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ساخت هواپیمای عمود پرواز برای
مأموریتهای مرزبانی و جنگلبانی

محققان کشــور هواپیمای عمود پروازی را برای انجام
مأموریتهای مرزبانی و شهری عرضه کردند که بینیاز
از باند فرود و پرواز اســت و با ســرعت  100کیلومتر در
ساعت حرکت میکند.
فرهاد ســبقتاللهی مجری طرح گفــت :با اجرای این
پــروژه تحقیقاتی موفق به طراحی و ســاخت هواپیمای
عمودپرواز شــدیم که قادر اســت به صورت عمودی از
زمین پرواز کند.
وی با بیان این که ایــن هواپیما با عنوان «داکتدفن»
طراحی و عرضه شده است ،اظهار داشت :هواپیمای عمود
پرواز عرضه شده ،تک سرنشین است.
سبقت اللهی با اشاره به تفاوت این هواپیما با بالگرد به
عنوان پرنده عمود پرواز ،خاطرنشــان کرد :بالگرد دارای
پرههای بلند است ولی این پرنده ،پرههای کوتاهی دارد؛
از ایــن رو از این پرنده تک سرنشــین حتی میتوان در
محیطهای شهری استفاده کرد.
مجری طرح ،با اشاره به جزئیات این پرنده تکسرنشین،
یادآور شد :موتور این پرنده پیستونی است و انرژی مورد
نیاز آن از طریق بنزین معمولی تامین میشــود .وی به
بیان کاربردهای این عمود پرواز پرداخت و اظهار داشت:
از این پرنده میتوان برای مرزبانی ،انجام ماموریتهای
مرتبط بــا پلیس شــهری و همچنین بــرای جنگلبانی
استفاده کرد .سبقتاللهی عدم نیاز به باند پرواز و فرود را
از مزیتهای این هوانفربر ذکر کرد و ادامه داد :این پرنده
میتواند با ســرعت  100کیلومتر در ســاعت و در ارتفاع
 3هزار متر از ســطح دریا پرواز کنــد .وزن کلی آن نیز
 380کیلوگرم است .به گفته وی این پرنده در هر شرایط
آب و هوایی قادر به انجام ماموریتهای مورد نظر است.

رشد نورونهای چشم
با استفاده از سلولهای بافت بند ناف

محققان مرکز پزشــکی دانشــگاه دوک در تحقیقات
جدید خود نشان دادهاند که سلولهای جدا شده از بافت
بند ناف ،مولکولهایی تولید میکنند که میتواند به رشد
نورونهای شبکیه در چشم موشها کمک کند.
این یافتهها نشان داده یک خانواده خاص از مولکولها
موســوم به ترومبوسپوندینها ممکن اســت از پتانسیل
درمانی برای بیماریهای تحلیل برنده چشــم برخوردار
باشند .دانشمندان با یادگیری بیشتر در مورد عملکرد این
سلولها اکنون یک گام دیگر به درک حالتهای بیماری
که این ســلولها باید در آنها مورد بررسی قرار بگیرند،
نزدیک شــدهاند .سلولهای بدست آمده از بافت بند ناف
با ســلولهای خون بند ناف متفاوت هستند زیرا از خود
بافت و نه خون آن گرفته شدهاند .محققان دانشگاه دوک
از یک سیستم کشت سلول برای تعیین تاثیرگذاری این
ســلولها بر رشد نورونهای بدست آمده از شبکیه چشم
موشها استفاده کردند.
در یــک آزمایــش که طی آن دو نوع ســلول در یک
مایع بدون ارتباط فیزیکی آغشته شده بودند ،نورونهای
شــبکیه با ســلولهای بافت بند ناف در مایع قرار داده و
ارتباطات نورونی جدیدی موســوم به سیناپس را تشکیل
دادند و شــاخههای جدیدی موسوم به  neuriteرا نیز
تولید کردند که به ارتباطات جدید منجر خواهند شد.

