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انعطافپذیرترین صفحه نمایش دنیا
رونمایی شد

شــرکت الجی از اولین صفحه نمایش  18اینچی که
مانند یک روزنامه پیچیده میشود ،رونمایی کرد.
این محصول که به ضخامت کاغذ اســت در نمایشگاه
تکنولــوژی  CESکه این هفته در الس وگاس برگزار
شد معرفی شــد .جزئیات این صفحه نمایش تاشو هنوز
منتشــر نشده اســت ،اما متخصصان خاطرنشان کردند:
از این تکنولــوژی میتوان در صفحه نمایش خودروها و
گوشیهای هوشمند بهره برد.
صفحه نمایش معرفی شــده با محدوده دینامیکی باال
( )HDRدر کنار پنــل تلویزیونهای  OLEDهفتاد
و هفــت اینچــی و  65اینچی قرار خواهــد گرفت .این
شــرکت ادعا میکند آپشــنهای  HDRدقت رنگی
مشــابه مانیتورهای مورد اســتفاده در ادیــت فیلمهای
تئاتری را فراهم میکند .همچنین الجی از طراحی یک
صفحه نمایش تلویزیونی  OLEDپنجاه و پنج اینچی
پردهبرداری کرده که بــه ضخامت یک برگه کاغذ بوده
و یک جفت تطبیقی از صفحــه نمایشهای OLED
منحنی /مقعر  65اینچی است.
قرار اســت یک صفحه نمایش دوسویه  55اینچی در
این نمایشــگاه معرفی شود که قابلیت نمایش دو تصویر
متفــاوت در دو طرف آن را دارد .به گفته طراحان صفحه
نمایش تاشوی جدید ،تلویزیون  OLEDدر حال حاضر
یک مفهوم است و بازار آن راهاندازی نشده است.
در کنفرانس مطبوعاتی روز سهشنبه در کره ،نشان داده
شده است که این سیستم توسط یک صفحه آهنربایی که
در پشت آن قرار دارد روی دیوار نصب میشود.

مدارگرد هند
همچنان به دنبال گاز متان در مریخ

نخســتین فضاپیمای هند در مــارس ،هنوز در حوالی
سیاره سرخ به دنبال گاز متان در جو آن میگردد.
اس کی شــیواکومار رئیس سابق سازمان فضایی هند
در صد و ســومین کنگره علمی این کشــور اظهار کرد:
ایــن مدارگرد مریخ هنوز در پی تشــخیص گاز متان یا
پیدا کردن منبع دقیق آن است.
اگرچه هند اولین کشوری بود که توانست در نخستین
تالش خود در  24سپتامبر ســال  2014با موفقیت وارد
مدار مریخ شود و تصاویر خیرهکنندهای را از سیاره سرخ
ارائــه دهد ،اما مدارگرد  475کیلوگرمــی آن با پنج ابزار
علمی آنبرد نتوانســته اطالعاتی در مورد منشــأ مریخ و
تکامل آن در منظومه شمسی ارائه دهد.
ماموریت  Rs.450-croreدر تاریخ  5نوامبر ســال
 2013از پورت فضایی سریهاریکوتا در آندرا پرادش و در
حدود  80کیلومتری شــمال شرق چنای راه اندازی شد و
پس از یک ســفر  10روزه از طریق فضای بین سیارهای
به مدار مریخ رسیده است.
ابزارهای علمی دیگر این مدارگرد برای مطالعه ســطح
سیاره سرخ به مدت حداقل  6ماه ساخته شده است.
ایــن فضاپیمــا پس از جان ســالم بدر بــردن از یک
خورشــید گرفتگی و یک خاموشی  15روزه در ماه ژوئن
سال گذشــته ،هنوز هم پس ازگذشت  28ماه از ورودش
به مدار مریخ ،بصورت دایرهوار در حال چرخش در اطراف
مریخ است.

