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تولید لیزر سفید با نانوورقهای
نیمههادی

محققان با اســتفاده از نانوورقهای نیمههادی موفق
به ســاخت لیزری شــدند که تمام طیفهای نور مرئی
را ایجاد میکند .محققان لیزری ســاختند که نور ســفید
ایجاد میکند .این فناوری میتواند برای انتقال اطالعات
و ایجاد روشنایی به کار رود .هر چند لیزر در سال 1960
ابداع شــد و تاکنون در حوزههای مختلفی مورد استفاده
قرار گرفته اما یک چیز در این فناوری غیرقابل دسترسی
بوده است این که تاکنون کســی نتوانسته لیزری با نور
سفید تولید کند .محققان دانشگاه ایالتی آریزونا موفق به
حل این پازل شــدند .این گروه نشان دادند که لیزرهای
نیمههادی میتوانند تمام طیف نور مرئی را نشــر دهند
که این امر پیش نیاز تولید لیزر ســفید اســت .این گروه
یک نانوورق از جنــس مواد نیمههادی تولید کردهاند که
ضخامتــی در حد یکهزارم قطر تار مو دارد .این بخشها
قادرند یکی از رنگها را ایجاد کنند .بنابراین با استفاده از
ایــن نانوورقها میتوان لیزری با نور مرئی تولید کرد که
کامال نور منتشر شده با استفاده از آن از قرمز ،سبز و آبی
و یا هر رنگی در میان این سه رنگ قابل کنترل باشد .اگر
هر ســه این رنگهای اصلی با هم ایجاد شوند ،لیزری با
رنگ سفید بدست میآید .این دستاورد موجب میشود تا
فناوری لیزر یک گام به جلو رفته و به هدف استفاده از آن
به جای LEDها نزدیک شود .لیزرها روشنایی بیشتری
نسبت به LEDها داشته و مصرف انرژی کمتری دارند
و همچنیــن امکان تولید رنگهای دقیقتر و زندهتری با
آنها در نمایشــگرها وجود دارد .نینــگ و همکارانش در
این پروژه نشــان دادند که این ساختار میتواند بیش از
 70درصد از رنگها را در نمایشــگرهای استاندارد فعلی
ایجاد کند.

ارائه تعریف جدید از شکلگیری خون

تیمی از دانشــمندان کانادایی یک دیدگاه کامال جدید
از چگونگی شکل گرفتن خون انسان را کشف کردهاند.
به گفته محققان ،کل دیدگاه ســنتی کتابهای درسی
در مورد شکل گرفتن خون در حقیقت اصال وجود ندارد.
محققان با مجموعهای از آزمایشــات توانستند مشاهده
کنند کــه انواع مختلف ســلولهای خون بســرعت از
ســلولهای بنیادی و نه طی شیوههایی که پیش از این
تصور میشــد ،شــکل میگیرند .این تحقیق همچنین
دیدگاه کتابهای درســی در مورد ثابت ماندن سیســتم
توسعه خون پس از شکلگیری را به چالش کشیده است.
بــه گفته محققان ،یافتههای آنها نشــان میدهد که
سیســتم خون ،دو الیه بوده و بین رشــد اولیه انسان و
بزرگســالی در حال تغییر است .این تیم علمی برای ارائه
تعریف جدید از ســاختار توســعه خون به نقشهبرداری از
اجــداد احتمالی نزدیــک به  3000ســلول منفرد از 33
جمعیت ســلولهای بنیادی و پیشساز که از نمونه خون
افراد در ســنین و مراحل مختلف زندگی گرفته شده بود،
پرداختند .برای افراد مبتال بــه اختالالت و بیماریهای
خونــی ،کاربــرد بالینی بالقــوه یافتههای جدید بســیار
چشــمگیر بوده و مســیر متمایزی را در درمان شخصی
باز میکند .همچنین کاربردهای نویدبخشی برای ارتقای
تالش جهانی در پزشــکی احیا برای ساخت انواع سلول
بالــغ مانند پالکتها یا ســلولهای قرمز خون توســط
مهندسی سلول وجود دارد.
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محققان دانشــگاه ایلینویز آمریکا موفق به
ســاخت نوعی حســگر پلیمری قابل انعطاف
شدند که میتوان به کمک آن فشار و جریان
خون را بدون نیاز به تجهیزات خاص پزشکی
اندازهگیری کرد.
گروهــی از محققــان دانشــگاه ایلینویز با
همکاری ســازمان ملی بهداشت آمریکا موفق
به ســاخت اولین نمونه از حسگرهای پوستی
دقیق و حساس شــدند که میتوان به کمک
آن جریان و فشار خون را به صورت  24ساعته
کنترل کرد.
پروفسور ریچارد چاد ،مهندس علوم مواد از
دانشــگاه ایلینویز در مورد این دستاورد اظهار
کــرد :به کمک این فنــاوری ،بیماران دیابتی
میتوانند به صورت  24ســاعته تغییرات ایجاد
شده در جریان خون خود را اندازهگیری کنند و
از وضعیت بدن خود آگاه شوند.