نتایــج یک تحقیــق جدید نشــان میدهد
مشــکالت بینایی گاهی تنها عالمتی هستند
که نشــان میدهند سیستم قلبی عروقی یک
فرد وضعیت خوبی ندارد.
این نتایج از بررســی یک مــورد خاص در
یونان حاصل شــده اســت و به نظر میرسد
از ایــن پس کاربرد زیادی در علم تشــخیص
بیماریهای قلبی عروقی داشــته باشــد .در
این مورد ،مردی  77ســاله سه بار دچار تاری
دید در چشم راستش شــد در حالی که بعد از
هر بار تاری دید ،بینایــیاش به حالت عادی
برمیگشــت .مرد با نگرانی از این مشکل به
درمانگاه چشــم پزشکی در بیمارستانی محلی
رفت .معاینه چشم مشــخص کرد که بینایی
مرد مشــکلی ندارد و فشــار داخل چشم نیز
طبیعی اســت ،اما زمانی که پزشک به چشم
مرد و به خصوص مردمک چشمش از نزدیک
نگاه کرد مشــخص شــد که یک لخته خون
جریان خون او را در شاخهای از عروق شبکیه
مسدود کرده است.
دکترلیاس جوگاالس ،استادیار چشم پزشکی
پژوهشگران دانشگاه شــیراز ،در طرحی از
نانوساختارها در ساخت سلولهای خورشیدی
اســتفاده کردند تا بتوانند بازده این تجهیزات
را افزایش دهند .در این طرح تالش شــده تا
دانش ســاخت این ســلولها به شکلی بومی
ایجاد شده و هزینه ساخت آنها نیز از دیدگاه
اقتصادی توجیهپذیر باشد.
باال بردن راندمان ســلولهای خورشــیدی
همواره یکی از دغدغههای صنایع تولید کننده
انرژیهای نوین اســت .به همین دلیل تالش
محققان بر این است که بتوانند با بهینه کردن
هرکدام از فرآیندهــای تولید این تجهیزات با
کمترین هزینه ممکن ،میزان تولید الکتریسیته
از نور خورشید را در سلولهای خورشیدی باال
ببرند.
به گفت ه محسن اســد ،مجری طرح در این
طرح تالش شــده تا افزون بــر بومی کردن
دانش ســاخت سلولهای خورشیدی از مرحله
ویفر خام تا ســلول کامل ،بازده این تجهیزات
نسبت به سلولهای متدوال افزایش یابد.
وی نحــوه دســتیابی به این هــدف را در
نمونههای ساخته شــده بدین شرح بیان کرد:
یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشــگاه نیو
ســاوت ولز در اســترالیا ،به بررسی مکانیزمی
پرداختهاند که توســط آن اتصــاالت مغز در
مراحل اولیه بیماری آلزایمر از بین میروند.
بیماری آلزایمر یک مشــکل فراگیر اســت
که حدود  5.3میلیون نفــر فقط در آمریکا به
آن مبتال هســتند .تالشهای زیادی در جهت
یافتن درمانهای موثر صورت گرفته که نتایج
مثبتی را در بر داشتهاند .محققان دیگر در حال
توسعه داروهای جدید هستند که با جنبههای
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تشخیص بیماریهای قلبی عروقی با
بررسی چشمها

گام محققان ایرانی در تولید سلولهای
خورشیدی با هزینه کم و عملکرد باال

«عمدهترین مشــکل باال بردن راندمان سلول
خورشــیدی ،ثابت بودن ســطح آنهاست .در
نمونههای ســنتز شده ،این مشــکل با ایجاد
بافت نانومتری بر روی سطح و به دام انداختن
بیشتر فوتونهای نوری حل شده است».
بدین ترتیب با افزایش راندمان ســلولهای
خورشــیدی ،هزینه تولید الکتریســیته از این
ســلولها کاهش خواهد یافت و فرآیند تولید
انرژیهای تجدیدپذیر اقتصادیتر میشــود.
ایــن مــوارد از مهمترین دســتاوردهای این
پژوهش حاصل شده است.
به گفت ه ایــن محقق ،به طــور کلی جهت
افزایش بازده عملکرد ســلولهای خورشیدی
دو راهکار نوری و الکتریکی مطرح اســت .در
روش اول مبنــا بر جذب حداکثر نور از محیط
و حداقل بازتاب از ســطح ســلول خورشیدی
اســت .برای این کار میتوان از پوششهای

