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ساخت چسبهای بافتی محکم با نانوذرات توسط محققان کشور

قمر معروف مریخ
در حال از هم فروپاشیدن است

تازه ترین بررســی  های فضایی نشان می  دهد قمر معروف
مریخ در حال از هم فروپاشیدن است.
قمر  Phobosاز این نظر در علم اخترشناسی از اهمیت
خاص برخوردار اســت که در میان تمامی  ســیارات منظومه
شمســی ،نزدیک ترین قمر به ســیاره اش (مریخ) محسوب
می  شود .اما حاال تصاویری از این جرم فضایی به دست آمده
که نشــان می  دهد به واسطه نزدیک شدن تدریجی به مریخ
تغییراتی در سطح آن ایجاد شده که نشان از شروع فرآیند از
هم پاشیدگی است.
تحقیقاتــی که درخصوص قمر  Phobosانجام شــده
حکایت از آن دارد که طی بیش از یکصد سال اخیر حدود دو
متر به مریخ نزدیکتر شــده است .همزمان با نزدیکی بیشتر
این جرم فضایی به ســیاره ســرخ ،اثرات جاذبــه ای آن بر
ساختار قمر  Phobosافزایش یافته و بدین ترتیب از هم
پاشیدگی تدریجی آن که شباهت زیادی به یک سیب زمینی
دارد طی  ۳۰تا  ۵۰میلیون سال آینده کامل می  شود.
تری  هارفورد از مرکز پرتابهای فضایی گادارد ناسا که این
مطالعه را سرپرستی کرده است می  گوید :تصور ما این است
که از هم فروپاشیدگی قمر  Phobosهم اکنون نیز آغاز
شده است و نشــانه  های بارز این فرآیند ایجاد شیارهایی در
سطح این جرم فضایی است که متأثر از قرار گرفتن در میدان
جاذبه مریخ و نزدیکتر شدن تدریجی به آن است.
پیشتر دانشمندان تصور می  کردند که این شیارها به دلیل
برخورد یک جرم فضایی به ســطح  Phobosایجاد شده
بود اما تحقیقات جدید این تصور را رد می  کند.
توسط محققان ایرانی؛

پوست مصنوعی جهت ترمیم زخمهای عمیق
ساخته شد

محققان دانشگاه شــریف موفق به ساخت پوست مصنوعی
جهت ترمیم زخم  های عمیق شدند.
مریم اشکبوس ،کارشناس ارشد توسعه فناوری دفتر توسعه و
انتقال فناوری دانشــگاه شریف و یکی از محققان طرح ساخت
پوست مصنوعی گفت :پوست مصنوعی ،برای ترمیم زخم  های
عمیق به ویژه در ســوختگی  ها و دیابتی  ها کاربرد دارد .وی به
بیان اینکه این پوســت مصنوعی به روش الکتروریسی ساخته
شــده است ،افزود :در این پوســت ،از داروهای خاصی استفاده
شده اســت که می  تواند بستر مناســبی برای رشد سلول  های
پوست به وجود آورد.
به گفته اشکبوســی نمونه  های پوست مصنوعی که در بازار
وجــود دارد زخم  های بیماران را دچــار عفونت کرده و محیط
مناسبی را برای رشد سلول  های پوست فراهم نمی  آورد.
وی عنوان کرد :پوســت مصنوعی که ما ســاخته ایم بستر
مناسبی برای رشــد ســلول ایجاد می  کند و در نهایت باعث
ترمیم بافت پوست آســیب دیده خواهد شد .وی با بیان اینکه
در این پوســت مصنوعی خواص پزشــکی و مهندسی در کنار
یکدیگر قرار گرفته تا محیط مناســبی برای رشد سلول فراهم
شود،اظهار داشت :تا کنون نمونه  های آزمایشگاهی این پوست
مصنوعی را تولید کرده ایم و نتایج بدست آمده بر روی حیوانات
مطلوب بوده است .وی تاکید داشت:امیدوار هستیم که در آینده
با تولید پوست مصنوعی گامی  در جهت ترمیم زخم  های عمیق
انسان  ها برداریم.
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یــک شــرکت صنعتــی در طرحی مشــترک
با محققان دانشــگاه تهــران اقدام به ســاخت
آزمایشــگاهی گونهای چســبهای بافتی کرده
اســت .این چســبها کــه در ســاخت آنها از
نانوذرات اســتفاده شده ،استحکام بیشتری نسبت
به نمونههای تجاری متداول داشــته و نیازی به
آماده سازی قبل از مصرف ندارند.
درمــان جراحــات و پارگی ناشــی از جراحی،
ث طبیعی ،تصــادف ،جنگ و...
بیماریهــا ،حواد 
یکی از شــایعترین مشکالتی اســت که مراکز
درمانی و اورژانس با آن مواجه هستند .گذشته از
هزینه درمانی ،اگر چه بیشــتر این جراحات بدون
مراقبــت خاصی التیام مییابــد ،اما عدم مراقبت
صحیــح از آن میتوانــد باعث ایجــاد عفونت،
افزایــش دور ه نقاهت ،نقــص عملکرد و یا حتی
مرگ بیمار شود.
جواد صابری مجری طرح ،در اشــاره به هدف
پژوهش صورت گرفته عنوان کرد« :از زمانی که
نخ بخیه وارد علم پزشــکی شد ،این تصور پیش
آمد که اگر بتوان بدون استفاده از نخ با یک چسب
قطعات را کنار هم قرار داد ،کار با سهولت بیشتری
انجام میشود .بنابراین چسبهای بافتی به عنوان
جایگزین مناسبی برای بخیه یا گیره ظهور کردند.
هدف این پژوهــش ،تهی ه نانوذرات هیبریدی پلی
آکریلیک اســید -کیتوسان به عنوان چسب بافتی
بوده است».
وی در ادامــه لزوم بهبود کیفیت چســبهای

