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صندلی خودرویی که نوار قلب میگیرد

گروهی از دانشمندان موسسه میکروسیستمهای فوتونی
فرانهوفــر فناوری نوار قلبی را ارائــه کردهاند که از درون
صندلی خــودرو راننده عمل میکنــد .محققان میگویند
این دســتگاه میتواند بر ضربان قلب راننده نظارت داشته
باشــد و از تصادفاتی که به علت ناتوانی راننده رخ میدهد
جلوگیری کند .به گفته این محققان ،به جز عامل خستگی،
مهمترین دلیــل بروز حوادث رانندگی که ســبب ناتوانی
ناگهانی راننده میشــود ،حمالت قلبی و دیگر مشکالت
قلبی و عروقی هستند .این صندلی برای جلوگیری از وقوع
این نوع تصادفات طراحی شــده است و به طور هماهنگ
با فناوریهای خودکار پاســخ اضطراری خودرو مانند ترمز
فعال و سیســتمهای کمکی توقف اضطراری کار میکند.
آندریاس هینیگ ،رهبر این پروژه اظهار کرد :این نوار قلب
کــه در صندلی خودرو قرار دارد ،بدون تماس مســتقیم با
بدن راننده کار میکند.
الکترودهای نوار قلب که توســط این گروه طراحی شده
است ،میتواند از میان الیههای لباس کار کند که راهحلی
برای نظارت بلند مدت در زمینههای دیگر پزشکی است.
این سیستم شــامل صفحات فلزی است که در صندلی
ساخته شــدهاند .این صفحات مانند یک نوع گیرنده برای
سیگنالهای الکترومغناطیسی طبیعی بدن کار میکنند.
به گفته محققان ،این سیستم حتی از روی چندین الیه
لباس نیز به خوبی کار میکند .چالش موجود در تمایز قائل
شدن بین سیگنالهای نســبتا ضعیف منتشر شده توسط
سیســتم قلبی و عروقی بدن و سیگنالهای قویتر ایجاد
شده توســط اصطکاک و تداخل اســت .یک سپر و مدار
الکترونیکی ،جریان قویتر را از رسیدن به صفحه مدار که
اندازهگیری و کنترل نوســانات ولتاژ را قبل از این که وارد
رایانه شوند انجام میدهد ،بازمیدارند .به گفته محققان ،در
حالی که تمرکز این فناوری بر روی برنامه های کاربردی
خودکار اســت ،از کاربردهای این فناوری بســیار گسترده
اســت .این فنــاوری میتواند در تختهای بیمارســتان،
لباسها ،پتوها و بســیاری از موارد دیگر برای ارائه نظارت
غیر تهاجمی بر قلب به کار گرفته شود.
کاهش لنفوسیتهای تنظیمی  Tدر زنان
مبتال به سقط مکرر جنین
میزان لنفوسیتهای تنظیمی  Tو لنفوسیتهای التهابی T
در زنــان مبتال به ســقط مکرر جنیــن در یک پژوهش
دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتــر مینا بدیهــی ،عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم
پزشکی اهواز گفت :در این پژوهش  25زن مبتال به سقط
مکرر جنین و  25زن ســالم که حداقل یک بچه زنده به
دنیا آورده بودند،مورد بررســی قــرار گرفتند و از زنانی که
مبتال به حداقل ســه بار ســقط مکرر بودند ،تست خون
گرفته و ژنهای آنها بررســی شد .وی درخصوص نتایج
این پژوهش خاطرنشان کرد :در این پژوهش به این نتیجه
رســیدیم که میزان لنفوســیت های تنظیمی  Tدر زنان
مبتال به ســقط مکرر جنین کاهش و تعداد لنفوسیت های
التهابی  Tافزایش می یابــد .این متخصص ایمونولوژی،
در ادامــه افزود :نتایج پژوهش به معنای آن اســت که در
زنان مبتال به سقط مکرر ،تحمل مادر نسبت به نگهداری
جنیــن کاهش و التهاب وی افزایش پیدا میکند ،بنابراین
احتمال دخالت این مسأله در ابتال به سقطهای مکرر زنان
بسیار زیاد است.