ضدبازتاب استفاده کرد.
راهکارهای مؤثر دیگر زدایش ســطحی به
صورت ناهموار در ساختار سلول است .در این
روش باید بتوان بافتهای هرمی را در ســطح
سلولهای خورشیدی به وجود آورد.
این بافتهای هرمــی که ابعاد میکرومتری
دارنــد ،باعث کاهــش بازتاب نــور تابیده به
ســطح شده و موجب تغییر جهت نور به سمت
داخل سلول به سمت مکان پیوند نیمه هادی
میشوند.
در این تحقیق با استفاده از خاصیت زدایش
کاتالیستی نانوذرات نقره نسبت به سیلیسیوم،
بــر روی بافتهــای هرمــی میکرومتــری،
بافتهای نانومتری ایجاد شده است که میزان
بازتاب نور را به حداقل میزان ممکن رســانده
است.
اســتفاده از روش الکتریکــی نیــز از دیگر

آلزایمر ،ارتباطات مغزی را از بین میبرد
پیری مرتبط با آلزایمــر مقابله میکند و حتی
از امواج فراصوت برای مبارزه با شــکلگیری
پــاک در مغز بــوده اســت .درک کامل از
فرآیندهای این بیماری به یافتن درمانی موثر
برای آن کمک میکنــد .این پژوهش که به
رهبری دانشــگاه نیو ســاوت ولز در استرالیا
انجام شد ،بیماری را از این زاویه مورد بررسی

قرار داده تا درک بهتری از شرایطی که سبب
تجزیه ســلولهای ســیناپس مغزی به دست
آورد .ایــن اتصاالت برای تمــام عملکردهای
مغز به ویژه شکلگیری حافظه ضروری است.
گفته میشود که این اتصاالت توسط آلزایمر
تجزیه میشــوند اما اینکــه دقیقا چگونه این
اتفاق رخ میدهد ،هنوز هم یک معما اســت.

