از برنامههای
کاربردی جــاوا و پایتون برای ایجاد مدلهای
شخصی خود استفاده کنید.
این دستگاه از طریق یک بلوتوث با مصرف
انــرژی پاییــن و یک نمایشــگر  LEDکه
زمان اتصــال و حالت کاربر را اطالع میدهد،
به گوشــیهای هوشــمند ،تبلتها و رایانهها
متصــل میشــود.این دســتگاه را میتوان از
طریــق ورودی کوچک  USBشــارژ کرد.
آزمایشگاههای  Apotactهمچنین درحال
کار بر روی یک دستگاه مفهومی تایپ هستند
که با استفاده از یک شبکه عصبی به پیشبینی
کلمه میپردازد .در ایــن ایده از یک کنترلگر
 GESTدر هر دست اســتفاده شده که هر
سطحی را به یک صفحه کلید تبدیل میکند.
با این حال هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد.
 Apotactمــاه گذشــته بــرای افزایش
بودجــه  100هــزار دالری کمپینــی را در
سایت منبعیابی کیکاســتارتر راهاندازی کرد
و اکنون توانســته محصوالت اولیه خود را با
قیمــت  99دالر پیشفروش کند .با این حال،
کنترلگرهــای تکی هنوز هم بــا قیمت اولیه
 149دالر در دسترس هستند.
این گــروه تحقیقاتی به ارزیابــی نانوذرات
مبتنی بــر هیدروژل پرداختند ســاختاری که
حاوی -Sنیتروسو-N-استیل سیتوزین است.
این گروه از این ساختار در محیط زخم استفاده
کــرده و میزان التیام و التهاب را در زخم مورد
بررســی قرار دادند .وجود این نانوذرات موجب
بهبود ســریعتر زخمها نسبت به حالت عادی
شد .نتایج این پروژه با پیشبینیهای محققان
انطبــاق دارد .هرچنــد ایــن روش در مراحل
اولیــه تحقیقات قــرار دارد اما پژوهشــگران
معتقدنــد که این فناوری قابل تجاریســازی
اســت بهطوری که اخیراً شــرکت نانوبیومد
( )Nano Biomedاقــدام بــه خریــد
لیسانس استفاده از این فناوری کرده است.
باشــد نیز بــا روش اتصال عرضــی میتوان
بــه بیمار کمــک کرد و حتی در پیرچشــمی
نیــز میتــوان از آن بهــره بــرد .محققــان
مــی گویند :در حــال حاضر بین روشــهای
 Lasik- PRKو  Relex Smileو
 Conductive Keratoplastyکــه
میتوانند با استفاده از امواج رادیویی ،تغییراتی
در کالژن قرنیــه ایجــاد کــرده و در اصالح
انکسار به کار گرفته شوند ،رقابت برقرار است.
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تولید پرتودارویی برای تسکین
دردهای سرطانی پیشرفته در کشور

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر موفق به
تولید و نشاندارســازی رادیوایزوتوپ اسکاندیوم 47
برای تســکین درد و درمان زخمهای اســتخوانی در
سرطانهای پیشرفته شدند.
فاطمــه فتحی ،پژوهشــگر طرح ،دردهای ناشــی
از انتشــار ســرطان به اســتخوان را از رایجترین نوع
دردها در مراحل پیشــرفته بیماری سرطان به ویژه در
سرطانهای سینه ،پروستات و ریه دانست و گفت :این
دردهــا بر کیفیت زندگی بیش از  85درصد بیماران در
این مرحله به شدت تاثیرگذار هستند.
وی بــا بیان این که روشهــای دیگر درمانی مانند
اســتفاده از مسکنها ،هورمون درمانی و حتی جراحی
هم در کاهش دردهای ناشــی از انتشــار چندکانونی
ســرطان اثر چندانی ندارد ،افزود :با توجه به تحقیقات
انجام شــده در این موارد ،پرتودرمانــی از خارج بدن
نه تنها ممکن اســت اثر مطلوب را نداشته باشد ،بلکه
میتواند موجب بر جای گذاشــتن اثرات جانبی جدی
روی مغز استخوان یا دستگاه گوارش شود.
پژوهشــگر طرح ،برتری اســتفاده از پرتوداروهای
تزریقــی و خوراکی را در اثــرات جانبی مالیم و غیر
موثر ،عدم نیاز به تجهیزات پیشــرفته و پیچیده برای
ارزیابی و تزریق این پرتوداروها ،استفاده آسان ،کاهش
مهم و موثر درد و بهبــود کیفیت زندگی بیماران ذکر
کرد و افزود :ایــن پرتوداروها از نظر اقتصادی هم در
مقایسه با دیگر روشهای درمانی ،مقرون به صرفهتر
هستند.
