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کشف دانههای باستانی گیاهان گلدار

محققان موفق به کشــف دانههای باســتانی گیاهانی
شدند که همزمان با دایناسورها میزیستند.
اخیــرا محققان دانههای بســیار ریزی پیــدا کردهاند
کــه قدمت آنها بــه  110تا  120میلیون ســال پیش
بازمیگردد .اینها قدیمیترین دانههای متعلق به گیاهان
گلدار هســتند که تاکنون کشف شــدهاند .این دانههای
کوچک به دانشمندان کمک میکنند به اطالعات جدید
و تازهای از اجداد گیاهان گلدار امروزی دست پیدا کنند.
این دانهها بسیار ریز هستند و اندازه بزرگترین آنها تنها
 0.1اینچ یا  2.5میلیمتر است .این دانهها در چنان شرایط
خوبی حفاظت شدهاند که ساختار درون سلولی آنها هنوز
قابل مشاهده است.
بــرای اولین بار محققــان میتوانند جنیــن دانههای
باستانی و بافتهای غذایی اطراف آن را تشخیص دهند.
جنین بخشــی از دانه اســت که یک گیاه از آنجا شروع
به رشــد و جوانه زنی میکند .این ســاختارها چشمانداز
کمیاب و تازهای در خصوص نحوه رشــد دانههای عصر
کرتاســه را در برابر دید دانشــمندان قرار میدهند و به
این ترتیب امکان مقایســه آنها بــا گیاهان زنده امروزی
را فراهم میکنند.
محققــان مــوزه تاریخ طبیعی ســوئد برخــی از این
فسیلهای باقیمانده از آنژیوسپرمها یا گیاهان گلدار را که
در خاک پرتغال و آمریکای شــمالی کشف شدهاند ،مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها با استفاده از روشهای مشاهده
تصویری جدید این فســیلهای نــازک را بدون این که
آسیبی به آنها وارد شود ،بررسی کرده و با مشاهده 250
دانه متعلق به  75گونه مختلف ،توانستهاند جنین و بافت
غذایی درون آنها را با همه جزئیات ببینند.
محققــان بعد از تهیه تصویرهــای دو بعدی از جنین،
از نرمافزار برای مدلســازی ســهبعدی از جنین استفاده
کردند و دریافتند که اندازه و شکل جنین در بین دانههای
مختلف متفاوت اســت .در برخی موارد جنینها شــبیه
گیاهان امروزی بودند و به نظر میرسد که همین دانهها
میتوانند اجداد گیاهان امروزی محسوب شوند.
این مشاهدات اطالعات بسیار خوبی درباره بخشهای
اولیه چرخه حیات در گیاهان گلدار به دســت میدهد که
برای درک پراکندگی گسترده آنها در طول دوران کرتاسه
بسیار مفید است.

محقــق ایرانــی دانشــگاه RMIT
اســترالیا و همکارانش موفق بــه ابداع لیوان
هوشمندی شــدهاند که ضمن گرم نگهداشتن
نوشــیدنیهایی مثــل چای و قهوه و ســرد
نگه داشــتن نوشــیدنیهای خنک ،به عنوان
شارژر تلفن همراه هم قابل استفاده است.
دکتر امیر فرجی ،پژوهشــگر پســادکتری
دانشــگاه  RMITاسترالیا در خصوص لیوان
(ماگ) ابداعی که آن را «ماگینو» نامیده است،
گفت :ماگینو می تواند به وسیلهٔ یک اپلیکشن
مخصــوص تلفن همراه ،دمــای مورد عالقهٔ
صاحبــش برای نوشــیدنی را دریافت کرده و
نوشــیدنی داخل لیوان را تا ساعتها در همان
دمای مشخص نگه دارد.
وی که حدود سه ســال با همکارانش روی
این اختــراع کار کردهاند ،افزود :از ویژگیهای
جالــب ایــن لیوان آن اســت که در بیشــتر
زمانهــا میتواند انرژی مورد نیــاز خود را از
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شارژ تلفن با لیوان چای