بافتی را بدین شرح بیان کرد« :به رغم تالشهای
زیــاد جامعه علمی  در طول دهههای گذشــته ،در
حال حاضر چســبهای بافتی در دســترس هنوز
هم دارای محدودیتهای قابل توجه و اشکاالتی
هستند .به طور مثال چسبهای بیولوژیک بافتی
مانند چســبهای فیبرینی و یا کالژنی از آنجایی
کــه از بافت زنده یا خود فردمشــتق میشــوند،
نسبت ًا گران قیمت و محدود هستند .این چسبها

محققان موسســه مطالعات بیولوژیکی ســالک در کالیفرنیا ،به
منظــور مبارزه با بیماری آلزایمــر ،دارویی به نام  J147را بر روی
موشهایی که به ســرعت در حال پیر شدن بودند آزمایش کردند
که نتایج حاکی از تقویت حافظه و قوه ادراک موشهای پیر بود.
آلزایمــر یک بیماری گســترده و پیشــرونده اســت که عمدتا
ســالمندان را تحت تاثیر قرار میدهد .در حال حاضر بیش از پنج
میلیون نفر تنها در آمریکا به این بیماری مبتال هستند.
پژوهش موسسه ســالک ،به دنبال مقابله با این بیماری از یک
زاویه جدید اســت .این پژوهش از طریق مطالعات قبلی در ســال
 ، 2013شروع شــده و با یک داروی نوروتروفینی افزایش دهنده
حافظه به نام  J147توسعه یافت.
بر خالف بســیاری از داروهایی که بــرای مبارزه با این بیماری
طراحی شدهاند ،داروی  J147پس از بررسی سمیت ،در مغز سنتز
شده و اثبات تاثیر این دارو ،محققان را شگفتزده کرده است.
آنتونیو کورایز ،مولف ارشد این پژوهش اظهار کرد :ما اثرگذاری
این نــوع از داروی ضد پیــری را پیشبینی نمیکردیــم .اما در
کمال شــگفتی مشــاهده کردیم داروی ، J147بر اساس تعدادی
از پارامترهــای فیزیولوژیکی ،موشهای پیر را به شــرایط دوران
جوانیشان بازگرداند.
این گروه با آزمایش  J147در یک نژاد از موشهای آزمایشگاهی
که به سرعت در حال پیر شدن هستند ،اثر این دارو را بر ژنهای مغز