دانشــمندان با استفاده از یک فناوری جدید،
اولین نقشــه بیان ژن با وضوح باال را از گوش
داخلی موشهای تازه متولد شده تهیه کردند.
ایــن یافتهها بینش جدیدی را ارائه میدهد
کــه بر اســاس آن میتوان دریافــت چگونه
ســلولهای مــو و ســلولهای حامی گوش
داخلی به توسعه و تمایز سلولهای تخصصی
میپردازند کــه در خدمت عملکردهای حیاتی
برای شنوایی و حفظ تعادل هستند.
درک اینکه چگونه این سل ولهای با اهمیت
شــکل میگیرند ،ممکن اســت پایه و اساس
توســعه بالقوه درمانهای مبتنی بر ســلول را
برای درمان ناشنوایی و اختالالت تعادلی فراهم
کند .به گفته جیمز اف بتی ،مدیر موسسه ملی
ناشــنوایی و دیگر اختالالت ارتباطی ایاالت
متحــده ( ،)NIDCDناشــنوایی مرتبط با
سن و سال ،ممکن است به تدریج با باالرفتن
ســن در اکثر افراد اتفاق بیفتد .این اتفاق یکی
از شایعترین شرایطی اســت که در بین افراد
میانســال رخ میدهد و نیمــی از افراد باالی
 75سال را تحت تاثیر قرار میدهد.
ســلولهای مو و ســلولهای حامی گوش
بــا داروها ،عفونت و بیمــاری ،صدمه دیدن و
پیری آسیب میبینند و منجر به از دست رفتن
شنوایی و مشکالت تعادلی میشوند.
این سلولها در انسان نمیتوانند به صورت
محققان آمریکایی قصد دارند تا سال 2017
از یک روش ژندرمانــی جنجالبرانگیز برای
درمان نابینایی وراثتی استفاده کنند.
دانشــمندان شرکت داروســازی ادیتاس در
ماساچوســت معتقدنــد که اســتفاده از روش
بحثبرانگیز ویرایش ژن کریسپر برای ترمیم
ژنهای آسیبدیده تا دو سال آینده انقالبی را
در درمان بیماریهای وراثتی مثل هانتینگتون
و فیبروز کیستیک ایجاد خواهدکرد.
کاترین بوســلی ،مدیر ارشد شرکت ادیتاس
در مــورد تاریخ اســتفاده از این روش بر روی
محققــان با اســتفاده از اچ کردن ســطح
ســتونهای میکرومقیاس ســیلیکونی موفق
به تولید نانوپوششی شــدند که دارای خواص
آبگریزی باالیی است .این نانوپوشش میتواند
برای متراکم کردن بخارات آب در نیروگاههای
حرارتــی مورد اســتفاده قرار گیــرد .تاکنون
محققان مختلفی از سراســر جهان برگهای
نیلوفر آبی را به عنوان الگویی برای ســاخت
سطوح خودتمیز شونده و ضد آب قرار دادهاند.
هر چند این ســطوح کامال لیز هستند اما هنوز
قطرات بســیار کوچک آب روی ســطح باقی
میماند .اخیرا محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
موفق به ارائه میکرو/نانوساختار جدیدی شدند
که قادر است با شــدت بسیار باالیی آب را از
خود دور کند .چنین نانوپوششی در جاهایی که
بخار آب وجود دارد یا قطرات بســیار کوچک
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دستیابی دانشمندان به الگوی مهم
توسعه سلولهای گوش داخلی

طبیعی خود را درمان کنند؛ بنابراین درمانهای
موثر محدود هستند.
این گروه برای درک بهتر توســعه ســلول

گوش داخلی ،از توالی «آرانای» تک سلولی
اســتفاده کردند که فناوری جدیدی اســت و
میتواند دادههــای جامع فعالیت ژن را از تنها

درمان نابینایی ارثی تا دو سال آینده با
ویرایش ژنی
انســانها اظهارکرد :طبــق برنامهریزیهای
انجام شــده ،آزمایــش بــر روی نمونههای
انسانی تا دوســال آینده برای درمان گونهای
کمیاب از بیمــاری نابینایی ژنی موســوم به
Leber congenital amaurosis
بــا نرخ ابتــای یک در  50هزار نفر شــروع

خواهد شــد .این بیماری بر سلولهای گیرنده
نور در شبکیه تاثیر میگذارد.
وی در ادامــه افزود :تکنیــک ویرایش ژن
کریسپر سه سال پیش اختراع شد که به کمک
آن میتوان تغییــرات دائمی بر روی ژنهای
موجود در «دیانای» را مستقیما اعمال کرد.

