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مرکز تحقیقات سلولهای خورشیدی سیلیکونی
راهاندازی میشود

ایســنا :مرکز تحقیقات سلولهای
خورشیدی ســیلیکونی با حمایت ستاد
توســعه فناوری حوزه انرژی معاونت
علمیوفنــاوری ریاســتجمهوری در
کشور ایجاد میشود.
در راســتای تکامــل فرآیندهــای
مختلــف تولید ســلول خورشــیدی و
ارتقای ســطح دانش فنــی تولید این
سلولها در کشور ،ستاد توسعه فناوری
حوزه انرژی پیشــنهاد تکمیل پروژه نیمهتمامی در دانشــگاه تهران را مطــرح کرد تا این پروژه با
عنوان «ایجاد مرکز تحقیقات ســلولهای خورشیدی سیلیکونی» در دانشگاه تهران و با مشارکت
شــرکتهای دانش بنیان پیگیری شــود .همچنین اصالحات و تطبیق با نیاز روز کشور از مواردی
اســت که ســتاد در این طرح مد نظر دارد .در هدفگذاری جدید ،این طرح قابلیت ارائه خدمات به
محققان دانشــگاهی ،پژوهشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان و سایر مجموعههای صنعتی بر اساس
نیاز خود را خواهد داشت؛ البته در حال حاضر نیز این آزمایشگاه عضو شبکه ملی آزمایشگاهی است.
بر اســاس این گزارش ،امــکان ارائه خدمات بــه تمامی محققان فعال در حوزه ســلولهای
خورشــیدی فتوولتائیک ،انجام آزمونهای مختلف اندازهگیری خواص ســلولهای خورشــیدی و
آموزش و توانمندسازی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از دستاوردهای این طرح است.

نخستین پهپاد غواص خودکار دنیا به بازار می آید

مهر :یک شرکت فرانسوی نخستین
پهپاد زیر آبی خودکار دنیا را سال آتی
به بــازار عرضه می کنــد .این گجت
می تواند رویدادهای زیر آب را ثبت کند
و در وضعیت اضطراری روی آب بیاید.
نخســتین پهپاد زیرآبی بی سیم و
خــودکار دنیا تابســتان  ۲۰۱۸به بازار
عرضه می شود.
این گجــت کــه  iBubbleنام
گرفته مجهز به دوربینی اســت کــه ماجراجویی های صاحب خود را زیــر آب با کیفیت باال ثبت
می کند .همچنین از کاربر نیز عکاسی می کند .غواصان حرفه ای و آماتور می توانند از این دستگاه
اســتفاده کنند .شــرکت  Notilo Plusدر فرانســه «آی بابل» را طراحی کرده که با سرعت
 ۳.۵کیلومتر برساعت حرکت می کند و تا عمق  ۶۰متری آب می رود .این پهپاد همراه کاربر خود
در آب حرکــت می کند و تحلیلی از حرکات او ارائه می کند .همچنین آنچه را که کاربر می بیند و
محیط اطراف او را برای دوستانش به اشتراک می گذارد.
ویژگی های دیگر دوربین این گجت قابلیت ثبت ســلفی های  ۳۶۰درجه و حالت های مختلف
فیلمبرداری است .همچنین آی بابل مجهز به یک دستبند است .کاربر با کمک آن می تواند گجت
را به نزد خود فراخواند .دو چراغ ال ای دی در دستگاه وجود دارند تا سطح درخشندگی رنگ های
مختلف را اصالح کند .همچنین آی بابل بی ســروصدا روشن می شود و فعالیت می کند تا حیات
موجودات دریایی را مختل نکند .جالب آنکه دستگاه در وضعیت اضطراری به سطح آب می رود.