همچنین با اســتحکام کششــی و چســبندگی
نســبت ًا ضعیفی عرضه شــده و به آماده ســازی
ت فرسایی ،درســت قبل از کاربرد ،نیاز دارند.
طاق 
از طرفی چون منشــأ انســانی یــا حیوانی دارند،
میتوانند باعث بروز عفونتهای ویروســی مثل
ویروس نقص ایمنی ،هپاتیت و یا ســندرم نقص
ایمنی شــوند .از طرف دیگر چســبهای جراحی
مصنوعی و نیمــه مصنوعی (مانند چســبهای

سیانواکریالتی) نیز زیست تخریب پذیری پایینی
داشــته و در کنار سمیت سلولی (زیست سازگاری
کم) و چســبندگی کم به سطوح مرطوب ،التهاب
مزمن ناشی از انتشار برخی از محصوالت تخریب
مربوطه را ایجاد میکنند».
این در حالی است که چسب طراحی شده توسط
این محققان برخالف چسب فیبرینی ،گران قیمت
نبوده و نیاز به آماده سازی آنچنانی قبل از مصرف

نتایج شگفتآور آزمایش یک دارو بر روی آلزایمر
موشهای پیر

آنها و همچنین بیش از  500مولکول کوچک که در سوخت و ساز
بدن حیوانــات تاثیر دارنــد اندازهگیری کردند .ســه گروه موش

مــورد آزمایش قرار گرفتند که یک گــروه موشهای جوان و دو
گروه از موشهای پیر بودند .یــک گروه با داروی J147به مدت
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ندارد .همچنین بــه ندرت باعث بروز عفونتهای
ویروســی و باکتریایــی در فرد بیمار میشــود.
به عالوه در مقایســه با چســبهای ســنتزی،
زیستســازگاری باال و اســتحکام چســبندگی
ی از انتشار برخی از
مطلوبی داشــته و التهاب ناش 
محصوالت تخریب آن بسیار کمتر از چسبهای
سنتزی موجود در بازار است.
صابــری معتقد اســت کــه اســتفاده از چنین
ی نه تنهــا از لحاظ مالــی مقرون به
چســبهای 
صرفهتر اســت بلکه برای بیمار و سیستم سالمت
جامعه شرایط بهتری را ایجاد خواهد کرد .در واقع
انتظار میرود به کمک این گونه چســبها بتوان
فرایند ترمیم زخم را به بهترین نحو تســریع کرد
و هزینههــای بیمار را با مدیریت صحیح و درمان
مناسب زخم کاهش داد.
جلوگیــری از نشــت هوا ،کاهــش زمان عمل
جراحــی و خونریزی بیمار ،کاربرد آســان ،نتیجه
عالی در زیبایی ظاهــری و رهایش موضعی دارو
از دیگــر مزایای اســتفاده از چســبهای بافتی
به شمار میرود.
این طرح در قالب پایان نام ه کارشناســی ارشد
جواد صابری از دانشــگاه تهران به راهنمایی دکتر
بهمن ابراهیمی ،دکتر ســهیال کردستانی و دکتر
محمد برشــان انجام شده است .این پایان نامه با
حمایت یک شرکت صنعتی صورت گرفته و تحت
عنوان پایان نام ه مورد نیاز صنعت به تأیید ســتاد
ویژه توسعه فناوری نانو رسیده است.

هفــت ماه و دیگــری بدون اســتفاده از ایــن دارو تحت درمان
قرار گرفتند.
نتایج آزمایش با بهبود عملکرد حافظه موشهای پیر بسیار مثبت
بــود .آنها همچنین عالئم پاتولوژیکی کمتــری از بیماری آلزایمر
در مغز خود را نشــان دادند و به طور کلی جنبههای بیشــتری از
ســوخت و ســاز و بیان ژن خود را با گروه جوانتر از موشها به
اشتراک گذاشتند.
به طور کلی ،مشــخص شــد کــه داروی  J147دارای اثرات
حفاظتی بر روی سیســتم عصبی مرکزی اســت و توانایی مقابله
با جنبههای پیری که از نزدیک با بیماری آلزایمر در ارتباط اســت
را دارد.
محققان اظهار کردند :قبل از هر گونه اعالم گســترده نتایج در
مــورد تاثیر احتمالی این درمان جدید ،نیازمند مطالعات بیشــتری
در این زمینه هســتیم .اما واضح است که تمرکز  J147بر درمان
عوامل خطر این بیماری ،حداقل توانســته اســت تاثیر زیادی در
موفقیت آن بر روی موشها داشــته باشــد .ما برای مشاهده تاثیر
ایــن دارو در انســان  ها نیازمند صبر طوالنی مدت نیســتیم ،چرا
که امیدواریم این گروه آزمایشــات انســانی خود را در سال 2016
آغاز کنند.
محققان یافتههای پژوهش خود را در مجله  Agingمنتشــر
کردهاند.