محققــان در موزه بریتانیــا نرمافزاری ارائه
کردهاند که سازههای باستانی را به تصاویری
دیجیتالــی تبدیــل میکنــد و در آینده این
مجموعه دیجیتالی را در دسترس عموم مردم
قرار خواهند داد.
حفاریهای باستانشناسی میتواند زمانبر
و خســتهکننده باشد ،از حفاریهای ظریف در
محل اکتشافات تا کنار هم قراردادن تکههای
خیلی کوچک ســازههای شکسته و قدیمی در
کنار هم در آزمایشگاه که پروسهای زمانبر و
فرسایشی است.
اکنــون محققــان در تــاش هســتند که
سازههای باســتانی را به تصاویری دیجیتالی
تبدیــل کنند و این مجموعــه دیجیتالی را در
دســترس عموم مــردم قرار دهنــد .نرمافزار
جدیدی به نام  Presiousطراحی شــده
اســت که کنار هم قراردادن تکههای شکسته
اشیا باستانی و ایجاد تصاویر دیجیتالی را بسیار

جورچین هوشمند برای بازسازی
اشیاء باستانی

محققان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علوم و
تحقیقات به بررســی اثر نوعی نانوذرات بر حفاظت
از سیســتم تولیدمثل و باروری در مدلهای حیوانی
تحت درمان ســرطان پرداختند کــه به کاهش آثار
جانبی داروی ضد ســرطان مورد مطالعه بر عملکرد
هورمونهای جنســی موشهای ماده منجر شــده
است.
ســارا راســتگو ،فارغالتحصیل مقطع کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد اســامی واحد علوم و تحقیقات
و از محققــان طرح اظهــار کرد :داکسوروبیســین
( )DOXیکی از داروهای ضد ســرطان است که
به طور گسترده برای درمان انواع مختلف تومورهای
بدخیم به کار میرود .عوارض ناشــی از مصرف این
دارو یــک هفته بعد از تزریــق آن بروز میکند .این
عوارض شــامل تهوع و اســتفراغ و کاهش موقت
تعداد گلبولهای سفید و قرمز و پالکتهاست .این
امر ســبب افزایش خطر ابتال بــه عفونت ،کمخونی

کاهش آثار جانبی نوعی داروی
ضدسرطان بر باروری

سادهتر میکند.
یک نســخه دیجیتالی از اشیا باستانی فواید
بســیار زیادی دارد که شاید نسخه فیزیکی و
اصلی آن نداشته باشــد .این کپی را میتوان
بزرگنمایی کرد و به تماشای جزئیات پرداخت.
با کمک این نســخه مقایسه اشــیاء باستانی
کشــف شده در ســایتهای اکتشــافی یا در
کشــورهای مختلف امکانپذیــر خواهد بود و
حتی میتــوان به راحتی و بدون محدودیت از
یک نقطه به نقطه دیگر به جستوجو پرداخت؛
اما تبدیل یک شی از دنیای فیزیکی به جهان
دیجیتال به این سادگی نیست.
تبدیل یک شــیء باســتانی بــه دادههای

و یا خونریزی میشــود .از طرفی این دارو ســمیت
شدیدی بر سیستم تولید مثل ایجاد کرده و منجر به
برهم زدن باروری فرد تحت مداوا میشود.
به گفتــه راســتگو ،در این طرح به بررســی اثر
حفاظتی نانوذرات ســلنیوم و اکسید روی بر سیستم
تولید مثل و باروری و تغییرات بافتی رحم و تخمدان
موشهای ماده بالغ بعد از تیمار با داکسوروبیســین
پرداخته شده است.
وی در ادامه افــزود :از آنجا که نانوذرات مختلف
از اشــکال جدید مواد با خواص زیســتی برجسته و
ســمیت کم هســتند ،لذا به نظر میرســد پتانسیل
باالیــی در عبــور از ســدهای فیزیولوژیک بدن و

