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تشخیص گروه خونی
در کمتر از یک دقیقه با کاغذ زیست فعال

شرکت استرالیایی  Haemokinesisبا همکاری
دانشــگاه مانش ملبورن یک کاغذ زیســت فعال جدید
کم هزینــه را ارائه کرده که میتواند تنهــا با چند قطره
خون ،گروه خونی افراد را در کمتر از یک دقیقه شناسایی
کند .این کارت که ( )Group LegibleGLIFنام
دارد ،دارای یک ماده مخصوص و یک پنجره درخشــان
برای تحویل نمونه است.
به گفته جیم مانولیوس ،مدیرعامل شرکت سازنده این
کارت زیستفعال ،این ماده به آنتی ژنها واکنش نشان
میدهد تا به سرعت گروه خون فرد مورد نظر را به A،B
 ABو یا  Oشناسایی کند.
برای مثال از این فناوری میتوان در شرایطی استفاده
کرد که هیچ امکانات در دسترســی برای کمک به یک
زن باردار وجود ندارد.
وی میتواند بستگان خود را معرفی کرده و به افرادی
که بــا وی مطابقت خونی دارند ،در زمــان نیاز و جهت
تزریق خون ،کمک کرده یا عضو اهدا کند.
مانولیوس میگوید که این دســتگاه کمتر از یک دالر
قیمت دارد و اواســط سال  2016در دسترس خواهد بود.
او همچنیــن میگوید که این فنــاوری اولین محصول
از محصوالتی اســت که او به ســاخت آن امیدوار است،
دومین محصول او دســتگاهی برای شناسایی گروههای
خونی نادر است که به سختی شناسایی میشوند.

کشف مهد کودک ماده تاریک و بچه
کهکشانهای غولپیکر

النهای از کهکشــانهای کودک غولپیکر در فاصله
 11.5میلیارد سال نوری از زمین میتواند به سواالتی در
مورد چگونگی شکلگیری جهان شناخته شده پاسخ دهد.
ستارهشناســان با استفاده از تلســکوپ آرایه میلیمتر/
زیرمیلیمتــری بــزرگ آتاکامــا (آلمــا) توانســتند این
کهکشــانهای جــوان را کــه بنظر در محــل اتصال
رشتههای غولپیکر در یک شبکه از ماده تاریک سکونت
دارند ،شناسایی کنند.
ایــن یافتههــا بــرای درک چگونگی شــکلگیری
کهکشــانهای غولپیکــر و تکامــل آنها به شــکل
کهکشانهای بزرگ بیضوی اهمیت دارد.
ما اکنون در دوران نسبتا ســاکتی از تاریخ جهان قرار
داریــم 10 .میلیارد ســال پیش و قبل از شــکلگیری
خورشید و زمین ،مناطقی از جهان در اختیار کهکشانهای
غولپیکری قرار داشــت که نرخ شــکلگیری ستاره در
آنها صدها یا هزاران برابر بیشتر از کهکشان راه شیری
در حال حاضر بود.
در حــال حاضر هیچ کهکشــان غولپیکری در جهان
مدرن وجود ندارد ،اما ستارهشناســان بــر این باورند که
این کهکشانهای جوان به شکل کهکشانهای بیضوی
بزرگــی بلوغ پیــدا کردهاند که در جهــان امروزی قابل
مشاهده هستند.
تلســکوپ آلما با  10برابر حساسیت بیشتر و  60برابر
وضوح باالتر به ستارهشناســان اجــازه داد تا موقعیت 9
کهکشــان غولپیکر را در منطقه  SSA22شناســایی
کنند .محققــان دریافتند که این کهکشــانها دقیقا در
تقاطع رشتههای ماده تاریک قرار داشتند.
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محققان مؤسســه علوم هند مدعی شدهاند
که یــک قالب جدید را برای بازســازی بافت
اســتخوان با اســتفاده از چارچوب سهبعدی
کامپوزیتهــای گرافن کشــف کردهاند که از
محیط استخوان تقلید میکند.
حوزه “مهندســی بافت” شــامل استفاده از
یک ماده مصنوعی به عنوان ساختار پشتیبان
ســهبعدی برای کمک به رشــد سلولها و در
نهایت ،ترمیم و بازسازی بافت اولیه است.
بافتهــا یــا اندامهــای بــدن اغلب طی
بیماریهای مختلف یا به دلیل جراحت خارجی
ناشــی از تصادفات ،آســیب میبینند .بیشتر
مواقع این آسیبها با اســتفاده از پیوند بافت
یا اندام اهداکنندگان ســالم درمان میشوند و
در برخی از موارد نیز ،دســتگاهها میتوانند به
جبران فقدان عملکرد این اندامها بپردازند.
اما تمرکز تحقیقات امروزی بر ساخت موادی
است که ســلولهای خود بدن بتوانند آنها را
پرورش داده و آسیب را درمان کنند.
محققــان به بررســی چگونگــی و چرایی
واکنش متفاوت ســلولها بــه چارچوبهای
دوبعدی و سهبعدی پرداختند .آنها با افزودن
گرافــن ،چارچــوب پلیمــر پلیکاپروالکتون
را تقویــت کردنــد .آنها همچنیــن واکنش

