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همکاری مشترک برای استفاده از گرافن در بدنه هواپیما

دانشــگاه منچســتر با همکاری یک مؤسسه
چینی قصد دارد روی استفاده از گرافن در تقویت
ماتریکس آلومینیومــی کار کند .این محصول در
بخش صنعت هواپیماسازی کاربرد وسیعی دارد.
مؤسســه مواد هوافضای بنجینگ ()BIAM
با همکاری مؤسسه ملی گرافن دانشگاه منچستر
قصد دارند تا روی تولید ماتریکسهای آلومینیومی
تقویت شده با گرافن کار کنند .این پروژه میتواند
مسیر اســتفاده از گرافن در صنعت هوانوردی را
هموار کند.
در حال حاضر بیش از  50شــریک صنعتی با
مؤسسه ملی گرافن همکاری دارند .این مؤسسه با
شرکتهای چینی نیز همکاری دارد .در این پروژه
جدید رابرت یانگ و همکارانش روی کاربردهای
مختلف گرافن به ویژه استفاده از آن برای تقویت
ماتریکس آلومینیومی کار کردند.
محققــان درصــدد هســتند تا با اســتفاده از
کامپوزیت گرافنی ،محصولی سبک ،مقاوم و رسانا
برای ساخت هواپیماهای سریع ارائه کنند .افزودن
گرافن به ساختار آلومینیوم موجب بهبود کیفیت و
افزایش خمشپذیری آن میشــود .این همکاری

شــرکت بیونوا با اســتفاده از نانوکپسوله کردن
ترکیبات مختلف موفق به ساخت محصوالت آرایشی
بهداشتی با کارایی باال و اثرات جانبی کم شده است.
این شــرکت به دنبال جایگزینی مواد موجود در بدن
به جای روغنها و مواد معدنی است.
شرکت بیونوا یکی از تولیدکنندگان محصوالت
آرایشی و بهداشتی محصول جدیدی به بازار عرضه
کرده اســت که در آن به جای استفاده از روغنهای
گیاهــی و مواد معدنی طبیعی ،از ترکیبات موجود در
بدن انسان استفاده شده اســت .این محصول تأثیر
مثبتی روی پوســت داشته و با شــرایط بیوشیمیایی
پوست مطابقت دارد .دانیلوف و تیم تحقیقات شرکت
بیونوا در راستای ســاخت مواد مؤثر به این حقیقت
رســیدند که باید از مواد موجود در بدن برای ساخت
محصوالت استفاده کرد .این موضوع تبدیل به یکی
از اصول کار در شرکت بیونوا شده است.
بــا ترکیب تخصــص محققان شــرکت بیونوا و
پیشینه پزشــکی آنها ،دانشمندان این شرکت وارد
محققــان «کینگز کالــج» لندن ،یــک ابزار
پیشبینی کننده را اختراع کردند که برای ارزیابی
خطرات خاص زایمان زودرس استفاده میشود.
ایــن نــرم افزار کــه  QUiPPنــام دارد،
در دو پژوهــش جداگانه با بیــش از هزار و 600
شرکت کننده باردار مورد آزمایش قرار گرفت .یکی
از این آزمایشات بر بیمارانی که عالیم اولیه زایمان
را داشتند متمرکز شد در حالی که آزمایش دیگر بر
روی زنانی که خطرات ناشی از زایمان زودرس در

مشترک میتواند بدنه هواپیماها را تقویت کند.
این دو گــروه تحقیقاتی انتظــار دارند که در
آینده همکاری خود را در این حوزه توســعه دهند.

هر دو گروه به دنبال ســاخت مواد ذخیره کننده
انرژی گرافنی نیز هســتند .شنگالنگ از محققان
این پــروژه میگوید« :گرافن میتواند انقالبی در

این حــوزه ایجاد کند .خواص منحصر به فرد این
ماده موجب کاربردهای مختلفی میشود .مؤسسه
مواد هوافضای بیجینگ دستاوردهای مختلفی در
حوزه بهبود خواص مواد توســط گرافن دارد .این
دستاوردها میتواند به تولید انبوه گرافن نیز منجر
شود .همچنین از این یافته در بهبود صنعت هوایی
استفاده میشود .این همکاری مشترک با دانشگاه
منچستر فرصتهای تازهای برای هر دو طرف به
وجود میآورد تا صنعت هوافضا را توسعه دهند».
جیمز بیکر از مدیران کســب و کار دانشــگاه
منچســتر میگوید« :ما مشــتاقیم که با مؤسسه
بیجینگ در حوزه کاربردهــای گرافن کار کنیم.
صنعت هوافضــا دارای پتانســیلهای باالیی در
حوزه گرافن اســت .دانشگاه منچســتر در قالب
همکاریهای مشترک قصد دارد تا از فرصتهای
این حوزه استفاده کند .این همکاریها در آینده از
حالت تحقیقات پایه به کاربرد تبدیل میشوند».
مؤسســه بیجینگ روی مهندسی مواد اصالح
شده با گرافن متمرکز است و در حال حاضر روی
مــواد و محصوالت مرتبط با ایــن حوزه تحقیق
میکند.