ساخت حسگر پوستی
برای اندازهگیری جریان خون

پژوهشــگران دانشــگاه کلیولنــد در ایالت
اوهایو مولکولی بــه نام ( MCAMمولکول
ف کرده اند که
اتصال ســلول مالنوما) را کش 
به گلبولهای ســفید اجازه میدهد تا از ســد
بین خون مغز عبور کرده و با ورود به سیســتم
عصبــی مرکزی ،در آنجا آزادانه آســیبهای
عصبی را که در اماس دیده میشــوند ،ایجاد
کنند.
س از اینکــه مولکــول
پژوهشــگران پــ 
 MCAMرا در موشهــای آزمایشــگاهی
مسدود کردند و نتایج نویدبخشی در ارتباط با
اماس به دست آوردند ،تصور میکنند دارویی
که در انســان این عمل را انجام بدهد ،ممکن
اســت آغاز این بیماری را ب ه تاخی ر انداخته و از
سرعت پیشرفت آن تا حد چشمگیری بکاهد.
شناســایی اولین روش درمان و تأثیر آن بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به اماس ،موجب
کاهش چشــمگیر ناتوانی و کاهش پیشرفت
بیماری در فرد بیمار میشود.
پژوهشــگران میگویند :برای اماس درمان
قطعی وجود ندارد و یک بیماری معلولکننده
و پیشرونده محســوب میشود که به فلجی،
نابینایی ،بیحســی و مشکل در حفظ تعادل و

کشف داروی جدید مقابله با «اماس»

فضاپیمای ســوییفت ناســا که متخصص
اکتشــاف انفجارهای پرتو گاماست ،موفق به
کشف هزارمین مورد از این انفجارها شد.
انفجارهــای پرتــو گامــا قدرتمندتریــن
انفجارهای جهان هســتند که معموال هنگام
فروپاشــی یک ستاره و تولد یک سیاهچاله رخ
میدهند.
این انفجارها شــامل جرقههای پرتو گامای
مرتبط با انفجارهای پرانرژی در کهکشانهای
دوردست هستند .آنها به عنوان درخشانترین
رویدادهای الکترومغناطیســی جهان شناخته
میشوند.
مــدت زمان رخــداد ایــن انفجارهــا بین

راه رفتن بیمار منجر میشود.
در بسیاری از کشورها ،اماس دلیل اصلی فلج
غیر ترومایی (بدون ایجــاد ضربه) در جوانان
محسوب میشود .هرچند برخی مبتالیان طی
زندگی خود از ناتوانی کمی رنج میبرند ،حدود
 60درصد از آنها 20سال پس از آغاز بیماری
ب ه ســختی تالش میکنند تا بتوانند همچنان
بدون کمک کسی یا چیزی راه بروند.
برآورد شده است که حدود  2.3میلیون انسان
در دنیا به اماس دچار هســتند .انسداد مولکول
اتصال سلول مالنوما ،از عبور سلولهای ایمنی
از ســد بین خون مغز ( )b.b.bو ورود آنها به
درون سیستم عصبی جلوگیری میکند.
اماس یــک بیمــاری خودایمنی اســت که
ســلولهای ایمنی بدن به بافت عصبی خود
بدن حمله میکنند .در این بیماری ،سیســتم
ی
ایمنــی به بافــت موجود در سیســتم عصب 
مرکــزی حمله میکند که مغز ،نخاع و عصب
بینایی را شامل میشود.
به گفته محققان ،به طور معمول ،ســد بین

