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طراحی گوشی پزشکی هوشمند جدید

محققان با همکاری مرکز بهداشــت اورالندو در فلوریدا
به تازگی مشــخص کردند که  HeartBudsکه یک
دســتگاه/نرمافزار گوشی پزشــکی جدید است،عملکردی
مانند گوشیهای سنتی دارد و بهتر از مدلهای رایج عمل
میکند .دستگاه  HeartBudsتوسط دکتر دیوید بلو،
که رئیس گروه قلب و عروق در مرکز بهداشــت اورالندو
است طراحی شده است.
این سیستم بر پایه یک دستگاه کوچک صفحهای شکل
الکترونیکی شــنوایی طراحی شده که در برابر پوست بیمار
نگه داشــته و به جک هدفون آیفون متصل میشــود .با
اســتفاده از یک نرمافزار رایگان همراه ،پزشکان میتوانند
ضربان قلب بیمار را از طریق بلندگوهای گوشــی بشنوند،
عــاوه بر این آنها میتوانند یک نمایش گرافیکی از آن را
بر روی صفحه نمایش ببینند .بر خالف گوشیهای سنتی،
بیماران از طریق این دســتگاه میتوانند عالوه بر شنیدن
ضربان قلب خود ،اطالعات مربوط به آن را برای مراجعات
بعدی در گوشــی همراه خود ذخیره کنند و یا با پزشــکان
دیگر به اشتراک بگذارند.
در آزمون آزمایشــگاهی HeartBuds ،در کنار دو
گوشی کالس  Iو کالس  IIمورد تایید سازمان غذا و دارو
و یــک مدل یکبار مصرف معروف در  50نفر از افراد مورد
اســتفاده قرار گرفت و مشخص شد که HeartBuds
عملکردی نظیر مدلهای کالس  Iو کالس  IIداشت ،در
حالی که آنها بطور قابل توجهی بهتر از مدل یکبار مصرف
بودند .عالوه بــر این ،به دلیل اینکــه HeartBuds
نمیتواند به گوشــیهایی که منشا باکتری هستند متصل
شود ،شاهد گزارشهای کمتری مبنی بر انتقال باکتری به
بیماران اعالم شده است.

تولید دماسنج باریکتر از مو برای
نظارت بر سالمت نوزاد

محققان دانشگاه توکیو با همکاری دانشگاه تگزاس یک
حسگر گرمایی میکرونازک تولید کردهاند که میتواند بطور
مســتقیم به پوست متصل شده و بطور بالقوه برای نظارت
بر سالمت نوزادان یا حتی ارائه راحتی بیشتر به لباسهای
ورزشی بکار گرفته شود.
به گفته محققان ،این دســتگاه که درون یک فیلم فوق
کوچک قرار گرفته میتواند برای اندازهگیری دمای هدف
بین  25تا  50درجه سلسیوس که شامل دمای بدن انسان
نیز هســت ،مورد استفاده قرار بگیرد .این مدار الکترونیکی
ساخته شــده از گرافیت و پلیمر اکریالت نیمه بلورین تنها
 15میکرومتر یا یک چهارم موی انسان ضخامت دارد.
به گفته محققان ،میتوان حســگرها را بر روی چســب
زخــم چاپ کرد و بــرای نظارت بر دمای بــدن بکار برد.
برای مثال اعمال یک چســب بطور مستقیم بر روی زخم
یــا پس از جراحی میتواند در صورت عفونی شــدن زخم
با شناســایی تغییرات محلی در دما هشدار دهد .این مواد
ارزانقیمت بوده و بطور گســترده در تولیدات مورد استفاده
هستند .محققان تصور میکنند که این دماسنج تا سه سال
آینده بــرای کاربرد عملی وارد بازار شــود .تیم تحقیقاتی
این حســگر را با قرار دادن مســتقیم آن بر روی ریه یک
موش و اندازهگیری دمای اندام آزمایش کرد .این دستگاه
با موفقیت توانســت تغییرات دورهای در دمای  0.1درجه
سانتیگراد ریه را در زمان تنفس حیوان اندازهگیری کند که
نشــانگر قابلیت دستگاه در نظارت بر عالئم حیاتی بدن در
مطب پزشکان است.
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یک فنــاوری جدید میتواند ســاعتهای
هوشمند را قادر ســازد تا با استفاده از قابلیت
رســانا بودن الکتریکی طبیعی بــدن به طور
خودکار هــر چیزی که کاربران لمس میکنند
را تشخیص دهد.
این فناوری که ‘ ’EM-Senseنام دارد
توسط دانشگاه کارنگی ملون و مرکز پژوهش
دیزنی طراحی شده و توسعه یافته است.
این دستگاه بر پایه اصوات الکترومغناطیسی
متمایــزی عمل میکند که از آن دســتگاهها
ســاطع میشــوند و به طور خودکار اشــیا را
شناسایی میکند.
جیراد الپوت ،دانشجوی دکتری در موسسه
تعامل انســان و کامپیوتر کارنگی ملون اظهار
کرد :این دســتگاه میتواند یک ویژگی عالی
برای ساعتهای هوشمند باشد و آنها را بسیار
دقیقتر از قبل کند.
یــک ســاعت هوشــمند مجهــز بــه
 EM-Senseنسبت به حسگرهای رایج
تلفن همراه ،مانند شتاب سنج یا مانیتور نبض،
درک بسیار دقیقتری از آنچه که کاربر انجام
میدهد دارد.
با ایجاد پیوند بین یک ســاعت هوشمند با
گوشیهای هوشــمند و یا دیگر دستگاههای