نانوکپسولهایی که اثرات جانبی لوازم
آرایشی بهداشتی را کاهش میدهد

مرحلــه تازهای از کار شــدند .در ایــن راهبرد تازه،
محققان این شــرکت ســعی میکنند از هیچ ماده
استخراج شــده از گیاهان و جانوران استفاده نکنند.
آنها دریافتند که تمام موادی که منشــاء غیرانسانی
داشته باشــند میتوانند حفرههای پوست را مسدود
کنند .با این کار فرآیند متابولیسم پوست دستخوش
تغییر میشود.
ترکیب این مــواد طبیعی با فرموالســیونهای
رایج در لوازم آرایشــی و بهداشــتی ســاده نیست.
یکی از راهکارهای مناســب برای این کار اســتفاده
از فناوری نانو اســت .شــرکت بیونوا اخیراً فناوری
 Nano-Complexرا برای رهاســازی این
ترکیبــات طبیعی به کار گرفته اســت .با این روش
میتوان ابتدا مشــکل بیماران یا مصرف کنندگان را
تشخیص داد و ســپس ماده درمانی را در قالب یک
رهاسازی نانومقیاس درون محصول قرار دارد .با این
راهبرد میتوان براســاس نیاز مشتری فرموالسیون
مناسب را تهیه کرد.

نرمافزاری برای تشخیص زایمان زودرس

از زنانی که دارای عالئم زایمان زودرس هســتند،
زایمان زودرس نخواهند داشت.
محققان پــس از این که دریافتند در سراســر
جهان هر ســال  15میلیون زایمان زودرس اتفاق
میافتد ،شــروع به توســعه این نرم افزار کردند.
عــوارض زایمان زودرس میتوانــد برای نوزادان
کشنده باشد .به این ترتیب ،کارشناسان قصد دارند
تــا با بهبود اقدامات از ایمنی مادر و نوزاد اطمینان
حاصل کنند.

آنها افزایش یافته بود انجام شد.
پس از انجام یک ســری آزمایشــات ،از جمله
آزمــون فیبرونکتین جنینی ،کارشناســان به این
نتیجه رســیدند که این برنامه به مراتب دقیقتر از
روشهای پیشبینی کننده دیگر است.
با این حال ،پروفســور اندرو شرمن ،که هدایت

تیم را برای توســعه برنامــه  QUiPPبه عهده
دارد میگویــد که برای اثبــات قابل اعتماد بودن
این راه حل که میتواند به دقت خطر تولد زودرس
را شناســایی کند ،ارزیابیهای بیشتری مورد نیاز
اســت .وی افزود :ارزیابی دقیق خطرات بارداری
زودرس یک زن کار دشــواری است زیرا بسیاری

نانودرمان جدید
برای تسلیم کردن ابرمیکروبهای مقاوم
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محققــان دانشــگاه کلــورادو بولدر یک
نانودرمــان جدیــد نوری ارائــه کردهاند
که ممکن اســت ســاح مؤثــری علیه
باکتریهای مقاوم با دارو باشــد .تالش
برای عقیــم گذاشــتن ابرمیکروبهایی
مانند ایکوالی ،سالمونال یا استافیلوکوک
همــواره به دلیــل توانایــی باکتری در
تطابقپذیری سریع و ایمن شدن در برابر
آنتیبیوتیکهای رایج مانند پنیســیلین
ناکام ماندهاند.
محققــان در این بررســی کــه در مجله
 Nature Materialsمنتشــر شده ،نانوذره درمانی جدیدی موسوم به نقاط کوانتومی را توصیف
کردهانــد که با نور فعال میشــوند .این نقاط که  20هزار بار کوچکتر از موی انســان بوده و شــبیه
نیمهرساناهای کوچک مورد استفاده در دستگاههای الکترونیکی هستند ،با موفقیت توانستند  92درصد
سلولهای باکتریایی مقاوم به دارو را در کشت آزمایشگاهی از بین ببرند.
تحقیقات پیشــین نشان داده که نانوذرات فلز از جنس طال ،نقره یا فلزات دیگر ،میتوانند در مقابله با
عفونتهای مقاوم به آنتیبیوتیک موثر باشند اما همچنین به سلولهای اطراف نیز آسیب میرسانند .اما
نقاط کوانتومی به دلیل ویژگی فعال شــدن با نور آنها میتوانند متناسب با عفونتهای خاص طراحی
شــوند .این نقاط در تاریکی غیرفعال میمانند اما با قرار گرفتن آنها در معرض نور ،فعال شــده و به
محققان اجازه میدهند تا طول موج را به منظور اصالح و از بین بردن سلولهای عفونی تغییر دهند.