دیجیتالی به ســادگی آپلود کردن یک عکس
یا تصویر نیست .محققان باید اطالعات بسیار
جزئی درباره شــکل ،اندازه و ســاختار سازه را
وارد کامپیوتــر کننــد .این کار یــک فرآیند
زمانبر و خســتهکننده اســت که ســاعتها
طول میکشــد ،همچنین هزینه باالیی دارد.
دانشــمندان علوم کامپیوتر در دانشــگاه علوم
و تکنولوژی نروژ میگویند :اسکن کردن تنها
یک قطعه کوچک ،به دو اپراتور آموزش دیده
و نیم ساعت وقت نیاز دارد.
وقتی قرار باشد صدها یا هزاران تکه در کنار
هم قرار بگیرد ،این کار بســیار زمانبر خواهد
بود .اینجاست که نرمافزار  Presiousوارد

دسترســی به بافتهای هدف را دارا باشــند .نتایج
آزمایشهای انجام شــده در این طرح نیز حاکی از
عملکرد مؤثر نانوذرات ســلنیوم و اکســید روی در
کاهش آثار جانبی نامطلوب داروی داکسوروبیسین و
محافظت از سیستم تولید مثل موشها بود که بسیار
امیدوارکننده است.
راستگو تصریح کرد :الزم به توضیح است که یکی
از مکانیسمهای شناخته شده توسط داکسوروبیسین،
تشــکیل رادیکالهای آزاد از جمله گونههای فعال
اکسیژن ( )ROSاســت .رادیکالهای آزاد سبب
صدمه به پروتئینها و چربیهای درون سلولی و در
نهایت منجر به از بین رفتن ســلول و بافت آســیب

نوشیدنیهای داغ شما کســب کند .از آن جا
که اغلب مــردم بعد از ریختــن آب جوش و
نوشیدنیهای داغ در لیوان به علت دمای زیاد
آن چنــد دقیقهای صبــر میکنند تا دمای آن
پایین بیایــد در فاصلهٔ همین چند دقیقه مقدار
زیــادی از انرژی حرارتی از دیــوارهٔ لیوان به
هدر می رود .اینجاســت که ماگینو با استفاده
از تکنولوژی پیشــرفته ،این انرژی را به برق
تبدیل و در باتری داخلیاش ذخیره میکند تا
برای ســرد یا گرم کردن نوشیدنی ها استفاده
کند.
فرجی با بیان این که تیم طراحی و مهندسی
ایــن اختراع در تالشــند تا پاییز ســال آینده
(دســامبر  )2016نمونه تجــاری محصول را
به دســت مصرفکنندگان برسانند خاطرنشان
کرد :در این اختــراع از فناوری ترموالکتریک
بهره گرفتهایم که سالهاست توسط ناسا برای
تولید برق در فضاپیماها استفاده شده است.
عمل میشود .همانطور که محققان تکههای
یک شی را در محل حفاریهای باستانشناسی
اســکن کرده و وارد سیستم میکنند ،نرمافزار
اطالعات بیشتری نسبت به این شیء به دست
میآورد و با پیش رفتــن کار به تدریج برخی
جاهای خالی را پر میکند و ضمن تشکیل یک
تصویر دیجیتالی ،فرآیند را تســریع میسازد.
این تکنیکی است که اسکن کردن پیشگویانه
نامیده میشــود و تا حدودی شبیه جورکردن
تکه پازل در کنار همدیگر است.
ایــن نرمافــزار در پایــان میتوانــد بــه
باستانشناسان نشــان دهد که کدام تکههای
یک کوزه یا ظرف قدیمی گم شده یا از دست
رفته اســت .این نرمافزار حتی میتواند به آنها
کمک کند که تخمین بزنند این ســازهها چه
مقدار در طول زمان دچار فرسایش شدهاند که
بخشی از اطالعات مفید است و به کار افرادی
که به دنبال حفظ آثار باستانی هستند میآید.
دیده میشــود .وی افزود :نتایج ایــن مطالعات نیز
نشان داده که داکسوروبیسین میتواند به علت ایجاد
استرس اکسیداتیو بر فراسنجههای آنتی اکسیدانی و
نیز پارامترهای خونی که شامل هورمونهای جنسی
و شمارش سلولهای خونی اســت ،اثرات کاهشی
بگذارد.
راســتگو خاطرنشــان کرد :این در حالی است که
استفاده از دو عنصر نانوذرات اکسید روی و نانوذرات
سلنیوم اثرات کاهشی ناشی از داکسوروبیسین را بر
ویژگی آنتی اکسیدانی و نیز شاخصهای تولید مثلی
شــامل هورمونهای جنسی برطرف کرده و آنها را
افزایش میدهد .همچنین در شــمارش سلولهای
خونی مشــخص شده که اســتفاده از این دو عنصر
اثرات افزایشــی مطلوبی بر گلبولهای قرمز خونی
دارد .البته نکته جالب این است که مصرف همزمان
ایــن دو عنصر اثــرات مطلوبتری در مقایســه با
مصرف جداگانه این عناصر داشته است.