تلفن همــراه میتوان فرصتهای بیشــتری
بوجود آورد.
آالنسون سمپل ،دانشمند محقق در موسسه
تحقیقات دیزنی اظهار کرد :ما در حال حاضر با
ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻗﻰ  -ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺮﺣﻤﺘﻰ شناخت آن دسته از اجسامی که کاربران با آنها
در ارتباط هســتند قادر به بدست آوردن درک
متنی بیشتری از فعالیتهای آنها هستیم.
بدن انسان برای دستگاه EM-Sense
ماننــد یــک آنتن عمــل میکند .بــا تماس
هــر بخش از بــدن با یک جســم ،پرتوهای
الکترومغناطیســی متمایزی از طریق بدن به
یک الکترود که به مچ دســت بسته میشود،
انتشار مییابد.
لوازم آشــپزخانه ،ابــزار برقــی ،ترازوهای
الکترونیکی و دســتگیرههای درب که دارای
قفل الکتریکی هســتند در میان مواردی قرار
دارند که قابل شناسایی و تشخیص هستند.
این دســتگاه حتی قادر است که مدلهای
مختلــف تلفنهــای همــراه را از یکدیگــر
تشخیص دهد.
محققان این فناوری را درسمپوزیوم ساالنه
نرم افزار رابط کاربری و فناوری  2015در شهر
شارلوت کارولینای شمالی مورد بحث و بررسی
قرار دادند.

پژوهشــگران چینــی موفــق بــه تولیــد
نانوبلورهایی شــدند که از آنهــا میتوان برای
تشخیص سلول سرطانی استفاده کرد .محققان
معتقدند که این نانوبلورها برای ایجاد روشنایی
نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد و از آنها در
LEDها استفاده کرد.
محققان چینی موفق به ساخت نانوبلورهای
جدیــدی شــدهاند کــه میتــوان از آنها در
تصویربرداری از ســلولهای سرطانی استفاده
کرد .نتایج این پژوهش در نشریه Applied
 Materials Todayمنتشــر شده است.
در این مقاله ،محققان نشــان دادند که چگونه
از فیلمهای نانوبلوری مبتنی بر فلزات النتانیوم
و یوروپیوم میتوان برای این کار استفاده کرد.
این گروه تحقیقاتی از دانشــگاه جیائوتونگ
چین روشــی برای تولید نانوبلورهای اکســی

ســاختار بلوری این ماده در مقیاس اتمی ارائه
میدهــد .این گروه بعد از ســنتز نانوبلورها از
آنها به عنوان عامل شناســایی ســرطان مورد
اســتفاده قرار دادند .نتایج یافتههای محققان
نشان داد که سلولهای سرطانی این نانوبلورها
را جذب کرده در حالی که ســلولهای سالم با
آنهــا برهمکنش نمیدهند .محققان این پروژه
معتقدنــد که میتوان از ایــن نانوبلورها برای
ایجاد روشــنایی نیز استفاده کرد به طوری که
این نانوبلورها را میتوان جایگزین المپهای
فلورســانس یا دیودهای نشر نوری ()LED
کرد .مانیش چوهواال از دانشــگاه روتگرز و از
ویراستاران نشریهای که این مقاله در آن چاپ
شده میگوید « :نتایج بدست آمده از این پروژه
میتواند اثر بسیار مهمی در حوزه تصویربرداری
پزشکی و صنعت روشنایی داشته باشد».