ثبتی و دادگستری

در دانشــگاه ملی کاپودیســترین در این باره
میگوید که این لختههای خونی از کلسترول
و پالکتهای خونی ساخته میشوند و در مورد
این بیمار ،لخته خون از شریان اصلی که خون
را به ســر و گردن میرســاند آمده است .این
لخته خون بســیار کوچک به شدت سالمتی
را تهدید میکند و افــراد با چنین لختهای در
شــریان مرکزی شبکیه چشم در معرض خطر
سکته مغزی جدی هستند.
بررسی چشمها راه ســادهای برای پزشکان
اســت تا به کمک آن به معاینه سیستم قلبی
عروقی و شبکه رگهای خونی بدن که شامل
ســرخرگها و سیاهرگهاســت ،بپردازند .به
ندرت پیش میآید مشــکالت عروقی که در
قسمتهای دیگر بدن وجود دارد ،در رگهای
خونی چشم دیده نشود بنابراین هر گونه تاری
دید موقتی نباید نادیده گرفته شود.
چشمها میتوانند ســامتی کل بدن فرد را
به راحتی نشان دهند و به این ترتیب مالقات
با یک چشم پزشــک اولین قدم در تشخیص
بیماریهای جدی است.
روشهای استفاده شده در دستیابی به افزایش
بازده نمونهها بوده است .به صورتی که با توجه
به نقصهای کریستالی به وجود آمده در سطح
سلول خورشیدی ناشــی از زدایش نانومتری،
فرآیند منفعل ســازی ســطح با اســتفاده از
پالســمای هیدروژن مورد استفاده قرار گرفته
است.
به گفته اســد ،مجموع این روشهای نوری
و الکتریکی منجر به ساخت سلول خورشیدی
سیلیســیومی تک بلوره بــا بــازده باالتر از
 18درصدی شــده که افزایش  23درصدی در
جریان نوری ( )Iphو  4درصدی ولتاژ مدار باز
( )Vocرا نسبت به نمونههای بدون استفاده
از ساختارهای نانو به همراه داشته است.
این محقق در پایان عنوان کرد« :کشــور ما
از نظر موقعیت تابش خورشیدی دارای استعداد
بســیار زیادی در زمین ه راهاندازی نیروگاههای
خورشیدی است .از این روی با توجه به دانش
فنی که در اجرای این پروژه در راستای طراحی
و ساخت سلولهای خورشــیدی سیلیسیومی
به دســت آمده اســت ،راهانــدازی خط تولید
سلولهای خورشیدی دور از انتظار نیست».
این گــروه به بررســی یک پروتئیــن به نام
مولکول  2اتصال سلول عصبی ()NCAM2
پرداختند.
محققان بــا مطالعه بافــت هیپوکامپ مغز
افراد فوت شــده دریافتند که بیماری آلزایمر
تاثیر زیادی بر این ناحیه می گذارد و ســطوح
 NCAM2در ســیناپس ،در افــراد مبتال به
آلزایمر کمتر از افراد ســالم است ،که این امر
نشان میدهد پروتئین نقش مهمی در تخریب
بازی میکند.
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ترکیب ریزربات با سلولهای
مصنوعی برای احیاء اندامها و بافتها

محققان امیدوارند با ترکیب ریزرباتها و سلولهای
مصنوعی موفق شــوند اندامها و بافتهای موجودات
زنده را احیاء کنند .آنها همچنین در حال توســعه یک
قلب ســایبری هستند که میتواند برای بهبود آزمایش
ادوات پزشکی استفاده شود.
دانشــگاه پنســیلوانیا در حال حاضــر در دو پروژه
بنیاد ملی علوم که برای ارتقای سیســتمهای مجازی
فیزیکی با کاربردهای پزشکی طراحی شدهاند ،شرکت
دارد .سیســتمهای مجازی فیزیکی از تجمیع یکپارچه
اجزای فیزیکی و محاســباتی ســاخته شدهاند و به آن
وابسته هستند.
یکی از این پروژهها ،تیمهای ریز ربات را با سلولهای
مصنوعی ترکیب میکند تا کارهایی را انجام دهند که
ممکن اســت روزی منجر به احیای اندامها و بافتها
شــوند .پروژه دیگر ،یک قلب مجازی را توسعه خواهد
داد که مدل مجازی قلب خاص بیمار است که میتواند
برای ارتقا و شتابدهی آزمایش ادوات پزشکی استفاده
شود.
بنیاد ملی علوم با دو کمک  5ساله به ارزش مجموع
 8.75میلیون دالر از این پروژهها پشتیبانی خواهد کرد.
جیم کروس ،رییس اداره مهندسی و علوم اطالعات و
رایانه بنیاد ملی علوم در رابطه با این پروژهها اینگونه
توضیح میدهد «:بنیاد ملی علوم در پشتیبانی تحقیقات
در سیستمهای مجازی فیزیکی یک رهبر بوده است که
پایهای فراهم کرده تا بتوان از هوشمندی در سالمت،
حمل و نقل ،انرژی و سیســتمهای زیرساخت استفاده
کرد .ما منتظر نتایج این دو حمایت مالی هســتیم که
یک چشمانداز ســریع و جدید برای سالمت هوشمند
فراهم میکند».
دانشــگاه پنســیلوانیا رهبر بینالمللی در تحقیقات
سیســتمهای مجازی فیزیکی و جاسازیشده است .در
پنج ســال اخیر ،تحقیقات پن در مهندسی سیستمهای
مجتمع و محاسبات جاسازیشده حمایتهای مالی به
ارزش بیــش از  30میلیــون دالر از بنیاد ملی علوم و
دیگر منابع دریافت کرده است.
پروژه ریزربات پن توسط ویجای کومار هدایت خواهد
شد که با کمک دانشمندان رایانه ،متخصصان ربات و
زیستشناســان دانشگاه بوســتون و مؤسسه فناوری
ماساچوست(  )MITسیســتمی را توسعه خواهند داد
که قابلیتهای رباتهای نانومقیــاس را با موجودات
مصنوعــی که به صــورت ویژهای طراحی شــدهاند،
ترکیب خواهند کرد .آنها باور دارند که این سیســتم
قادر خواهد بود کارهایی که در گذشــته غیرممکن به
نظر میرســیدند ،از تجمیع میکروسکوپی تا احساس
سلولی در داخل بدن را انجام دهد.
رویکرد گروه در مورد پروژه دوم ،مدلهای محاسباتی
مکانیــک حرکت قلب مخصوص بیمار را با روشهای
ریاضی پیشــرفته ترکیب میکند تــا چگونگی ارتباط
متقابل این مدلها با ادوات پزشــکی را تحلیل کنند.
روشهای تحلیلی میتواند برای تشــخیص اشکاالت
بالقــوه رفتار ادوات در مرحله طراحی و قبل از شــروع
آزمایش آنها روی حیوان یا انسان استفاده شود.