ثبتی و دادگستری

درخشانترین ابرنواختر جهان
شناسایی شد

تیمــی از اخترشناســان ،درخشــانترین ابرنواختری
کــه تاکنــون مشــاهده شــده را شناســایی و آن را
 ASAS-SN-15lhنامگــذاری کردند .ابرنواخترها
انفجارهای ستارهای خشونتآمیز و برخی از درخشانترین
اجرام در جهان هســتند که به اســتناد یافتههای بشر،
وجودشــان به حدود دو هزار سال قبل برمیگردد .در دو
دهه گذشته یک دســتهبندی جدید نادر از ابرنواخترهای
فوقالعاده درخشان کشــف شده است که درخشش آنها
صد تا هزار برابر بیشتر از ابرنواخترهای شایع است.
دانشــمندان بــر این باورنــد که ایــن ابرنواخترهای
فوقالعاده درخشان از مغنااخترها ،که ستارههای نوترونی
با میدانهای مغناطیســی بســیار قوی هســتند ،نیرو
میگیرند که این خاصیت مغناطیسی سبب درخشندگی
بسیار زیاد آنها میشــود .بر اساس این نظریه ،چرخش
میدان مغناطیســی ،انرژی انفجار را بزرگنمایی کرده و
سبب افزایش درخشندگی میشود.
بنا بــر اعالم این محققان ،آنهــا در  14ژوئن ،2015
یک انفجار تازه رخ داده در کهکشانی با فاصله ناشناخته
را کشف کرده بودند .مشــاهدات بعدی از جمله آنهایی
کــه در رصدخانه الس کامپاناس توســط نیدیا مورل و
ایان تامپســون انجام شد ،به این گروه اجازه داد تا وجود
ابرنواختر  ASAS-SN-15lhرا تایید کنند.
طیف این ابرنواختر با ابرنواخترهای فوقالعاده درخشان
فاقد هیدروژن همســان بود .اما تحقیقات بیشتر توسط
«این ســوبو دانــگ» مولف این پژوهــش و گروهش،
توانست غیرعادی بودن این ابرنواختر را آشکار سازد.
این پژوهشگران همچنین مشخص کردند کهکشانی
کــه  ASAS-SN-15lhدر آن تشــکیل شــده،
برای تشــکیل چنین ابرنواختر فوق العاده درخشــانی،
بسیار غیر معمولی است که این امر سواالتی را در مورد
چگونگی شکلگیری این ابرنواختر برمیانگیزد.
کهکشــان میزبان  ASAS-SN-15lhشباهتی
به کهکشــانهای معمولی با درخشندگی کم که در آن
ابرنواختر فوقالعاده درخشان قبلی کشف شده بود ،ندارد
و در واقع درخشانترین کهکشان راه شیری است.