ساخت تلســکوپ بزرگ ماژالنی به عنوان
بزرگتریــن تلســکوپ جهان هفته گذشــته
در شــیلی آغاز شــد .گفته می شــود که این
دستگاههای پیشرفته نوری در بین نسل جدید
تلسکوپهای فوق حجیم پیشگام هستند.
تلســکوپ بــزرگ ماژالنــی در رصدخانه
الس کامپاناس موسســه علوم کارنگی واقع
در صحرای آتاکامای شــیلی ســاخته خواهد
شــد .عملیات ساختوســاز این تلسکوپ تا
اوایل ســال 2021به طــول میانجامد .برای
عملیاتی شــدن این پروژه ،باید راهی به طول
 2.5کیلومتر برای رسیدن به قله هموار شود.

استفاده از نانوبلورها
برای تشخیص سلول سرطانی
برومایــد النتانیوم با کیفیت بــاال ارائه کردند.
در این ســاختار میتوان به جــای النتانیوم از
یوروپیــوم ،گادولونیم یا تربیوم اســتفاده کرد.
محققــان این پروژه با گرم کــردن مواد اولیه
موجــود ،اقدام به ترکیب عناصــر با هم کرده
و در نهایــت عنصر ســه ظرفیتــی یوروپیوم
بهعنوان تقویت کننده وارد ساختار نانوبلورهای
 LaOBrمیشود.
در این پروژه پژوهشــگران نشان دادند که
چگونــه میتوان ابعاد و شــکل نانوبلورها را با

دقت باالیی تنظیم کرد .با این کار نانوبلورهایی
بدســت میآید که درصورت قــرار گرفتن در
معرض پرتــو فرابنفش یا اعمال الکتریســیته
میتواند نور مشخصی ایجاد کند.
محققان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
عبــوری ( )TEMاز نانوبلورها که به صورت
فیلــم درآمدهاند تصویربرداری کرده و نشــان
دادند که چیدمان اتمی در این ســاختار کامال
یکنواخت اســت .بلورشناسی اشــعه ایکس و
طیفسنجی فرابنفش اطالعات بیشتری درباره

ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان آغاز شد
دانشمندان پروژه ساخت بزرگترین تلسکوپ
جهان با اشــاره به این که آنها محل مذکور
استقرار تلســکوپ را با توجه به آسمان تیره و
وضوح نجومی بسیار عالی آن انتخاب کردند،
افزودند که صحرا یکی از مکانهای پیشرو در
جهان برای تحقیق در مورد فضا است.
این تلســکوپ که وزنی در حــدود 1100
تن خواهد داشــت ،تصاویری ارائه خواهد داد
که 10برابر شــفافتر و واضحتر از تصاویری

است که توسط تلســکوپ فضایی هابل تولید
شــده بود .با این کار ستارهشناسان میتوانند
اولین رویدادهای نجومی مانند کهکشانهای
باستانی و بسیار دور را که پس از انفجار بزرگ
رخ دادهاند ،مشــاهده و عالوه بر این ،سیارات
مشابه زمین را کشف کنند.
این تالش علمی ،دانشمندان را برای دیدن
فضا در پرتو مادون قرمز توانمند خواهد ساخت.
در ساخت این تلسکوپ از فنرهای مغناطیسی

برای بهبود تصویربرداری استفاده میشود.
پاتریــک مککارتی ،رئیــس موقت پروژه
تلســکوپ بزرگ ماژالنــی اظهار کــرد :ما
میخواهیــم درک خــود را از محتویــات و
چگونگی تکامل این جهــان افزایش دهیم و
جایگاه خود را در این جهان بیابیم.
مککارتی افــزود :هنگامی کــه آینههای
تلســکوپ با هم ادغام شوند ،تلسکوپی با قطر
 26متــر و طول  22متر تشــکیل خواهد داد.
مقدار زیــادی از کار مربوط به مرحله طراحی
پروژه و توســعه آینههای غولپیکر خواهد بود
که در قلب تلسکوپ قرار دارند.
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ارتباط ضخامت ماده خاکستری مغز
با توانایی تشخیص افراد