انگلیس موشک های آمریکایی به فضا می فرستد

مهر :انگلیس و آمریکا مشــغول مذاکره هســتند تا موشک های آمریکایی از این کشور به فضا
ارسال شوند.
به زودی انگلیس موشــک های آمریکایی را به فضا می فرســتد .ارســال این موشک ها این
بخشــی از مذاکرات تجاری بین این دو کشور قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است .البته تا
قبل از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) مذاکرات آزاد برای ارســال موشک های آمریکایی
از انگلیس امکان پذیر نخواهد بود اما می توان موانع قانونگذاری را به راحتی از میان برداشت.
این درحالی اســت که انگلیس قصد دارد یک مقر فضایی بســازد و تا  ۲۰۲۰میالدی ارســال
موشــک به فضا را آغاز کند .البته تا به حال موشک های اندکی از انگلیس به فضا ارسال شده اند
زیرا فاصله این کشــور از خط استوا زیاد اســت و به همین دلیل نمی توان برای پرتاب موشک از
نیــروی گردش زمین کمک گرفت .به هرحال این امر نشــان می دهد بایــد فناوری آمریکایی با
استانداردهای ایمنی و زیست محیطی انگلیس همخوان شود.
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ایســنا :محققان با اســتفاده از یک فناوری جدید
موفق به شناخت گونههای مختلف موجودات در یک
محیط شدند .شناخت «گونههای مهاجم» میتواند از
آسیب به زیرساختهای دریایی جلوگیری کند.
شــما هرچه زودتر یک گونه تهاجمی موجود را در
محیط خود بشناســید ،شانس بیشــتری برای کنترل
آنها ،قبل از آن که غیر قابل کنترل شوند ،دارید.
با توجه به این موضوع ،محققان دانشگاه ایلینوی
اخیراً با کشــف  DNAموجود در آب دریاچه ،حضور
گونهای از سبدک مهاجم آب شیرین را کشف کردند.
سبدک نام یک سرده از راسته صدفهای سفتپوسته
است.
دانشمندان با همکاری دانشــگاه رایس ،دانشگاه
نوتــردام و دانشــگاه نوادا ،آزمایــش  eDNAکه
مخفف « DNAمحیطی» اســت و اشــاره به یک
 DNAدارد که به صورت مواد دفعی و مواد زیستی
به محیط زیست وارد میشود را انجام دادند.
اریک الرسون ،یکی از بومشناسان آبزی ،میگوید:
این یک ابزار در حال ظهور اســت کــه میتواند در
تشــخیص گونههای نادر در بعضی موارد ،نسبت به
بعضی از روش های ســنتی بررســی و زمینهیابی ما
بهتر باشــدDNA .های زیــادی در یک دریاچه یا
یک رودخانه به صورت شناور وجود دارد و اگر بتوانیم
آن را بگیریم و شناسایی کنیم ،میتواند ما را در مورد
موجــودات حاضر ،از جمله گونههــای مهاجم ،مطلع
کند .بــه این ترتیب ،محققــان از این فناوری برای
جســتجوی  DNAیک نوع حلزون کوچک موسوم
به «سبدک»(  )Corbiculaاستفاده کردند.
این گونه بومی شــرق آسیا است و در سراسر اروپا
و آمریکا گسترش یافته اســت .این موجودات گاهی
اوقات خیلی زیاد میشــوند ،در حــدی که لولهها را
مســدود میکنند و در نتیجه زیرســاختها را از بین
میبرند.
 11دریاچــه و برکــه موجــود در کالیفرنیا و نوادا
آزمایش شــدند و  DNAاین موجــود در  4دریاچه
که قبال شناخته شده بود ،یافت شد و در هفت دریاچه
دیگر که وجود آن تاکنون گزارش نشــده بود ،یافت
نشد.
الرســون میگوید :چون ما اکنــون میدانیم که
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کنترل حلزونهای مهاجم توسط
شناسایی ژن

آزمایــش  eDNAبه خوبی کار میکند ،میخواهیم
آن را در برخی مســائل دیگر به کار ببریم .آیا بهترین
زمان سال برای استفاده از  eDNAبرای شناسایی
ایــن مهاجم وجود دارد؟ اگر مــا نمیتوانیم DNA
آنها را در زمســتان پیدا کنیم ،آیا در تابستان افزایش
مییابد؟ آیا سیلها مقدار زیادی از  DNAرا جابه جا
میکنند و موجب شناســایی آسان گونههای مختلف
میشوند یا آنها را رقیق میکند؟
«گونه مهاجم» به موجود زندهای گفته میشــود
که از پیش در یک زادبوم حضور نداشــته و با معرفی
شــدن به آن زادبوم باعث بر هم خوردن نظم طبیعی
آن و ایجاد خســارتهای اقتصادی ،محیط زیستی یا
بومشناختی میشود.
«گونه مهاجــم» به دلیل آنکه تعلقــی به زادبوم
معرفی شــده به آن ندارد ،میتواند گونههای رقیب را
کنار بزند و مانع از رشد و زایش دیگر گونههایی شود