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  139460311001020819مــورخ  94/7/30هیأت اول
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 علی قربان هاشــمی فرزند باباجان
به شماره شناسنامه  7صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  200مترمربع پالک  20687فرعی از  1792اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  102فرعی از  1792اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی درنا اطاعت 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20248م 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  139460311001021975مــورخ  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 مالکانــه بالمعارض متقاضی عباس بمبوئی فرزند منصور به
شماره شناسنامه  867صادره از شیراز در ششدانگ یکباب ساختمان
مســکونی و تجاری به مساحت  141/63مترمربع پالک  5434فرعی از
 2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی حشــمتاله زارع 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20247م 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  139460311001022031مــورخ  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 خیری سالمی فرزند لطفاله به
شماره شناسنامه  401صادره از همایجان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  196/95مترمربع پالک  11373فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  443فرعی از  2139اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رســمی غالمعلی ثاقبرای 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20246م 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  139460311001021978مورخ  94/8/10هیأت 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 موســی روستا فرزند علی به شــماره شناسنامه 6
صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  266مترمربع
پالک  131فرعی از  2000اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  13فرعی از
 2000اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم
باباخان بحتوئی 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 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20245م 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  139460311001019245مــورخ  94/7/15هیأت 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 بالمعــارض متقاضی علیاکبر زارع فرزند احمدعلی به
شماره شناســنامه  12580صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  200مترمربع پالک  1960فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی متقاضی
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 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20252م 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  139460311001021116مــورخ  94/8/3هیأت 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 جمشید کارگر خرمآبادی فرزند
حسین به شماره شناســنامه  6صادره از ابرکوه در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  99/65مترمربع پالک  53820فرعی از  1652اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  531فرعی از  1652اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی علی علینژاد 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20251م 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  139460311001010253مــورخ  94/5/6هیأت 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 علی عســکری فرزند علیقاسم
به شماره شناســنامه  761صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  120/52مترمربع پالک  18882فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی ورثه امیرحسین علیآبادی 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 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20250م 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  139460311001022210مورخ  94/8/12هیأت 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 ســمانه علیزاده فرزند علی به شــماره شناسنامه
 577صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 48/72
مترمربع پــاک  20686فرعی از  1792اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  292فرعــی از  1792اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی ابراهیم جعفری 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 اول94/8/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/10 :
/20249م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

