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ساخت دستگاه ویدئومتری پرتابل
در کشور

اســتاد دانشگاه آزاد اســامی واحد دولتآباد موفق به
ساخت دســتگاه ویدئومتری پرتابل با ویژگیهای خاص
برای حرکت تا عمق  300متری در چاهها شد.
دکتر آتا مشــیدی که با همکاری مهندس ســیروس
عبداهللزاده بعد از ســه سال تحقیق و با بومیسازی همه
قسمتها موفق به ساخت این دستگاه شده است ،در مورد
اهمیت دستگاه ساخته شده گفت :دستگاه ویدئومتری در
واقع یک ربات اکتشــافی کامال ضد آب با قابلیت تحمل
فشارهای باالی سیاالت است که در مراحل پایانی ثبت
اختراع و اخذ مجوز قرار دارد.
وی افزود :با کمک این دســتگاه عمق چاه ،چگونگی
اتصال لولهها ،نحوه جوشــکاری ،تعیین سطح آب ،تعیین
موقعیت شــیارها و میزان گرفتگی و انسداد آنها و میزان
پوسیدگی و رســوب گذاری بر روی لوله جدار چاه قابل
مشاهده است.
به گفته وی ،با اســتفاده از این سیستم ،عیوب احتمالی
چاههای آب و فاضالب به راحتی قابل تشخیص است و
در صنایع کشاورزی ،نفت و برای جلوگیری از مشکالت
کم آبی در بســیاری از نقاط کشــور که ممکن است با
ترمیم به موقع چاه بهبود یابد ،قابل استفاده است.
مشیدی درباره کارایی و قابلیت دیگر این دستگاه اظهار
کرد :دســتگاه ویدئومتری پرتابــل قابلیت ضبط و ثبت،
شناســایی و ارائه راهکار مناسب برای رفع عیب وضعیت
چــاه برای کاربــر را دارد و امروزه بــه منظور جلوگیری
از خطــرات جانی برای افراد مقنــی در چاههای خالی و
عیبیابی چاههای پر از آب اســتفاده میشود .همچنین
قابلیت ارزآوری داشــته و به اکتشافات در سامانه GIS
اداره آب و فاضالب کمک میکند.
به گفته مشیدی ،از جمله ویژگیهای دیگر این دستگاه
اکتشافات بررســی و عیبیابی چاهها بویژه چاههای آب
تا عمق  300متری درون آب اســت و هدف از ســاخت
این دستگاه خودکفایی کشور از خرید دستگاههای بسیار
گرانقیمت و حجیم خارجی و تولید دســتگاهی است که
سبک و قابل حمل باشد.
وی در پایــان چهار مزیت انحصاری این دســتگاه را
حجم بسیار کم ،وزن پایین ،قابل کنترل بوسیله نرمافزار
اندروید و قیمت مناسب آن نسبت به نمونههای خارجی،
بدون کم شدن کیفیت آن دانست.
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سال بیست و یکم