در مناطقی چون عســلویه و خارک ،حجم
بســیار زیادی از گاز هدر میرود که برای رفع
این مشــکل محققان یک شرکت دانشبنیان
در پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه تهران،
حسگرهای نشتیاب خطوط گاز تولید کردهاند
که تجاریسازی شده است.
امیــر شــیخیها مقــدم ،مجــری طرح و
مدیرعامل شــرکت دانشبنیان ســازنده این
حسگرها ساخت دســتگاههای سنجش از راه
دور و سنسورهای قابل استفاده در محیطهای
بحرانــی را از دســتاوردهای تحقیقاتــی این
شــرکت عنوان و خاطرنشــان کرد :تحقیقات
در زمینه اسپکتروسکوپی جذبی به ساخت دو
محصول پیشــرفته منجر شد که در صنایع به
عنوان محصوالت گلوگاهی به شمار میروند
و شامل سنسورهای «مسیر باز» و «نقطهیی»
تشــخیص گاز میشــوند و دارای کاربردهای
وســیعی در حوزههای گاز ،نفت و پتروشیمی
هســتند .وی با بیان این که تاکنون سه نسل
سنسورهای «کاتالیستی»« ،الکتروشیمیایی» و
«الکترو اپتیک» در تشخیص گاز عرضه شده
است ،اظهار داشت :سنسورهای «کاتالیستی»
و «الکتروشــیمیایی» نســلهای قدیمی این
نوع سنسوها اســت و از سال  2000تا 2010
سنســورهای الکترواپتیکــی جایگزین حدود
 50درصد از سنسورهای نسل قدیم شدند.
مجری طرح ،سنسور تشــخیص نشت گاز
ارائه شــده از سوی این شــرکت دانشبنیان
را از نوع سنســورهای الکترواپتیکی دانست و
گفت :این سنســورها که با عنوان سنسورهای
الکترواپتیکی تشخیص گاز ILIYA-Xe110
و  ILIYA-P110عرضــه شــده ،به روش
اسپکتروسکوپی جذبی عمل میکنند و دارای
قدرت تشخیصی باالیی هستند.
وی به اهمیت این نوع سنسورها اشاره کرد
پژوهشگران دانشــگاه تبریز برای اولین بار
موفق شــدند از یک خانواده دوبال 48 ،گونه
در ایران و  30گونه در دنیا را شناسایی کنند.
فرزانه کازرانی با بیان اینکه این نتایج در قالب
رساله دکتری وی تحت عنوان «تاکسونومی و
تنوع گونهای نمونههای صحرایی و کلکسیونی
دوباالن خانواده  Dolichopodidaeدر
بخشــی از استانهای شــمال و شمال غربی
کشور» به دســت آمده اســت ،تصریح کرد:
در این مطالعه در مجمــوع  110گونه متعلق
به  24جنس و هشــت زیرخانواده ،از خانواده
 Dolichopodidaeجمــعآوری و
شناسایی شدند که در بین آنها  48گونه برای
ایران و  30گونه برای دنیا جدید است.
وی اضافه کــرد :اهمیت این حشــرات به
عنوان دشــمنان طبیعــی و عوامــل کنترل
بیولوژیک آفات به خصوص در جنگلها علیه
حشرات چوبخوار بوده و شناسایی آنها میتواند
بــه کاربردی کردن ایــن عوامل بالقوه کمک
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سال بیست و یکم

شماره 5662

ساخت حسگرهای نشتیاب خطوط
گاز با تالش فناوران ایرانی

و توضیــح داد :در صنایع نفت و گاز و به ویژه
در حوزه انتقال گاز نیاز به تجهیزات نشتیاب
اســت تا در هر نقطه از خطوط انتقال گاز در
صورت بروز نشتی ،این سنســورها به اپراتور
اطالع دهد و ما موفق به عرضه دو نوع سنسور
در این زمینه شدیم.
ایــن محقق بــه بیان تفاوت سنســورهای
«مســیر باز» و «نقطهیی» پرداخت و افزود:
در سنســورهای نقطهیی باید گاز به آنها برسد

تا بتواند نشــتی گاز را تشخیص و هشدار دهد
ولی سنسورهای مسیر باز با رصد یکصد متری
خطوط انتقــال ،قادر به تشــخیص نشــتی
گاز اســت .شــیخیهامقدم با تأکیــد بر این
که سنســورهای مســیر باز پیشــرفتهترین
سنسورهای تشخیص گاز هستند ،خاطرنشان
کرد :با عرضه این سنســورها ،ایران به جمع
معدود کشورهای ســازنده این نوع سنسورها
پیوســت .وی از اجرای پایلوت سنســورهای

شناسایی  78گونه حشره از خانواده دوبال
توسط پژوهشگران دانشگاهی

کازرانی بــا بیان اینکه جنگلهای شــمال

شایانی کند.