خــون مغز از سیســتم عصبیمرکزی در برابر
ی ســفید موجود در سیستم
حملهی گلبولها 
ایمنی محافظت میکند .اما در اماس ،سد بین
ل ســفید به نامهای
خون مغز به دو نوع گلبو 
 CD4و  CD8اجازه میدهد که از آن عبور
ی مرکزی وارد شوند.
کرده و به سیستم عصب 
آنها میگوینــد :این گلبولهای ســفید به
غالف میلین (عایقپوششــی و محافظتی که
اطراف ســلولهای عصبی را میپوشــاند و از
نشت سیگنالهای الکتریکی درون سلول های
عصبــی به خــارج جلوگیری میکنــد) حمله
میکنند .در نتیجه قابلیت انتقال پالس عصبی
تضعیــف شــده و پالکی در امتداد رشــتهی
عصبی ایجاد میشود.
ســلولهای  CD4و  CD8از مولکــول
اتصال ســلول مالنومــا مثل یــک گذرنامه
ن ترتیب از طریق سد
استفاده میکنند تا ب ه ای 
بین خون مغز به سیســتم عصبی مرکزی وارد
شوند.
از طریــق آزمایشهــای متعــددی که در

کشف هزارمین انفجار پرتو گاما
توسط فضاپیمای ناسا
 10میلیثانیه تا چندین ســاعت است .پس از
انفجار اولیه ،معموال تابشــی بــا طول موج و
طول عمر بلندتر ظاهر میشود.
به گفته ناســا ،روز  27اکتبــر (پنجم آبان)
حدود ســاعت  6:41بعدازظهر به وقت شرق
آمریکا ،تلســکوپ هشــدار انفجار ســوییفت
هزارمیــن انفجار پرتو گامــا را به عنوان یک

پالس ناگهانی از پرتوهای گاما کشف کرد که
از مکانی در صورتفلکی نهر نشات گرفته بود.
ستارهشناسان این رویداد را GRB15027B
نام نهادند و پس از کشف این پرتو دریافتند که
این دومین انفجار رخ داده در آن تاریخ است.
فضاپیمــای ســوییفت بــه طور خــودکار
مکان ایــن انفجــار را تشــخیص داده و به

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
برابــر رأی شــماره  139460311001019030مورخ  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 بالمعــارض متقاضی الهیار بهمن پوری گلهزن فرزند خوشــیار
به شماره شناسنامه  57صادره از الرســتان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  136/23مترمربع پالک  1293فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی ابراهیم کارگر 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 :
/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 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
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی فرح دهقانی فرزند ســیفاله
به شــماره 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 رسمی ســیفاهلل دهقان 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 اول94/8/5 :
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
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  4062فرعی 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
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 :
/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  139460311001019010مورخ  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 حسن بهمن پوری گلهزن فرزند
عبدالحسین به شماره شناسنامه  678صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  127/60مترمربع پالک  1296فرعی از 2144
اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  2144اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رســمی حاج ابراهیم و اسماعیل کشتکاران
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 :
/16906م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