الهام از طبیعت
برای تولید نانوپوشش ضدآب
آب در محیط اســت بســیار اهمیت دارد .این
محققــان مدارک مورد نیاز برای ثبت کار خود
را به اداره ثبت اختراع آمریکا ارسال کردهاند .با
افزایش قدرت حرکتی ذرات مایع روی سطح
میتوان متراکم شدن بخار آب را با کارایی باال
انجام داد .این قابلیت در نیروگاههای حرارتی
که در آن گرما موجب بخار شدن آب میشود
برای جمــعآوری کاراتــر ذرات آب میتواند
مورد اســتفاده قرار گیرد .این فناوری مانع از
هــدر رفــت آب شــده و همچنیــن مانع از

یخ زدن ســطح بال هواپیماها میشــود .تاک
ســینگوونگ از محققان این پروژه میگوید:
«این فنــاوری یک مفهوم جدیــد در دنیای
سطوح مهندسی شده است .در این فناوری ما
ساختار ســطحی گیاه نیلوفر آبی را به عنوان
الگویی مورد اســتفاده قرار داده و پوششــی
ایجاد کردیم که عالوه بر لیز بودن مســاحت
سطحی باالیی نیز دارد .این ویژگیها موجب
میشــود تا جمعآوری قطرات آب از سطح با
کارایی باالیــی انجام شــود .حرکت قطرات

یک سلول استخراج کند.
این گروه به بررسی  301سلول پرداختند که
شامل تعدادی از ســلولهای مو و سلولهای
حامی گرفته شده از حلزون و اتریکول نوزادان
موش است.
با مقایسه پروفایلهای فعالیت ژن سلولها،
محققان الگوهای منحصر به فرد ســلولهای
مو و ســلولهای حامی را یافتند .این دادهها
همچنین بــه دانشــمندان اجازه شناســایی
الگوهای متمایز توسعه فعالیت ژن را دادهاند.
دانشمندان با بررســی پروفایلهای فعالیت
ژن سلولها ،قادر به شناسایی ژنهایی بودند
که در هر مرحله از توســعه فعال هســتند و
سرنخهای مهمی را در مورد چگونگی تشکیل
سلولهای تخصصی مو به دست آوردند.
متیو کلی ،نویســنده ارشــد این پژوهش از
 NIDCDاظهار کرد اســتفاده از این شیوه
پروفایل تک سلولی یک گزینه جدید را برای
شناســایی فعالیتهای ژنتیکی سلول ،به ویژه
در سیستمهایی با تعداد محدودی از سلولها،
مانند گوش داخلی فراهم میکند.
شناسایی نقشــههای بیان ژن برای توسعه
سلولهای گوش داخلی ،جهت درک چگونگی
شکلگیری آنها ضروری است و ممکن است
به ایجاد راههایی برای بازســازی این سلولها
کمک کند.
ش
فناوری کریسپر شــباهت بسیاری به بر 
و جهش ژنهــا هنگام قرار گرفتن در معرض
آفتاب شــدید دارد امــا بر خــاف تغییرات
ایجاد شده توسط امواج فرابنفش خورشید که
باعث بروز بیماری و تغییرات ژنی میشود ،در
تکنیک کریسپر محل جهش یا تغییر ژنها با
دقت بسیار باالیی مشخص میشود.
اگرچه انتقاداتی در باره استفاده از این روش
وجود دارد زیرا تصور می شود در آینده میتوان
از آن در ویرایش ژنها به منظور ایجاد توانایی
خاص در انسانها استفاده کرد.
سیال روی یک سطح کامال بستگی به قدرت
ترشــوندگی ســطح دارد .ما بــرای اولین بار
نشــان دادیم قطرات سیال میتوانند در حالت
ونزل کامال متحرک باشــند ».قطرات سیال
روی ســطح میتوانند به دو شــکل مختلف
باشند .کاســیه که در آن سیال تا حدی روی
ســطح هوا یا گاز شناور اســت و ونزل که در
آن قطرات کامال با ســطح در تماس هستند.
بــرای ایجاد چنین نانوپوششــی محققان این
پروژه روی سطح ستونهای میکرومقیاس از
جنس سیلیکون ایجاد کردند .برای این کار از
فتولیتوگرافی و اچکردن یون فعال استفاده شد.
سپس با استفاده از اچکردن تر روی ستونها،
نانوساختارهایی را ایجاد کردند .در نهایت روی
این ساختارها با روانســاز پوشش داده شد تا
لیز شدن سطح به بیشترین حد خود برسد.