نخستین پهپاد مجهز به سالح لیزری ساخته میشود

ایاالت متحده آمریکا از برنامه خود برای
نصب تجهیــزات لیزری بر روی پهپادها
خبــر داد .مدیــر بخش دفاع موشــکی
پنتاگــون اعــام کرد :فناوری ســاح
لیزری بــرای پهپادهایی با حداقل ارتفاع
پروازی  20کیلومتر و با ماموریت بیشتر
از یک روز در نظر گرفته شده است .این
کشور پس از اولین آزمایش سالح لیزری
نصب شــده بــر روی هواپیمای ترابری
بویینــگ  747در ســال  ،2010اکنون
در پی مطالعــات تکمیلی برای آزمایش
ســاحهای لیزری بر روی پهپادهای بلندپرواز است .وایس آدام ،مسؤول بخش دفاع موشکی پنتاگون
اظهار کرد :فناوری ســاح لیزری هنوز نابالغ است و امیدواریم با نصب این سیستم بر روی پهپادهای
آینده برای مدت حداقل سه سال عملکرد آن را بررسی کرده و اصالحات الزم را انجام دهیم .قرار است
پهپادهای لیزری برای منهدم کردن سامانههای موشکی در لحظه پرتاب استفاده شوند.

مریخ در حال نابود کردن بزرگترین قمر خود است

دانشــمندان ناســا پس از بررســی آخرین
تصاویر دریافتــی از کاوشــگر و مدارگرد
مریخ دریافتند که این ســیاره در حال نابود
کردن بزرگترین قمر خود اســت .فوبوس،
بزرگترین قمر مریخ تنها  11کیلومتر قطر
و حدود  6000کیلومتر از سطح مریخ فاصله
دارد .این فاصله در مقایسه با سایر سیارات
منظومه شمسی بسیار اندک است .محققان
معتقدند که قمر فوبوس در هر ســال حدود
 2.5سانتیمتر به مریخ نزدیکتر میشود که
این ســرعت کاهش فاصله در آینده باعث
برخورد این قمر با مریخ خواهد شد .قمر فوبوس برای اولینبار در سال  1877توسط آسافهال ستارهشناس
آمریکایی کشف شد .این ستارهشناس پس از چند شب رصد مریخ نتوانست قمر این سیاره را پیدا کند ،اما با
افزایش دقت در رصد ناگهان متوجه قمر بســیار کوچک این ســیاره شد .دانشمندان ناسا معتقدند که احتمال
کاهش ارتفاع و در نهایت سقوط قمرها در همه سیارهها از جمله زمین وجود دارد.

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  139460311001033411هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی فرزاد خلقی فرزند فضلاله به شماره شناسنامه  3395صادره
از فسا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک 5506
فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  1فرعی از 2143
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی یارمحمد احمدی
سرقلی محرز گردیده اســت .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 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27494م 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  139460311001030219هیــأت 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 نصراله اسدی فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 22صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/54
مترمربع پالک  11457فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از
پــاک  46فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی غالمعلی ثاقب رای محرز گردیده است .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 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 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27492م 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  139460311001006166هیأت 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 عزتاله طاهری آبسردی فرزند طاهر به شماره
شناســنامه  3صادره از خفر در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 178/5مترمربع پالک  3915فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2071اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
عباس شریفی شریف آبادی 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27491م 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  139460311001020703هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مدینه طهمورثی فرزند غالمرضا به شــماره شناسنامه 3908
صادره از ســپیدان در ششــدانگ یکباب خانه دوبلکس به مســاحت
 152/30مترمربع پالک  7149فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  12فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی مصطفی یزد انی 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27496م 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  139460311001030397هیــأت 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 فاطمه قرقانی فرزند فیروز به شماره شناسنامه
 2280136376صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 112/80مترمربــع پالک  4927فرعــی از  2075اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2075اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رســمی نادعلی زارع محرز گردیده است .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 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27501م 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  139460311001033420هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی عزتاله شهســواری فرزند عزیز به شــماره
شناســنامه  4صادره از فیروزآباد در ششــدانگ یکبــاب خانه به
مساحت  184/76مترمربع پالک  10213فرعی از  2142اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  129فرعی از  2142اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی حســینقلی ذوالقدر محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع 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 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27499م 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  139460311001030642هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ســلما علوی فرزند سید علیاصغر به شــماره شناسنامه 351
صادره از المرد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  259/21مترمربع
پالک  7534فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2083
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی اماناله مرادی
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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27490م 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  139460311001032599هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدعلی کیانی ســلیمان فرزند سلیمان به شماره شناسنامه
 305صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 165/97
مترمربع پالک  1342فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی عبدالحمید
کشتکاران 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 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 اول94/11/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/19 :
/27495م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