شماره 5670

تولید پسماندهای دستمال کاغذی «کربن زیستی» توسط محققان ایرانی
پژوهشگران یکی از واحدهای فناور
مرکز رشد پژوهشــگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیست فناوری به دانش فنی
تولید «کربن زیستی» از پسماندهای
کارخانه تولید دســتمال کاغذی دست
یافتند.
محمدرضا قناعــی ،مجری طرح با
اشــاره به ســابقه فعالیت این شرکت
در زمینه تولیــد «بیوبال» (توپهای
زیســتی حاوی ترکیبات طبیعی مثل
گل رس و انواعــی از فراوردههــای
بیولوژیک) که در رفع آلودگیهای آب
کاربرد دارد ،اظهار داشت :با دستیابی
به دانش فنی تولید «کربن زیستی» از
پســماندهای واحدهای تولید دستمال
کاغذی و صنایع سلولزی ،بیوبالهایی
با فرموالســیون جدید تولید کردهایم
که حاوی کربن زیســتی هستند و لذا
بــه دلیل دارا بودن حفرههای بســیار
زیــاد توانایی جــذب و حبس فلزات
ســنگین را دارند .وی با بیــان این که در
آلمان  50کاربرد مشــخص و متمایز برای
کربن زیستی تعریف شده است ،اضافه کرد:
در کشــور ما این محصول ناشناخته است
و حتی مراکز پژوهشــی و دانشگاهی که با
کربن فعال آشنا هســتند ،با کربن زیستی
آشنایی زیادی ندارند.
قناعی اظهار داشــت :کربن زیســتی با
اســتفاده از تودههای زیســتی مثل زباله،
سرشاخههای هرســی درختان ،هیزمهای
بــی کیفیت ،علــف و کودهــای مرغی و
گاوی تولید میشــود .در پی تقاضای یک
کارخانه تولید دستمال کاغذی که با معضل
پسماندهای بســیار بد بوی سلولزی مواجه
بود اقدام به تولید کربن زیستی با استفاده از
پسماند این واحد صنعتی کردیم که ضمن
رفع مشکل کارخانه ،زمینه تولید بیوبالهای
جدید با قابلیت حذف فلزات سنگین را هم
فراهم کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :پســماندهای
دانشمندان موسســه فناوری ماساچوست و
دانشــگاه پوردو یک المپ رشــتهای جدید و
فوق العاده کارآمد را توسعه دادند که از گرمای
ایجاد شده مجددا استفاده کرده و آن را به نور
بیشتری تبدیل میکند.
در المپهــای رشــتهای ســنتی ،هم نور
مرئی و هم نور مادون قرمز با حرارت رشــته
تنگســتن بوجود میآمدند و باعث درخشــش
آن میشــدند .هــر دو طول مــوج آزادانه در
اتــاق جریان مییافتند و تنهــا کاری که پرتو

واحدهای تولید دســتمال کاغذی به دلیل
آالیندگی باال و مشــکالت زیست محیطی
فراوان نه قابل دورریزی اســت و نه اجازه
دفع دارد .لذا تبدیل این پسماندها به کربن
زیستی ،تحول عظیمی در صنعت سلولزی
محســوب میشــود .قناعی خاطرنشــان
کــرد :کربن زیســتی عالوه بر اســتفاده
در فرموالســیون توپهــای زیســتی در
زمینههای مختلف از جمله افزایش ظرفیت
نگهداری آب در خــاک کاربرد دارد .یکی
از دالیل وجود ریزگرد در کشــور این است
که نمیتوانیم شرایطی را در بیابانها ایجاد
کنیم که بوتهها و گیاهان بومی منطقه رشد
کنند .تثبیــت بوتهها در بیابانها ماندگاری
خاک را به همراه دارد و مانع از بلند شــدن
خاک با هر بادی خواهد شد.
مجری طرح با تاکید بر این که با جلوگیری
از هــدر رفت آب بــاران در بیابان ،بوتهها
مجال رشــد پیدا خواهند کرد و از افزایش
ریزگردها در هوا جلوگیری میشود ،افزود:
در حال حاضر بــرای مقابله با ریزگردها از

مالچ استفاده میشود که اگر از فرآوردههای
نفتی تولید شده باشــد آلودگیهای شدید
محیط زیستی را به همراه دارد و موجودات
مفید خاکزی منطقه را از بین میبرد.
وی با تاکید بر این که کربن زیســتی در
کاهش ریزگردها موثر اســت ،خاطرنشان
کرد :در خاک میکروارگانیزمهایی را نداریم
که این کربن را تجزیه کند؛ از این رو نتایج
تحقیقات نشــان میدهد که این مواد بیش
از  500ســال در خاک ماندگاری دارد .این
مزیت موجب میشــود که با اضافه کردن
ســاالنه  100گرم در خاک به تدریج مقدار
کربن در خــاک افزایش مییابد و همزمان
ظرفیت نگهداری آب در خاک نیز افزایش
خواهد یافت.
ایــن محقق ادامه داد :پس از مدتی با هر
رگباری شــاهد خواهیم بــود که بوتهها در
خاک رشد میکنند.
قناعــی ،فیلترهــای کربنــی را از دیگر
کاربردهای کربن زیستی ذکر کرد و گفت:
در آب تهران میزان زیــادی نیترات وجود

ساخت المپهای رشتهای فوقالعاده
کارآمد
مادون قرمز انجام مــیداد پراکندن گرما بود.
اما در المپهای رشتهای جدید دو مرحلهای،
این رشته با ســاختارهای شناخته شده به نام
بلورهای فوتونیکی احاطه شده است.