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  139460311001019249مــورخ  94/7/16هیأت 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 محمدجعفر عباســی فرزند رضا به شــماره
شناسنامه  58صادره از ششــده در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 160/75مترمربع پالک  11312فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  443فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی  کریم 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19218م 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  139460311001019466مورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پروانه مشــوش فرزند خلیل به
شماره شناســنامه  264صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  216/50مترمربع پالک  4174فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی  علیرضا امامی  ورثه رفعتالملوک امامی  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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19220م 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  139460311001020361مورخ  94/7/23هیأت اول موضوع
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی شهین نظری فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 816
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  218/85مترمربع
پالک  4259فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2139اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی  وراث کوکبالملوک
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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19222م 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  139360311001033669مورخ  93/12/3هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی منظــر غالمی  فرزند مچول به
شــماره شناسنامه  15638صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  109/89مترمربع پالک  53719فرعی از  1652اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  525فرعــی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی  ابراهیم شیردل 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19225م 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  139460311001018289مورخ  94/7/9هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدمراد ســلیمانیفرد فرزند
کوچک به شماره شناســنامه  1065صادره از ســپیدان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  239/60مترمربع پــاک  4245فرعی از 2139
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی  اشــرفالملوک امامی  محرز گردیده اســت.
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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19219م 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  139460311001020410مورخ  94/7/23هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی جمال زارعــی فرزند ایرج به
شــماره شناســنامه  2928صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب
ساختمان مســکونی تجاری به مساحت  386/46مترمربع پالک 1956
فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی  ایرج زارعی 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19221م 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  139460311001020669مورخ  94/7/28هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی مسلم احمدی فرزند فالمرز به شماره شناسنامه 957
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  170مترمربع پالک
 7244فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع
در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی  اکبر دهقانی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت 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 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 اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/28 :
/19224م 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 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139360311006000814مــورخ  93/12/10هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدجواد پازهر فرزند اکبر به شــماره
شناســنامه  19266صادره از استهبان نســبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ قطعه انجیرســتان به مساحت  128204مترمربع پالک 58
فرعی از  5477اصلی واقع در استهبان ابتدای محمودآباد فلکه انجیر
خریداری از ورثه اکبر پازهر 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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/28 :
 /100م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  93/542مورخ  94/8/24صادره از شعبه اول شورای حل اختالف فسا که طبق دادنامه شماره  93/531قطعیت یافته است
بهنام منوچهری فرزند یداله به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال به انضمام سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/2/14
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محکوم گردیده اســت بدینوسیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/708م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول فسا
کریمنیا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به خدیجه رســتمپور فرزند غالمعباس مجهولالمکان که آدرس و نشــانی از نامبرده در دست نیســت ابالغ میگردد به موجب
دادخواست تقدیمی  محمدحســین علیپور به خواسته مطالبه مبلغ  1300000تومان به طرفیت شما به خواســته مطالبه به کالسه  94/546ح شورا
مرکزی ثبت و برای مورخ  94/9/29ســاعت  10صبح تعیین وقت شــده است مراتب در اجرای قانون و به درخواست خواهان یک نوبت در جراید
محلی و کثیراالنتشار فارس درج و آگهی میشود تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی به شورای حل اختالف حوزه فسا واقع در میدان غدیر اول
خیابان شاهزاده قاسم در یکی از روزهای یکشــنبه یا سهشنبه بین ساعت  8/5الی  11/5مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
از حقوق خود دفاع نماید.
 /704م الف
دبیرخانه حوزه دوم شورا فسا