وی خاطرنشــان کرد :در این طــرح با طی مراحل
بررســی ویژگیهای فیزیکی و شــیمیایی این ماده،
میــزان مناســبی از رادیوایزوتوپ اســکاندیوم برای
استفاده به عنوان پرتودارو در راکتور تحقیقاتی تهران،
پرتودهی و سپس در آزمایشگاه نشاندارسازی شد.
فتحی با اشــاره بــه تزریق این پرتــودارو به موش
برای بررســی جذب پرتــو دارو در اندامهای حیاتی و
معین بدن مانند اســتخوان ،مغز اســتخوان ،طحال و
کبد گفت :یک پرتودارو زمانی میتواند در تســکین و
درمان دردهای استخوانی موثر شمرده شود که جذب
اســتخوانی آن باال بوده؛ ولی جــذب آن در اندامهای
حیاتی به نسبت ناچیز و پایین باشد.
وی تصریــح کرد :آزمایشهای مــا در این نمونهها
نشــان داد که جذب پرتودارو در استخوانها نسبت به
دیگر اندامهای حیاتی بدن موشهای مورد بررســی
مانند طحال و مغز اســتخوان به شــکل چشمگیری
باالتر بود که نشــان میدهد میتوان از این پرتودارو
در درمان و تسکین دردهای استخوانی به طور موثری
استفاده کرد.
پژوهشــگر طرح گفت :عالوه بر آن با اســتفاده از
مدلهای ریاضی موجود ،عملکرد این رادیودارو در بدن
انســان نیز پیشبینی شد و نشان داد که در انسان هم
میتواند اثرات مشابهی داشته باشد ،از این رو میتوان
در مراحل بعدی و با گســترش آزمایشها و بررســی
نتایج ،به کاربرد این پرتودارو در درمان دردهای مزمن
ناشی از انتشار چند کانونی سرطان امیدوار بود.

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  139460311001019247مــورخ  94/7/16هیأت 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 متقاضی مجید آزادی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  3505صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 129/34مترمربع پالک  11320فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  443فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی غالمعلی ثاقبرای 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19720م 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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311027000563مــورخ  94/5/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی داداله نصیری فارســی فرزند عوض آقا
به شــماره شناسنامه  562صادره از فســا در ششدانگ یکباب خانه و
دامداری متصل به آن به مســاحت  760/09مترمربع پالک  32فرعی از
 41اصلی مجزی شده از پالک  41اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس
حوزه ثبت ملک سروستان خریداری شده با قولنامه عادی (معالواسطه)
از مالک رســمی ســید محیالدین بدیهی محرز گردیده است لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
و در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 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 درصورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/2 :
 /85م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139460311001021288مــورخ  94/8/5هیأت اول
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 لطفعلی محمدی بوگر فرزند علی
به شماره شناســنامه  5صادره از اقلید در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  242/61مترمربع پالک  53800فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  530فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رســمی حمداله منوچهری 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19721م 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  13946031101022040مــورخ  94/8/10هیأت اول
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 شهناز خنیا فرزند ایرج به شماره
شناسنامه  29صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه
به مساحت  230/73مترمربع پالک  4359فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی وراث عفتالملوک امامی محرز گردیده است .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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19724م 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  139360311001028943مورخ  93/9/27هیأت اول
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 افســانه بهرامی فرزند فرج به
شماره شناسنامه  459صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  129/16مترمربع پالک  53799فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  541فرعی از  1652اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رسمی راهخدا جمعه 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19728م 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  139460311001018866مورخ  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
مالکانه بالمعارض متقاضی ناصر شــریفینیا فرزند فریدون به شماره
شناسنامه  618صادره از خشــت و کمارج در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  200/51مترمربع پالک  5474فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی ابوالفضل اکبری 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19727م 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  139460311001021298مــورخ  94/8/5هیأت اول
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 زهرا آقایی کوهی فرزند رضا
به شماره شناسنامه  425صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  194/86مترمربع پالک  1303فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالکین رسمی ابراهیم و اسماعیل کشتکاران 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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19723م 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  139460311001021270مورخ  94/8/5هیأت 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 محمدرضا عابدی فرزند احمد به شماره شناسنامه
 17صــادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 216/60
مترمربع پالک  4216فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی جمال امامی
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 اول94/8/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/2 :
/19722م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