وی در ادامه افزود :در بیشــتر ابزارهای رایج
برای اندازهگیری جریان خون از نمایشــگر و
تجهیزات جانبی اســتفاده میشود که نیازمند
توجه کامل بیمار اســت ،اما به کمک حسگر
پوستی قابل انعطاف میتوان بدون توجه بیمار
وضعیت جریان خون و تغییرات آن را بررسی و
ثبت کرد .محققان در مورد ویژگیهای حسگر
پوستی انعطافپذیر اظهارکردند :پس از مطالعه
بســیار در انتخاب مواد مناسب ،سرانجام یک
حسگر بسیار ســبک و کامال نازک طراحی و
ساخته شد که بدون هیچگونه اختالل و فشار
بر روی پوســت قرار گرفته و جریان خون را
اندازهگیری میکند.
حسگر پوســتی جدید همچنین قادر است تا
به کمک حسگرهای گرماســنج تعبیهشده بر
روی آن ،الگوهای حرارتی جریان خون را نیز
اندازهگیری و ثبت کند.
آزمایشــگاه انجام شده ،پژوهشــگران به این
مسأله پیبردند که اگر از برهم کنش مولکول
اتصال سلول مالنوما با پروتئینی ممانعت کنند
که اغلب به آن اتصال دارد ،آنگاه فعالیت این
بیماری کاهش مییابد .آنها میگویند :کاهش
تقریبی 50درصدی این بیماری ،در موشهای
مبتال به آنســفالومیلیت خودایمنی آزمایشــی
مشاهد ه شد که متداولترین مدل حیوانی برای
بررســی اماس اســت .آنچه به صورت خاص
اهمیت دارد ،این اســت کــه میتوان از زمان
ف کرد و
بروز اولین نشــانهها ،بیماری را متوق 
روی پیشرفت آن تأثیرگذار بود.
پژوهشــگران پس از این بررسی ،دارویی ب ه
نام  PRX003تولید کردهاند که برای انسداد
مولکول اتصال ســلول مالنوما طراحی شــد ه
اســت و ب ه این ترتیب عبور گلبولهای سفید
مخرب از میان ســد بین خون مغز را متوقف
میکند.
پژوهشــگران در حــال برنامهریــزی برای
کارآزمایی بالینی این دارو در داوطلبان ســالم
هستند .آنها همچنین امیدوارند که کارآزمایی
دیگــری را در بیماران مبتال به پســوریازیس
برای سال بعد شروع کنند.
ستارهشناســان سراســر جهــان موقعیتش را
اطــاع داده و ســپس بــرای بررســی منبع
دقیق آن توســط تلســکوپهای حســاس
پرتــو ایکس و ماوراءبنفش و تلســکوپهای
نوری رو به موقعیــت مذکور چرخید .به گفته
جان نوســک ،مدیر عملیاتهــای ماموریتی
سوییفت ،سالهاست که اخترشناسان با اصالح
تکنیکهایشان سعی در دستیابی به مکان این
انفجارها در کوتاهترین زمان ممکن دارند.
این فضاپیما پس از گذران حدود  11ســال
در فضا در وضعیت خوبی اســت و دانشمندان
ناسا در انتظار مشاهده انفجارهای پرتو گامای
بیشتری توسط این فضاپیما هستند.
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تولید گوجهفرنگیهای غولپیکر با
افشانه نانوذرات