الکترواپتیک تولید شــده در شرکت انتقال گاز
خبر داد و گفت :با توجه به نتایج به دست آمده
از این پایلوت ،موفق به تجاریســازی آنها در
این شرکت شدیم.
به گفته وی این شــرکت دانشبنیان برای
سنســورهای الکترواپتیکــی موفــق به اخذ
اســتانداردهای بینالمللــی  ،ATEXایمنی
ذاتی IP67 ،و ضد ضربه بودن شده است.
شیخیها مقدم با بیان این که به دلیل اعمال
تحریمها ،عمر مفید سنســورهایی که درحال
حاضر در حوزه نفت و گاز اســتفاده میشــود
از درجــه اعتبار و صحت عملکردی گذشــته
است ،گفت :بر اســاس اعالم کارشناسان این
حوزه ،در حال حاضر در مناطقی چون عسلویه
و خارک حجم بســیار زیــادی از گاز به دلیل
ت یاب به هدر میرود
نبود سنســورهای نشــ 
که با این دســتاورد میتوان از هدر رفت گاز
جلوگیری کرد.
وی ،عمر مفید سنســورهای تولید شــده را
پنج سال ذکر کرد و ادامه داد :در تولید سه نوع
سنسور کاتالیستی ،الکتروشــیمیایی و الکترو
اپتیکی اینترفیس  4تــا  20میلی آمپر رعایت
می شــود .در این سنســورها نیز اینترفیس 4
تا  20میلی آمپر رعایت شــده بــه این معنی
که این سنســورها بر اســاس  ppmغلظت
گاز را تشــخیص میدهد و بــا ارائه  4تا 20
میلــی آمپر بــرق ،امکان اتصال سنســور به
نمایشــگر را فراهم میکند تا میزان نشت گاز
بررسی شود .شــیخیها مقدم با بیان این که
بر اســاس اعالم شرکت گاز ،حدود سه هزار و
 500نقطه از ایستگاههای انتقال گاز نیاز مبرم
به تجهیزات ایمنی نشت یابی دارد ،اضافه کرد:
مطالعات میدانی ما نشــان داد که کل خطوط
انتقال و ایســتگاههای تقلیل و تزریق گاز بالغ
بر  30تا  50هزار سنسور نشت یاب نیاز دارد.
ایران در حاشیه جنوبی دریای خزر و همچنین
جنگلهای ارســباران واقع در شــمال غربی
کشــور به علت برخورداری از وضعیت اقلیمی
خــاص و گونههای نادر گیاهــی و جانوری از
ارزش و اهمیــت باالیــی برخوردارند ،افزود:
حفاظت از جنگلها امر بســیار مهمی اســت
که باید به آن توجه بیشــتری کرد ،با بررسی
فون گیاهان و جانوران در این اکوسیســتمها
میتــوان گامهای موثــری در جهت حفظ و
حمایــت از ایــن جنگلها برداشــت .در این
راســتا مگسهای Dolichopodidae
میتوانند نقش موثر و بسزایی به عنوان عامل
کنترل بیولوژیک آفات در جنگلها ایفا کنند.
این رســاله با راهنمایی صمــد خاقانینیا،
دانشــیار گروه گیاهپزشکی دانشــگاه تبریز و
مشــاوره علیاصغر طالبی کهدویی دانشــیار
دانشگاه تربیت مدرس و مارک پالت از موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بلژیک انجام
شده 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 رأی شماره  139460311001023413مورخ  94/8/28هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اســد بدری خالری فرزند حسن به شماره شناسنامه 6
صادره از سپیدان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  88/40مترمربع
پالک  11418فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  367فرعی
از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی محمدحسن
راعی 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 بــه 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23492م 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 آرای شــماره  139460311017000474و 139460311017000475مورخ
 94/7/23هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
خرامه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان به ترتیب عبدالصمد درویشی
جابری فرزند جالل به شماره شناسنامه  133صادره از خرامه و عبدالواحد
درویشــی فرزند جالل به شــماره شناســنامه  953صادره از خرامه در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ متصل به آن بالمناصفه (هر کدام
سه دانگ از ششدانگ) به مساحت  81013مترمربع تحت پالک  397فرعی
از  218اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  218اصلی قطعه یک
بخش  5فارس واقع در خرامه پســت چنار خریداری بیواســطه از مالک
رسمی جالل درویشی جابری فرزند جوادعلی 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ،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 در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/11/3 :
 /24737م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

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  139460311001031292مورخ  94/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی نادری فرزند درویش به
شماره شناســنامه  37صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  173/60مترمربع پالک  4884فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  39فرعــی از  2086اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی مهرزاد محمدی راد محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23491م 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  139460311001030412مورخ  94/9/17هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی چراغعلی چراغی فرزند خدارحم
به شماره شناسنامه  1صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  67/79مترمربع پالک  3698فرعی از  2152اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2152اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی خداکرم کاظمی 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 مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23505م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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بزرگترین پایگاه داده اکتشافات
داروی سرطان جهان ،سهبعدی میشود