این بلورها که از عناصر فراوان و با استفاده از
فناوری رایج رسوب مواد ساخته شدند ،به نور
مرئی اجازه عبور از خود را میدهند ،اما مادون
قرمز را بر روی رشــته منعکس میکنند .این

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  139460311001031479مــورخ  94/9/23هیأت 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 قاسم ناظر مظفری فرزند حاجی بابا
به شــماره شناسنامه  439صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  152/16مترمربع پالک  54055فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  501فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی خیراله راه پیما 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24626م 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  139460311001023687مــورخ  94/9/3هیأت 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 علی اصغر جمعه فرزند طهماسب به شماره
شناســنامه  44صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 137/68مترمربع پالک  1331فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
محمدرحیم خرمندار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب 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 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24625م 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  139460311005002264هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک نیریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
اســماعیل فخاری فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  4534صادره
از نیریز در یکباب کارگاه به مســاحت  200مترمربع پالک  12فرعی از
 3871اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3871اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی سهام ثبت شده حسن حسین
ابوالقاسمی و سهام ثبت نشــده و راث کربالیی کوچک و و راث مهدی
خواجه علی که نســبت  4/5دانگ مشاع از ششــدانگ رأی به تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدید حدود 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 اول94/10/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/12 :
/25986م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

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
برابر رأی شــماره  139460311015001428مورخ  94/7/1هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســین ابراهیمی جشــنی فرزند علی به شــماره
شناســنامه  18002صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب ساختمان به
مســاحت  214/70مترمربع پالک  5449فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1115فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارســنجان خریداری مع الواسطه از محمود ابراهیمی احدی از
ورثه فتح اله ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیأت به وارده شماره 4020
مورخ  93/7/23پالک مورد درخواست  10/1115صحیح می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/11/12 :
 /2868م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

دارد که با روشهای کالســیک تصفیه،
نمیتــوان از آب جداســازی کرد ولی با
کربن زیستی قادر به جدا سازی نیترات
از آب هســتیم .به گفته وی پیشــنهاد
ساخت فیلترهای کربنی برای تصفیه آب
از هشــت ماه قبل از سوی این شرکت
به ســازمان آب ارائه شده اما اجرای این
طرح همچنان در مرحلــه مطالعه باقی
مانده است.
قناعــی به امــکان اســتفاده از کربن
زیستی در صنعت ساختمان سازی اشاره
کرد و اظهار داشــت :اگــر مقدار معینی
کربن به گــچ روکار دیوار اتاقها اضافه
شــود در فصول گرم ســال که رطوبت
داخــل خانه کمتر از حد طبیعی اســت،
دیوار رطوبت پس میدهد و در زمستان
که رطوبت داخل اتاق زیاد میشود،دیوار
رطوبت اضافی را جــذب میکند ضمن
آن که این ماده میتواند از انتشار امواج
الکترومغناطیس جلوگیری کند.
وی ،انتقــال مــواد مغــذی و
میکروارگانیزمهای مفید به داخل خاک در
حوزه کشاورزی را از دیگر کاربردهای این
مــاده عنوان کرد و گفــت :در هر کیلوگرم
کربن زیستی ،میلیاردها حفره میکروسکوپی
وجود دارد که با استفاده از روشهای خاصی
اصطالحا قابل شارژ هستند بدین ترتیب که
مواد مغذی مورد نیاز گیاه که در خاک کمتر
یافت میشود ،در داخل این حفرهها تثبیت
شده و سپس به درون خاک انتقال مییابد.
قناعــی تصریح کــرد :در زمینهایی که
مدتها و بــه دفعات در آنهــا از کودهای
شیمیایی استفاده شده ،میکروارگانیزمهای
خاک به تدریــج از بین میرود و تبدیل به
زمینی کم بهره و غیر حاصلخیز میشــود
کــه جنبنده مفیــدی در آن وجود ندارد .ما
میتوانیم یکســری از میکروارگانیزمهای
مفید را در حفرههای کربن زیســتی تثبیت
کرده و آنهــا را به درون خاک تزریق کنیم
تا میکروفلورای خاک به حالت اول بازگردد.
کار به رشــته کمک میکند تا گرم و درخشان
شود و نور بیشتری را ساطع کند و در عین حال
برق بسیار کمتری را مصرفکند.
ایــن المــپ دارای نمره بســیار باالیی در
بازدهی نور اســت.در حالی کــه المپ های
رشــته ای عادی از راندمان نوری 2تا 3درصد،
المپهای فلورسنت فشــرده 7تا 15درصد و
المپهای ال ای دی  5تــا  15درصد بازدهی
دارنــد ،المپهــای رشــته ای دو مرحلهای
میتوانند تا  40درصد بازدهی داشته باشند.
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ساخت ربات کپسولی با هر نوع
طراحی دلخواه