کشف قالبی جدید
برای رشد مجدد استخوان

سلولهای استئوبالست (سلولهای پیشساز
استخوان) به نانوکامپوزیتهای پلیمر مبتنی بر
گرافــن را در زیرالیه دوبعدی و چارچوبهای
سهبعدی مورد بررسی قرار دادند.
نانوکامپوزیتهــای پلیمــر مبتنی بر گرافن
در زمــان ایجــاد زیرالیههــای دوبعــدی و
چارچوبهای سهبعدی بطور متفاوتی پردازش
میشوند .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی این
چارچوبها بر اساس نوع گرافن مورد استفاده
و طبیعت پردازش در حال انجام فرق میکند.
این تحقیق همچنین نشان داد که سلولهای
پیشساز اســتخوان بسته به طبیعت چارچوب
بطور متفاوتی رفتار میکنند .این تفاوت رفتار
به دلیل تفاوت شــیمیایی در شیوه آمادهسازی
چارچــوب و گرافن مورد اســتفاده اســت که
در عوض بر طبیعت ســطح تولید شــده برای
اسکان دادن سلولها تاثیر میگذارد.
یکــی دیگــر از معایــب اســتفاده از
پلیکاپروالکتــون به تنهایی بــه عنوان یک
چارچوب در مهندســی بافت ،این اســت که
طبیعت ذاتی آبگریز آن باعث میشــود نتواند
ســلولها را در خود اســکان دهد .راهحل این
مســاله ،ترکیب این پلیمر بــا مواد دیگر برای
آبدوست کردن آن است.

محققان سوئدی یک ماده کاغذ مانند نازک
اختــراع کردهاند که ظرفیت مشــخصی برای
ذخیره نیروی برق دارد.
قطر یک ورقه از این کاغذ برقی  15سانتیمتر
اســت و تنها  0.5میلیمتر ضخامت دارد .این
کاغذ میتواند یک فاراد نیروی الکتریســیته را
در خــود ذخیره کند که برابــر با همان میزان
برقی است که در ابر مخازنها ذخیره میشود.
این ماده که از نانوســلولز و پلیمرهای رسانا
تشــکیل شــده میتواند بعد از استفاده مجددا
شــارژ شــود و صدها بار قابلیت شارژ مجدد
دارد لذا از طول عمر مناســبی برخوردار است.
مهمتر از همه این کــه تنها چند دقیقه طول
میکشــد تا مجددا روشن شود .این ماده شبیه
به کاغذ سیاه رنگ است ،اما وقتی آن را لمس
میکنید بیشتر شبیه پالستیک به نظر میرسد.
همچنین دیگر خصوصیــات کاغذ را هم دارد
مثال میتوان آن را همچون کاغذ تا کرد و به
اشکال اوریگامی مختلف درآورد.
محققان با شکســتن فیبرهای ســلولزی با
اســتفاده از فشــار باالی آب موفق به ساخت
این ورقهها شــدهاند .فیبرهای ســلولزی تنها