کاوشگر چین
سوی تاریک ماه میرود

چین از برنامه خود برای ارســال کاوشگری به سوی
تاریک ماه خبر داد .هفته گذشــته لیو جیژونگ ،رئیس
اکتشاف ماه در سازمان علم ،فناوری و صنعت دفاع ملی
چین اعالم کرد که این سازمان قصد دارد تا سال 2018
کاوشگر چانگه 4 -را در سوی دیگر ماه فرود بیاورد.
ایــن ســازمان همچنین آمــاده همکاری بــا دیگر
برنامههای فضایی بینالمللی برای پرتاب این ماموریت
اســت .در مه  ،2015ســازمان ملی فضای چین برای
نخســتین بار از قصد خود برای بررسی سوی دیگر ماه
خبر و قول داده بود منطقــهای را انتخاب کند که فرود
روی آن دشوارتر و از لحاظ فنی پیچیدهتر باشد.
ســوی تاریک ماه به دلیل پدیدهای موســوم به قفل
گرانشــی هیچ گاه از روی زمین قابل مشــاهده نیست.
نیروهای جزرومدی روی زمین ،گردش ماه را مطابق با
سرعت مدار آن قرار داده و از این رو همیشه یک سوی
ماه رو به زمین است.

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  139360311001032861مورخ  93/11/26هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی زهرا گلچین فرزند ماشــااله به
شــماره شناســنامه  12صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  425/70مترمربع پالک  54056فرعی از  1652اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  3296و  205فرعی از  1652اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالکین رسمی محمدحسن حسینپور و مسیح شیردل
و رحمتی فرجام محرز گردیده است .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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24642م 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  139460311001030365مورخ  94/9/17هیأت 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 نریمان خوشــنام فرزند الهمراد
به شماره شناســنامه  7696صادره از اسالمآباد غرب در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  202/35مترمربع پالک  7434فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی نوازاله قشــقایی محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24641م 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  139460311001011822مورخ  94/5/28هیأت 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 متقاضی حســین قائدی فرزند آقاجان به
شماره شناســنامه  13صادره از خرامه در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  200مترمربع پالک  2008فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی ناصر جعفری 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 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24640م 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  139460311001031576مورخ  94/9/24هیأت 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 عبدالرحمن شــمسالدینی فرزند حسین به شماره
شناسنامه  395صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 70/07مترمربع پالک  54055فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  556فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی علی علینژاد محرز گردیده اســت .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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24639م 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  139460311001023055مــورخ  94/8/24هیأت 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 غالمحسین کریمیمنش فرزند رضا به شماره
شناســنامه  2281641066صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  200مترمربع پالک  54057فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  531فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی علی علینژاد 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24646م 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  139460311001011769مورخ  94/5/28هیأت 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 حیدرعلی نامداری قرقانی فرزند
یعقوبعلی به شماره شناسنامه  536صادره از شیراز در ششدانگ یک
قطعه زمین مزورعی به مساحت  131713/18مترمربع پالک  31فرعی
از  56اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  56اصلی واقع در بخش 23
فارس حصه مشاعی متقاضی 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 داشته
باشــند 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24645م 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  139460311001025304مــورخ  94/9/8هیأت 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 ماه طال بهروزی نورغان فرزند
بهروز به شماره شناســنامه  2صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  200مترمربع پالک  2007فرعی از  2081اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم 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
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24643م 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  139460311001022979مــورخ  94/8/24هیأت 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 رضوان امیری بیلوئی فرزند سیاوش
به شماره شناسنامه  766صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  199/08مترمربع پالک  5496فرعی از  2143اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی رحیم منصوری طهرانی 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 اول94/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28 :
/24644م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