که به صورت طبیعی در آن منطقه زندگی میکردهاند.
البته تمــام گونههای غیربومی زیانبار نیســتند.
گاهی گونههای غیربومی به خوبی جذب اکوسیســتم
شــده و موقعیتی مثل گونههای بومی پیدا میکنند.
مثــل ماهی قرمز که در آمریکا یــک گونه غیربومی
اســت و به بســیاری از پهنههای آبی وارد شــده اما
هیچوقــت جمعیت آن بیش از حد افزایش پیدا نکرده
است.
ممکن اســت برخــی از گونهها حتــی مفید هم
باشــند؛ برای مثــال معرفی حدود  20نوع سوســک
ســرگینغلطان به اســترالیا انفجار جمعیتی مگسها
را مهار کرده و موجب جمــعآوری فضوالت دامی و
باروری بیشتر خاک هم شد.
از طرف دیگر تعیین دقیــق مفید و یا مضر بودن
گونه نیز مورد بحث اســت.ماهی کپور برای پرورش
ماهی به بســیاری از نقاط دنیا معرفی شده و با ورود
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به آبهــای طبیعی موجب از بین رفتن بســیاری از
ماهیهــای بومی و برهم خوردن تعادل زیســتی در
محیط آبی شــده اما صید آن از نظر اقتصادی منافعی
به همراه داشتهاست.
هر کدام از گونههای مهاجم آسیبهای مخصوص
به خــود را دارند .برخی از آنها ممکن اســت زنجیره
غذایی یک اکوسیســتم را به هم بریزند .برای مثال
شانهدار دریایی مهاجم بر اثر فعالیتهای انسانی وارد
دریای خزر شــده و به دلیل نداشــتن دشمن طبیعی
جمعیت آن بسیار افزایش پیدا کردهاست.
این حیوان از پالنکتونهای جانوری تغذیه کرده و
جمعیت این پالنکتونها را به شدت کاهش داده است.
از آن جــا که پالنکتونها غذای اصلی ماهی کیلکا و
تمامی بچه ماهیها هســتند ،شــمار کیلکاها کاهش
چشمگیری داشته و از آنجا که کیلکا مهمترین غذای
اکثر جانوران گوشــتخوار دریا مثل ماهیان خاویاری،
ماهی ســفید و فک دریای خزر است ،به جمعیت این
گونهها هم آسیب رســیده است و به این ترتیب کل
زنجیره غذایی دریا با اختالل مواجه شده است.
گونههای مهاجم ممکن است عملکرد اکوسیستم
را نیــز تغییر دهند .برای مثــال گیاه علفی برومیوس
تکتوریــوم الگــوی آتشســوزی و گیاه اســپارتینا
آلترنیفلــورا بازیافت مواد مغــذی در خاک و گیاه تمر
هندی هیدرولوژی را در اکوسیســتمهایی که به آن
وارد شدهاند ،تغییر دادهاند.
همچنین گونههایی که خویشــاوند بسیار نزدیک
گونه بومی باشــند ممکن اســت با آن دورگه بدهند
و اثرات نامطلــوب دورگهگیری به کاهش جمعیت و
انقراض گونه بومی منجر شود.
برای مثال در کالیفرنیا گیاه اســپارتینا آلترنیفلورا
از طریق دورگهگیری اســپارتینا فولیوســا را در خطر
انقراض قرار داده است.
گونههــای مهاجم از گیاهــان تا جانــوران و از
تکســلولیها تا مهرهداران پیچیده را در برمیگیرد.
برای نمونه موش صحرایی ســیاه که جانوری نابومی
در جنگلهای حرا اســت ،با خــوردن تخم پرندگان
بومی و مهاجر خود را به باالی هرم غذایی رســانده
و باعث بر هم خــوردن نظم طبیعت در این جنگلها
شده است.

تولید چادر فرار از اینترنت و جاسوسی
سایبری؛ برای به دست آوردن آرامش
مهــر :برخی افراد دوســت دارنــد در مواقعی در
دسترس نباشند یا قابلیت ارتباط با خود را مختل کنند
تا از خلوت و آرامش بهره مند شــده در عین حال از
هک و جاسوسی سایبری نیز در امان باشند.
بــرای رفع نیازهای این افــراد یک چادر کوچک
کپسولی طراحی و تولید شده که در برابر تمامی انواع
ارتباطات الکترومغناطیــس و مخابراتی مقاوم بوده و
افرادی که در آن حضور داشــته باشند نمی توانند به
اینترنت یا شبکه تلفن همراه و غیره متصل شوند.
این کپســول های کوچک کــه قفس فارادی نام