دانشــمندان مؤسســه تحقیقات ســرطان در لندن با
افزودن ســاختارهای ســهبعدی پروتئینهای معیوب و
نقشه شبکههای ارتباطی سرطان ،بزرگترین پایگاه داده
اکتشافات داروی سرطان جهان را متحول کرد ه و راه را
برای درمانهای مؤثرتر هموارتر کردهاند.
نســخه جدیــد پایــگاه داده  canSARاز هوش
مصنوعی برای شناسایی گوشه و کنار سطح مولکولهای
معیوب سرطانســاز به عنوان گامی مهــم در طراحی
داروهای جدید به منظور مســدود کردن آنها اســتفاده
میکند .این پایگاه داده در حال حاضر میلیاردها سنجش
تجربــی از فعالیت یــک میلیون دارو و مواد شــیمیایی
بر روی پروتئینهای انســان را جمــعآوری کرده و این
اطالعات را بــا دادههای ژنتیکی و نتایج کارآزماییهای
بالینی ترکیب کرده است.
این امر دانشمندان را قادر ساخته تا خطوط ارتباطی را
که درون سلولها قابل رهگیری هستند ،شناسایی کنند
که رویکردهای جدید بالقوهای را برای درمان ســرطان
امکانپذیر ساخته است .پایگاه داده در حال رشد اکنون
دارای ساختارهای ســهبعدی از تقریبا سه میلیون حفره
روی سطح نزدیک به  110هزار مولکول برخوردار است.
پایگاه داده  CanSARیک منبع بســیار قدرتمند
است که در سراسر جهان توسط محققان برای دسترسی
ســریع و آســان به حجم بزرگی از دانــش یکپارچه در
زیستشناسی ،شیمی و پزشکی سرطان استفاده میشود.

تولید باتریهای لیتیومی کام ً
ال جامد

تیمی از دانشمندان کرهای یک روش جدید برای تولید
باتریهــای لیتیومی کامال جامد ایجاد کردهاند که خطر
آتشســوزی و انفجار را به حداقل میرسانند .محققان
دانشــکده انرژی و مهندســی برق موسسه ملی علم و
فناوری اولســان و دانشگاه ملی سئول یک روش جدید
ابداع کردهاند که شــامل ذوب کردن الکترولیت جامد و
پوششدهی این ماده ذوب شده در اطراف الکترودهاست.
الکترولیــک مایع ارگانیک که بیشــتر در باتریهای
لیتیوم یونی کنونی استفاده میشوند ،به سهولت تبدیل به
گاز شده یا آتش میگیرند .از این رو باتریهای لیتیومی
کامال جامــد اکنون به عنوان یک گزینه جایگزین مورد
توجه دانشمندان قرار گرفته زیرا غیرقابل اشتعال هستند.
البتــه نوع پــودری الکترولیــت جامد در مقایســه با
الکترولیت مایع ،نشت نمیکند.
اگــر ارتباط بیــن الکترولیتها و مواد فعــال الکترود
فعال نباشــند ،حرکت دادن لیتیوم یون به الکترود بسیار
مشکلتر میشــود .عالوه بر آن ،بهبود عملکرد باتری
آســان نخواهد بــود .محققان برای حل این مشــکل،
راهی را برای پوششدهی مواد فعال با الکترولیت جامد
توســعه دادند .این فرآیند موسوم به “فرآیند محلول” با
پخش کردن پودر ماده فعال در مایع ناشی از الکترولیت
جامد ذوب شده و تبخیر حالل عمل میکند.
پس از این فرآیند ،میتوان الیههای الکترولیت جامد
را بر روی مواد فعال پوشــش داد .محققان همچنین با
افزودن لیتیوم یددار به متانول مایع که ترکیبی مبتنی بر
قلع است ،مادهای را برای الکترولیت جامد تولید کردهاند.
رســانایی یونی این ترکیب در اصل پائین است اما با
ترکیب شدن لیتیوم یددار به آن ،افزایش یافت.

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  139460311001031020مــورخ  94/9/22هیأت 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 بالمعــارض متقاضی بهروز دهقانی فرزند فضل اهلل
به شماره شناسنامه  263صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  136/89مترمربع پالک  1319فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی زهرا مزارعی 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23490م 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  139460311001030637مــورخ  94/9/17هیأت اول
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 پروانه مجعد فرزند محمدصادق به شــماره
شناسنامه  839صادره از اصفهان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 126/33مترمربع پالک  19034فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
ناصر بهبین محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم 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 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،
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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23489م 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 آرای شــماره  139460311001022544مورخ  94/8/19و اصالحی
 139460311001031305مــورخ  94/9/22هیــأت اول 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 علی نوری پور فرزند عوض به شماره شناسنامه
 13672در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  157/28مترمربع
پالک  19032فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 881
فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
سیف علی جهاندیده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23494م 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  139460311001031578مورخ  94/9/24هیأت 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 علی احسانی اصل فرزند ویس علی
به شــماره شناسنامه  15973صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  102/27مترمربع پالک  2661فرعی از  2155اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی عبدالرضا زارع 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 اول94/10/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/17 :
/23501م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