محققان دانشگاه ســنت لوئیس واشنگتن با استفاده از
نانوذرات ،موفق به تولید میوههای بزرگ شدند.
رویکرد این گروه منجر به تولید گوجهفرنگی شده که از
نظر وزنی تقریبا  82درصد محصول بیشتر تولید میکنند،
این محصوالت همچنین دارای محتویات آنتیاکسیدانی
بیشتری هستند.
این روش جدید توسط دکتر رامش رالیا و دکتر پراتیم
بیســواس در کالج علوم مهندســی و کاربردی دانشگاه
سنت لوییس واشنگتن توســعه یافته و شامل استفاده از
نانوذرات اکسید روی و دیاکسید تیتانیوم برای افزایش
توانایی گیــاه گوجهفرنگی در جذب نــور و مواد معدنی
است .اکســید تیتانیوم ،کلروفیل موجود در برگ گیاهان
را برای بهبود فتوسنتز افزایش میدهد .همچنین “روی”
یک ماده مغذی ضروری اســت که به عملکرد آنزیمها
درون گیاه کمک میکند.
بیســواس گفت :وقتــی یک گیاه رشــد مــی کند،
ســیگنالهایی را به خاک میفرستد مبنی بر این که به
مواد مغذی نیاز دارد .مواد مغذی مورد نیاز گیاه به شکلی
نیست که این گیاه بتواند آن را فورا دریافت کند ،بنابراین
شروع به ترشــح آنزیمهایی میکند که به خاک واکنش
نشــان داده و باعث تحریک باکتریها برای تبدیل مواد
مغذی به شکل قابل اســتفاده برای گیاه میشوند .ما با
اضافــه کردن نانوذرات ،در حــال تالش برای کمک به
این مسیر هستیم .این گروه دریافتند که افزودن مستقیم
نانوذرات به برگهای گیاه در قالب افشانه بسیار ریز ،بیشتر
از زمانی که نانوذرات در خاک استفاده شده باشند ،منجر
به جذب مواد مغذی میشود.
رالیــا اظهار کرد :گیاه فقــط میتواند حدود  20درصد
از مواد مغــذی را از طریق خاک جذب کند؛ مابقی آن با
ترکیبات خاک یک مجموعه پایدار را تشکیل داده و یا با
آب شسته میشوند و منجر به رواناب میشوند .در هر دو
مورد آخر ،مواد مغذی برای گیاهان در دسترس نیست.
گیاهان تحت درمان با نانو ذرات ایروسل از نظر وزنی
تقریبا  82درصد بیشتر از گیاهان اصالح نشده محصول
میدهند ،برای مثــال گوجهفرنگیها افزایش بین  80تا
 113درصد در سطوح لیکوپن داشتند .این آنتیاکسیدان،
رنگ قرمز گوجهفرنگی و برخی از میوهها و ســبزیجات
قرمز دیگر را تامین کرده و موضوع پژوهشهای متعددی
برای تعیین ارتباط بین آن و کاهش خطر ابتال به سرطان
شده که هیچ یک از آنها توسط سازمان غذا و دارو آمریکا
قطعی نشده است .بیسواس گفت :میزان غلظت مطلوب
نانوذرات که باعث فراهم شــدن محصول زیاد میشود،
هنوز هم تعیین نشده است ،اما سطوح نانوذرات گیاهان و
گوجهفرنگیهایی که دراین پژوهش از آنها استفاده شد،
کمتر از حدود تعیین شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا
بــود و همچنین به طورقابل توجهی کمتر از مواردی بود
که در کودهای معمولی یافت میشود.
این گروه اکنون در حال توســعه یک فرمول جدید از
مواد مغذی نانو اســت که نه تنها دارای روی است بلکه
شــامل همه  17عنصری میشود که گیاهان برای رشد
به آن نیاز دارند .آنها امیدوارند که چنین روشــی بتواند تا
ســال  2050بدون اعمال فشار اضافی بر روی منابع آب
و انرژی ،به تغذیه  9میلیارد نفر که ســاکن این ســیاره
هستند کمک کند.

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  139460311001016720مورخ  94/6/22هیأت دوم
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 متقاضــی زینب فرهادیپور فرزند علی
به شماره شناســنامه  502صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  158مترمربع پالک  20613فرعی از  1792اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  390فرعی از  1792اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی محمدرضا همایون 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 اول94/8/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/20 :
/16897م 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

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  139460311001010133مــورخ  94/5/4هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مرتضی عزتــی فرزند ناصر
به شماره شناســنامه  30800صادره از باختران در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  237/59مترمربع پــاک  53438فرعی از 1652
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  562فرعی از  1652اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی سیفاله عوضی 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 تسلیم 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 اول94/8/5 :
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 شــماره  139460311001014962مورخ  94/6/12هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی جواد کرمی ده ســروی فرزند
حسنعلی به شماره شناسنامه  165صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  231/81مترمربع پالک  18736فرعی از  1651اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  882فرعی از  1651اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی ابراهیم سلطانیان 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 تسلیم اعتراض ،دادخواســت 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 :
/16904م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