گرفته اند ،از مواد رسانا ساخته شده اند که می توانند
جلوی انتقال امواج رادیویی به داخل چادر را بگیرند.
چادر گنبدی شکل مذکور مجهز به چارچوب های
فوالدی و شــبکه های فلزی است که مانع از انتقال
هرگونه امواج الکترومغناطیســی و رادیویی به داخل
خود می شود.
قطــر این چادر  ۲.۱متر و ارتفاع آن  ۲متر اســت
و لذا برای اســتفاده دو تا ســه نفر مناسب است .این
محصول تنها در آمریکا عرضه می شــود و قیمت آن
ده هزار دالر 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 شــماره  139660311001012926هیأت 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 سجاد زارع قشــاقی فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه 15
صادره از کربال در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  142/45مترمربع
پالک  712فرعی از  2156اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2156اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رســمی مصیب کشاورز
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 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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/17299م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی حصر وراثت
علیرضا مباشر دارای شناسنامه شــماره  5متولد  1363/1/26به شرح
دادخواست از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمدحســین مباشر به شماره شناسنامه 8
در تاریخ  96/7/2در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2بهمن مباشر به شماره شناســنامه  24صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3ماهزاده مباشر به شماره شناســنامه  1288صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4شهربانو مباشــر به شماره شناســنامه  1460صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5پروانه مباشر به شماره شناســنامه  2280435136صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -6زینت مباشر به شماره شناسنامه  1561صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -7عالمناز مباشر به شــماره شناســنامه  1080صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8بیبیناز مباشــر به شماره شناســنامه  795صادره از حوزه شیراز
زوجه متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /19298م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

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  139660311001010664هیأت سوم 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 سید محمدحسین
اذرمینا فرزند سید حاتم به شماره شناسنامه  2440295329صادره از فیروزآباد
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  198/45مترمربع پــاک  9632فرعی
از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعــی از  2083اصلی واقع در
بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی غریب دهقانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
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 ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/17298م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
آگهی حصر وراثت
صغــرا اصمی اصطهباناتی فرزند احمد دارای شناســنامه شــماره  19059متولد
 1328/8/1به شــرح دادخواست به کالســه  171/96از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان علیاکبر فقیهی
فرزند رضا به شماره شناســنامه  2529524734در تاریخ  93/8/12در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی متوفی
 -2هادی فقیهی به شماره شناسنامه  858صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -3مهدی فقیهی به شــماره شناســنامه  24219صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -4حسن فقیهی به شماره شناسنامه  2520019794صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -5محمدحســین فقیهی به شــماره شناســنامه  2529651086صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6هما فقیهی به شماره شناسنامه  21367صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -7زهرا فقیهی به شــماره شناســنامه  2529243158صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -8لیال فقیهی به شماره شناسنامه  25749صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -9رقیه فقیهی به شماره شناسنامه  25748صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -10زینب فقیهی به شماره شناسنامه  682صادره از حوزه استهبان فرزند متوفی
 -11مریم فقیهی به شماره شناسنامه  2520060271صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -12سکینه زهری اصطهباناتی به شماره شناسنامه  2529567921صادره از حوزه
استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /197م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت

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  139660311001015137هیأت ســوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرحناز خســروفر
فرزند سید احمد به شماره شناسنامه  219صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  197/6مترمربع پالک 64844
فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  558فرعی از
 1652اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
کرامت گندمی 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 انتشــار 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/17297م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001016877هیــأت 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 سپهدار حاجی وندی فرزند
شیرعلی به شماره شناسنامه  128صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  139/19مترمربع پالک  5722فرعی از
 2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1688و  169فرعی از
 2082اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
خداخواست زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/18002م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001014699هیأت دوم 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 بهروز دهقانی فرزند ســردار به شماره شناسنامه  8صادره
از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  96/58مترمربع پالک
 9641فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی غریب دهقانی
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 اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/17296م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز
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  139660311001012141و رأی اصالحــی
 139660311001015241هیأت سوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
علیرضا چپویی فرزند علی به شــماره شناسنامه  85صادره از شیراز
در دو دانگ از ششدانگ وماه نساء کرمی ده سروی فرزند حسنعلی
به شــماره شناسنامه  1صادره از شــیراز در چهار دانگ از ششدانگ
یکباب خانه سه طبقه به مســاحت  189مترمربع پالک  64672فرعی
از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  548فرعی از  1652اصلی
واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از مالک رسمی خدارحم رحیمی
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.
توضیحــات :برابر نامه  15757مورخ  96/6/7نــام متقاضی علیرضا
صحیح میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/30 :
/17304م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