ثبتی و دادگستری
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لباسهایی که حرکات بدن را
ردیابی میکنند

محققان استرالیایی الیاف کششی و رسانای الکتریکی
تولید کردهاند که با اســتفاده از تکنیکهای سنتی برای
تولید پوشــاک به منظور نظارت بر حرکات انسان بافته
میشــوند .محققان با جایگزین کــردن الیاف معمولی با
الیاف هادی الکتریســیته ،توانســتهاند امکان نظارت بر
حرکات انسان و حتی ذخیره انرژی مورد نیاز برای تقویت
این عملکرد را با استفاده از لباس فراهم کنند.
محققــان مرکز عالــی الکترومواد شــورای تحقیقات
اســترالیا ( )ARCســاختارهای الیاف جدیدی را ایجاد
کــرده و از روشهای بافندگی ســنتی برای ارائه هر دو
قابلیت در پوشــاک اســتفاده کردهاند .منسوجات بافتنی
مبتنی بر الیاف کامپوزیت پلیمری که در تاسیسات ساخت
ملی استرالیا تولید شدهاند ،بسیار حساس  ،با ثبات و قادر
به تشــخیص طیف گستردهای از حرکات انسان هستند.
محققان به نمایش یک دســتگاه کاربردی با قابلیتهای
سنجش از راه دور پرداختند که طی آن ،یک نمونه اولیه
پوشــاک زانوبند با گیرنده بیسیم ارتباط برقرار میکرد.
این الیاف نه تنها کششی هستند بلکه همچنین رسانای
برق هم به شمار میروند .ترکیب این قابلیتها به الیاف
اجــازه میدهد تا به حرکات بدن پاســخ دهند .به گفته
محققان ،برای ذخیره انرژی ،موادی که باتری را تشکیل
میدهند باید با چیدمان مناسب بافته شده باشند تا قابلیت
ذخیرهسازی انرژی را ارائه کنند.

دارورسانی سریعتر به دستگاه گوارش
به کمک امواج فراصوت

محققــان تکنیک جدیدی را ابــداع کردند که موجب
دارورسانی سریعتر به دستگاه گوارش شده و نیز میتواند
در درمان سرطان روده مورد استفاده قرار گیرد .محققان
در روش جدید خود برای دارورسانی به دستگاه گوارش،
از امواج فرا صوت استفاده کردند .این پژوهش که توسط
محققان موسســه فناوری ماساچوســت و بیمارســتان
عمومی ماساچوست انجام شــده ،میتواند به طور قابل
توجهی باعث تسریع در روند درمان بیماریهای التهابی
دستگاه گوارش شود.
در این تحقیق محققان از امواج فراصوت با طول موج
پایین برای تحریک مکانیســمی موســوم به حفره زایی
گذرا اســتفاده کردند .این امواج باعث میشوند تا مایعات
حبابهای کوچکی را تشکیل دهند که از داخل می ترکد
و بــه نفوذ در بافــت کمک کرده و دارو را به سیســتم
گوارش بیمار وارد میکند .میزان اثربخشــی این روش
بر روی دستگاه گوارش یک خوک آزمایش شد .به گفته
دانیل بالنکشتین ،نویســنده ارشد این پژوهش ،فناوری
فوق میتواند با تحقیقات بیشتر در هر دو زمینه بالینی و
تحقیقاتی ارزشمند باشد و درمانهای بهتر را ممکن سازد
و به گسترش روشهای پژوهشی اعمال شده به دستگاه
گوارش بپردازد.
تحقیقات اولیه بر استفاده از امواج فراصوت برای بهبود
دارورسانی به بیماریهای التهابی دستگاه گوارش متمرکز
شده اســت ،اما همچنین میتواند برای درمان عفونت یا
ســرطان روده مفید باشــد .این گروه از پژوهشگران در
حال حاضر به طور همزمان مشــغول آزمایش این روش
بر روی حیوانات دیگر و همچنین آماده ســازی تکنیکی
برای آزمایش آن بر روی انسانها هستند.