مهندســان بخش طراحی ربات دانشــگاه وندربیلت
ایاالت متحده موفق به طراحی ربات کپسولی با طراحی
متنباز شدند ،به طوریکه هر کاربر حتی با تجربه اندک
قادر است تا نمونه مورد نظر خود را طراحی کند.
رباتهای کپســولی بســیار کوچک و در اندازه یک
کپسول یا قرص دارویی هســتند .این رباتها قادرند تا
در بدن انسان عملیات درمانی را با کنترل بیرونی انجام
دهند.
محققان با اســتفاده از روش طراحــی متنباز ربات،
بــه کاربران اجــازه میدهند تا ربات دلخــواه خود را با
تجهیزات مــورد نظر مثل دوربیــن ،محفظه دارویی و
تجهیزات تشخیصی دلخواه مجهز کنند.
پیتــرو والدزتری ،محقــق علوم رباتیک از دانشــگاه
وندربیلت در مورد مراحل ســاخت رباتهای کپســولی
اظهــار کرد :یکی از مهمترین مشــکالت در ســاخت
رباتهای مینیاتوری طراحی و ســاخت مدارهای بسیار
کوچک الکتریکی است.
وی در ادامه افزود :همه مدلهای رباتهای کپسولی
تجهیزات مشــترکی مثل میکروپردازشــگر ،تجهیزات
مینیاتوری برای ارتباط ،منبع تامین انرژی ،حســگرها،
شتابسنج و ژیروسکوپ دارند.
تمامی تجهیزات اشــاره شــده تنها باید در فضایی به
طول  14میلیمتر جاسازی شوند.
نکتــه قابل توجــه در طراحی تجهیــزات رباتهای
کپســولی قابلیت چیدمان مختلف مثل لوگو اســت ،به
طوریکه کاربران قادرند تا این تجهیزات را متناســب با
نیاز خود طراحی کنند.
والدزتــری ضمن اعالم موفقیــت چیدمان قابل تغییر
تجهیــزات مینیاتــوری رباتهای کپســولی در مراحل
آزمایشــی افزود :برای کســانی کــه از مهارت کمتری
برخوردارند یک نســخه ســادهتر در نظر گرفته شده که
بتوانند به آسانی طرح مورد نظر خود را بسازند.
به کمک فناوری رباتهای کپسولی میتوان عملیات
تشخیص و درمان بیماریهای مختلف را بدون جراحی
و تزریق دارو میسر کرد ،چرا که این رباتها قادرند تا در
محفظه تعبیه شده مواد دارویی را حمل کرده و با فرمان
بیرونی در محل مورد نظر سیستم گوارشی رها کنند.

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  139460311001030047مــورخ  94/9/15هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی پری بازدار فرزند ســلمان به
شماره شناســنامه  438صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  229مترمربع پالک  2006فرعــی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی نجیبه نکیسایی 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24624م 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  139460311001031573مــورخ  94/9/24هیأت 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 نسبر کرمی فرزند علی به شماره شناسنامه
 197صادره از کازرون در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 201/64
مترمربع پالک  54048فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 508فرعی از  1652اصلی خریداری از مالک رســمی ســیف اله عوضی
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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24623م 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  139460311001003905مورخ  94/2/31هیأت 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 ملک حســین کشت کار فرزند
عبداهلل به شــماره شناسنامه  317صادره از شــیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  203/90مترمربع پالک  19091فرعی از 1651
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1651اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رســمی ورثه طمراس و امیرحسین علی
آبادی محرز گردیده است .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 داشــته باشند 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24629م 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  139460311001022664مــورخ  94/8/21هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضــا منعم فرزند احمد به
شماره شناسنامه  26303صادره از اســتهبان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  200/50مترمربع پالک  7432فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی اسداهلل قشقایی 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 اول94/10/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/27 :
/24627م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