تولید کاغذ نازک
با توانایی ذخیره نیروی برق

 20نانومتــر قطر دارند و به محلول آبی حاوی
پلیمر که قابلیت شــارژ الکتریکی دارد اضافه
میشــوند .پلیمر سپس پوشش نازکی تشکیل
میدهد که فیبرها را در بر میگیرد .فیبرها در
هم پیچیده میشــوند و مایع موجود در فضای
بین آنها به عنوان الکترولیت عمل میکند.
بر خالف باتریها و مخــازن بزرگ که در
حال حاضر مورد اســتفاده قرار میگیرند و از
حجــم زیادی از مــواد اولیه در آنها اســتفاده
میشــود و اغلب حاوی ترکیبات ســمی هم
هستند ،کاغذ برقی از مواد ساده تشکیل شده
که شامل سلولز تجدیدپذیر و پلیمرهایی است
که به سادگی در دسترس قرار دارند.
محققــان ادعــا میکننــد که ایــن ماده
کشــف جدیدی در هدایت همزمان یونها و
الکترونها محســوب میشــود و میتواند اثر
قابــل توجهی بر شــیوههای ذخیره انرژی در
وسایل برقی کوچک داشته باشد.
پژوهشــگران امیدوارند با اســتفاده از این
تکنولوژی در آینده نیروی برق بیشتری ذخیره
کرده و جوابگوی وسایلی با نیازهای الکتریکی
باالتر باشند.

تحقیقات دانشــمندان بیمارســتان ســلطنتی
برومپتون در لندن حاکی از آن است که سرطان
تنها یک قاتل نبوده ،بلکه قلب را نیز در معرض
خطر قرار میدهد.
محققان میگویند که این یافتهها ،این احتمال

سرطان برای قلب خطرزاست

انجام شــده و به تحقیقات بیشتری برای بررسی
این ارتباط نیاز است.
اگر این امر تائید شود ،میتواند در آینده روش
درمانی بیماران ســرطانی را به منظور حفاظت از
سالمت قلب آنها تغییر دهد.

را که خود ســرطان و نه داروهای درمان کننده
آن میتواند تاثیر نامطلوبی بر عملکرد قلب داشته

باشد ،افزایش داده است.
به گفته آنها ،این پژوهش در مقیاس کوچک

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  139460311001021663مورخ  94/8/7هیأت ســوم
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 احمدعلــی وطن ایمان فرزند کربالیی حاجی
به شماره شناســنامه  812صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  259/74مترمربع پالک  7308فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالکین رسمی نورعلی و بهزاد دهقان 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21411م 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  139460311001022669مورخ  94/8/21هیأت 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 متقاضی احمد بذرافشان فرزند نوراحمد
به شماره شناسنامه  19صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  131/84مترمربع پالک  4871فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  78فرعی از  2086اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی حســین نصر محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21410م 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  139460311001022621مــورخ  94/8/20هیأت 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 حســین اردشیری فرزند محمد به
شــماره شناســنامه  97صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  150مترمربع پالک  18914فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  799فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی جالل سلیمانی 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 تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21414م 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  139460311001016721مورخ  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 متقاضی محمد دهقان حســامپور فرزند
زیادقلی به شــماره شناســنامه  650صادره از بوانات در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  151/85مترمربع پالک  680فرعی از 2156
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2156اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی حجتاله کشاورز محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21415م 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  139460311001021937مورخ  94/8/10هیأت ســوم
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 حسین بهمن پوری گله زن فرزند عبدالحسین
به شــماره شناسنامه  677صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  204/45مترمربع پالک  1310فرعــی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی کیامرز عزیزی 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21409م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
صفر عابدی فرزند جانعلی به شماره شناســنامه  4202متولد  1358به
کالسه  16/364/94این شورا درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان جانعلی عابدی به شــماره
شناسنامه  2354در تاریخ  94/5/22در شهرستان داراب بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضی فوقالذکر با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2خانعلی عابدی به شــماره شناســنامه  2570726222صادره از فسا
فرزند متوفی
 -3محمد عابدی به شــماره شناســنامه  4201صادره از بوانات فرزند
متوفی
 -4علی عابدی به شماره شناسنامه  2402صادره از بوانات فرزند متوفی
 -5علی حســین عابدی به شماره شناســنامه  4573صادره از بوانات
فرزند متوفی
 -6نازآفرین عابدی به شــماره شناســنامه  9صادره از بوانات فرزند
متوفی
 -7ســکینه عابدی به شماره شناســنامه  4200صادره از بوانات فرزند
متوفی
 -8رحیمه عابدی به شــماره شناســنامه  1114صادره از بوانات فرزند
متوفی
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تقدیم واال گواهی صادر خواهد شد.
 /510م الف
قاضی مشاور شعبه شورای حل اختالف قریه الخیر و قلعه بیابان
ابراهیم نظری
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خوانش امواج مغزی
با استفاده از الگوی فعالیت نورونها