وقتی یک چهره آشنا میبینید ،وقتی یک پرندهشناس
یک پرنده کمیاب را بالفاصله روی شاخه یک درخت
تشــخیص میدهد و یا وقتی یک فــرد از دیدن یک
اتومبیل کالســیک با ارزش ذوقزده میشــود ،ناحیه
کوچکی از مغز درگیر این فرایند شناخت میشود.
بیش از دو دهه است که عصبشناسان دریافتهاند که
این ناحیه از مغــز که ناحیه چهرهیاب فوزیفوم FFA
نامیده میشــود نقــش مهمی در توانایــی مغز برای
شناسایی چهرهها و اشیا توسط افراد دارد.
اما به تازگی نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد
که ضخامت کورتکس در ناحیه  FFAنیز تاثیر مهمی
در ایــن فرآیند دارد و اندازهگیــری این بخش از مغز
میتواند توانایی یک فرد برای شناســایی افراد و اشیا
را پیشبینی کند.
این مطالعه که توســط محققان دانشگاه واندربیلت
انجام شده نشان میدهد که میان ساختار مغز و مهارت
دیدن رابطهای مســتقیم وجود دارد و ثابت میکند که
این بخش از مغز هم به توانایی تشخیص چهره و هم
اشیا مرتبط است.

طراحی پابندی برای جلوگیری از
زمین خوردن سالمندان

شــرکت  Orthotic Holdingsبــا همکاری
شــرکت  Sensoria Fitnessبــرای اولین بار
پابندی به نــام  Moore Balance Braceرا
طراحــی کردند که موجب تعــادل و ثبات کاربران در
راه رفتن میشــود و تا زمانی که از آن درست استفاده
شود ،کارآیی دارد.
زمین خوردن میتواند اثــرات مخربی را برای افراد
میانســال به همراه داشته باشــد ،به همین دلیل ،این
دو شــرکت به ســاخت محافظ هوشــمند پا و مچ پا
پرداختهاند.
دستگاه  Mooreطوری طراحی شده تا به کاربران
شــیوه راه رفتن صحیــح را بیامــوزد و احتمال زمین
خوردن آنها را به حداقل برســاند .یکی از کاستیهای
این دســتگاه این اســت که درمانگر نمیتواند به طور
قطــع بگوید بیمارانی که از آن به درســتی اســتفاده
میکنند ،دیگر نیاز به مراجعه به درمانگاه ندارند.
نســخه کنونــی این پابنــد با حســگرهای داخلی،
پارامترهای کاربر مانند نوع و ســطح فعالیت ،سرعت
راه رفتن ،آهنگ و مقدار زمان صرف شده برای هر متر
حرکت بر روی زمین را اندازه گیری میکند.
ایــن دادهها از طریق برنامه یک دســتبند مجهز به
بلوتوث که به پابند متصل میشــود ،به اینترنت منتقل
میشوند .با استفاده از این نرمافزار  ،پزشکان میتوانند
روند پیشرفت بیماران را بررسی و از درمان خانگی آنها
اطمینــان حاصل کنند  .کاربران همچنین میتوانند به
این دادهها دسترسی داشته باشند.
این پابند هوشمند در حال حاضر آماده فروش است و
انتظار میرود سال آینده به صورت تجاری در دسترس
عموم قرار گیرد .قیمت این محصول هنوز اعالم نشده
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 آرای شماره  139460311001018270و  139460311001018267مورخ
 94/7/9هیأت ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیــان زهرا محمودی
فرزند زینالعابدین و احمد فتحی فرزند قاســم 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  4شیراز حصه مشــاعی 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
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 ،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  139460311001018871مورخ  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 برهان گیوگرز فرزند ریحان به شــماره
شناسنامه  789صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 153/65مترمربع پالک  53727فرعــی از  1652اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  504فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی عطا پرویزی 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19235م 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  139460311001019023مورخ  94/7/14هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حســین پارسایی فرزند
محمدحســین به شــماره شناســنامه  1634صادره از ممسنی در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  189/52مترمربع پالک  1300فرعی
از  2144اصلی مفروز و مجزی شده 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 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 اول94/8/10 :
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 رأی شــماره  139460311001017583مورخ  94/7/26هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیحسین روستا فرزند
غالمحســین به شماره شناسنامه  556صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  5466فرعی از  2143اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش 4
شیراز 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 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 تســلیم 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 عدم 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
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  139460311001020337مورخ  94/7/23هیأت 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 عزتاله دهقانی فرزند علیرضا
به شماره شناسنامه  318صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  201/64مترمربع پالک  7239فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی علیرضا 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 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 اول94/8/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/19248م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311034000064مورخ  94/7/8هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ســید عبدالحمید قائم محمدی فرزند سید
محمود به شــماره شناســنامه  15398صادره از ابرکوه به شماره ملی
 2538993024در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 231/61
مترمربع به پالک  6891اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6891اصلی
واقع در بخش یک شیراز خریداری از مالک رسمی سهم مشاعی خودش
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 اول94/8/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/25 :
/18496م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

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