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  13946031101500508مورخ  94/5/6هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی نیره ســهرابی فرزند ســهراب به شماره
شناســنامه  831صادره از تبریز در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  195/49مترمربع پالک  5244فرعــی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  230فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرستان ارســنجان خریداری معالواسطه از سید علیرضا
موسوی و سید محمدحسن موســوی مالکین رسمی 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 اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2508م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001743مــورخ  94/7/26هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ذبیحاله دهقانی فرزند حســین به شماره شناسنامه  1234صادره
از ارســنجان در یکباب خانه /یک قطعه زمیــن مزروعی /یک قطعه باغ به
مساحت  93/80مترمربع پالک  5514فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1201فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارســنجان خریداری معالواســطه از محمدرضا حسنشاهی احدی از ورثه
حسن حسنشــاهی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم 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 سند
مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :مساحت طبق نقشه  91/26مترمربع صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2506م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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
برابــر رأی شــماره  139460311015001780مــورخ  94/7/28هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســید روحاله موسوی جشنی فرزند سید
حسین به شــماره شناسنامه  410صادره از ارســنجان در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  104/75مترمربع پالک  5513فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1199فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از
محمد حسنشــاهی مالک رسمی 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.
توضیحات :تاریخ تولد  1361/3/9و پالک  10/1199صحیح است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2504م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  139460311015001783مورخ  94/7/28هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی سید حسین موســوی جشنی فرزند یحیی به شماره
شناسنامه  11330صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  201/15مترمربع پالک  5512فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1199فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان خریداری معالواســطه از محمد حسنشاهی مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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،
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.
توضیحات :نام خانوادگی متقاضی موسوی جشنی است.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2502م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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
برابــر رأی شــماره  139460311015001764مــورخ  94/7/27هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی احمدرضا حسنشــاهی فرزند علیرضا به
شماره شناسنامه  44صادره از ارسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  356/20مترمربع پالک  5508فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1167فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرســتان ارسنجان سند رسمی مشــاعی شماره 25718
مورخ  80/3/23دفتر  28ارســنجان در ازاء حصه مشاعی انتقالی از
طرف مراد نعمتی مالک رســمی 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 اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2517م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001662مــورخ  94/7/20هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شرافت حسنشــاهی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 4040
صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 311/60
مترمربع پالک  5495فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1215
فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان
صلحنامه عادی انتقالی از طرف وراث محمدحسین نعمتالهی مالک رسمی
(ابتیاعی اسناد رســمی شــماره  7468مورخ  48/5/26و  31877مورخ
 83/6/1دفتر  28ارسنجان) (مورد ثبت صفحات  79و  82دفتر  32امالک
ذیل شماره ثبت  3305و  )3306محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشــخاص 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 تسلیم 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 سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2515م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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 شماره  139460311015001422مورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی محمد رحمانی فرزند جلیل به شــماره
شناسنامه  5059صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  203/90مترمربع پالک  5447فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1341فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری از رضا رحمانی مالک رسمی
(طبق سند شماره  4816مورخ  87/1/28دفتر  174ارسنجان) محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2512م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

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  139460311015001790مورخ  94/7/28هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی منوچهر نعمتاللهی فرزند حســین به شماره
شناســنامه  5839صادره از مرکزی در ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  158/30مترمربع پالک  5516فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  757فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری از حسن اسکندری احدی از ورثه فرجاله
اسکندری مالک رسمی 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 اول94/8/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/19 :
 /2510م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