دانشمندان برای اولینبار موفق به دریافت و ذخیره
سیگنالهای مغزی مگس میوه شدند.
دانشمندان با اســتفاده از تکنولوژی مواد فلورسنت
یا بازتابنده نور موفق به کشــف ارتباط بین سلولهای
مغزی مگس میوه شدند.
به کمک فناوری نشانهگذاری فلورسنت میتوان از
جریان عصبی موجود در مغز مگس در طول  10دقیقه
تا یک ساعت آگاه شد.
دکتر مارکو گالیو ،متخصص نوروبیولوژی از دانشگاه
ایلینــوی ایاالت متحده در مورد این دســتاورد علمی
اظهار کرد :در مطالعات ما مشــخص شد که میتوان
الگوهای فعالیت بین نورونها در مغز را شناسایی کرد.
در واقع با کشــف الگوهای فعالیت نورونها میتوان
فعالیــت مغــزی را در زیر میکروســکوپ به صورت
تصویری رنگی مشاهده کرد.
وی در ادامــه افزود :هــر نورون مغزی با ارســال
اطالعات به نورون همسایه از طریق اتصال معروف به
ســیناپس ،مقداری ماده شیمیایی را نیز منتقل میکند
و با ارسال پیام عصبی بین نورونها میتوان به کمک
آشکارسازهای فلورسنت فعالیت آنها را رصد کرد.
محققــان با افــزودن مواد فلورســنتی با رنگهای
مختلف در قسمتهای مختلف مغز ،واکنش مگس به
تغییرات محیط ،رایحه و دما را بررسی کردند.
آنهــا امیدوارند تا با این مطالعه از نحوه عملکرد مغز
در یادگیری و خاطرات انســان آگاهی بیشتری داشته
باشــند تا در مواقــع بحران با دانــش کاملتری مغز
آسیبدیده را درمان کنند.

پیشگیری از ابتالی بیماران سرطانی
به آنفلوآنزا با واکسن جدید

گروهی از محققان به توسعه یک واکسن پرداختهاند
که خطر ابتالی بیماران ســرطانی به عفونت آنفلوآنزا
را کاهش میدهد.
مطالعات نشــان میدهد که حتی در بیماران مبتال
به مولتیپل میلوما و سایر اختالالت سلول پالسما که
واکســن آنفلوآنزای ســاالنه دریافت میکنند ،تزریق
یک مرحلهای واکسن ،پاســخ ایمنی مناسبی را ارائه
نمیدهد.
اســتراتژی محققان مرکز ســرطان دانشگاه ییل،
شــامل ارائه واکســن آنفلوآنزا با دوز باال به بیماران
و متعاقبــا تزریق یــک تقویت کننده بــا دوز باال در
یک ماه بعد است.
این واکســن با دوز باال در ســال  2009به عنوان
یک تک دوز برای بزرگســاالن باالی  65سال توسط
سازمان غذا و دارو آمریکا تصویب شد.
مولف اول این پژوهش انــدرو بارانگان اظهار کرد:
این استراتژی تقویتکننده ،نرخ عفونت آنفلوآنزا را در
میان بیماران در مقابل نرخ مورد انتظار  20درصد ،به 6
درصد کاهش داد و حفاظت را در برابر انواع آنفلوآنزاها
توســط واکسن در  66درصد از بیماران بهبود بخشید.
بارانگان افزود :اســتفاده از یک واکســن آنفلوآنزای
تایید شده با دوز جدید ،نتایج امیدوارکنندهای را برای
گروهی از بیمــاران در معرض خطر عفونت به همراه
داشت.

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  139460311001021924مورخ  94/8/10هیأت 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 متقاضــی حیدر کهندلپور فرزند محمد
جان به شماره شناســنامه  576صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  205/06مترمربع پالک  10132فرعی از  2142اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  279فرعی از  2142اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رســمی محمد آقا 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21408م 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  139460311001022641مورخ  94/8/21هیأت 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 متقاضی اشــکبوس پاکدامن حسامآبادی
فرزند حســن به شــماره شناســنامه  458صادره از مرودشت در
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  7309فرعی از
 2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی عباسعلی پوستچی 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21419م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

