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حل معمای سیاه بودن آسمان شب

با نگاهی به آســمان شب میتوان
یک خالء کامال ســیاه را مشاهده کرد
که مملو از ستارگان چشمکزن است.
دانشمندان در سرشــماری جدید خود
با بیش از یک تریلیون کهکشــان در
اعماق فضــا روبرو شــدهاند که تعداد
کهکشــانهای شناختهشده را حداقل
 10برابر افزایش میدهند.
این نتایــج از کاربردهای واضحی
بــرای درک انســان از شــکلگیری
کهکشان برخوردار اســت ،اما همچنین به حل یک پارادوکس باستانی نجومی کمک میکند :چرا
آسمان شب سیاه است؟ یکی از بنیادیترین پرسشهای نجوم این است که چه تعداد کهکشان در
کیهان وجود دارد .پیش از این ستارهشناســان تصور میکردند که جهان قابل مشاهده حاوی حدود
 100تا  200میلیارد کهکشــان اســت .اکنون تیمی بینالمللی از ستارشناسان با استفاده از تصاویر
فضای عمیق و ســایر دادههای تلســکوپ فضایی هابل ،یک نقشه سهبعدی از جهان شناختهشده
طراحی کردند که این میزان را حداقل  10برابر افزایش داده است.
آنها بطور خاص بر تصاویر میدان عمیق هابل تکیه داشــتند که دورترین کهکشانهای قابل
مشــاهده توسط یک تلسکوپ را آشــکار میکنند .عالوه بر آن ،از مدلهای ریاضیاتی جدید برای
تعیین محل کهکشانهایی که با نسل کنونی تلسکوپها قابل رصد نیستند ،استفاده شد.
ستارهشناســان در این تحقیق به بررســی بخشهایی از جهان در فاصله  13میلیارد سال نوری
پرداختند .رصد از چنین فاصلهای به محققان اجازه داد تا تصاویر فوری جزئی از تکامل جهان را در
 13میلیارد سال قبل و کمتر از  100میلیون سال پس از بیگبنگ (انفجار بزرگ) مشاهده کنند.
آنها دریافتند که جهان اولیه حاوی کهکشانهای بیشتری نسبت به حال حاضر بوده است که
بســیاری از آنها ،کهکشانهای کوتوله و کمنور با جرم مشابه کهکشانهای ماهوارهای اطراف راه
شــیری بودند .این یافتهها ،شواهد محکمی از بروز یک تکامل چشمگیر در کل تاریخ جهان است
که طی آن ،کهکشانها با هم ادغام شده و تعداد کلی را بطور چشمگیری کاهش دادهاند.
کاهش تعداد کهکشــانها با گذشــت زمان همچنین به راهحلی برای «پارادوکس اولبرس» در
مورد سیاه بودن آسمان شب منجر شده است .محققان به این نتیجه رسیدند که چنان تعداد فراوانی
از کهکشان در جهان وجود دارد که در اصل ،هر گوشهای از جهان حاوی بخشی از یک کهکشان
اســت .اما بیشتر این کهکشانها برای چشم انسان و حتی تلسکوپهای مدرن به خاطر عواملی از
جمله انتقال ســرخ نور ،ماهیت دینامیکی جهان و جذب نور توسط گاز و غبار میان کهکشانی قابل
مشاهده نیستند و باعث شده آسمان شب تا حد زیادی تیره بماند.

کنترل فشار خون باال بدون قرص

محققان ،پیشنهادهای سادهای برای مدیریت فشارخون باال بدون مصرف قرص دارند .فشارخون
باال بیماری شــایعی است که بســیاری از افراد از آن رنج میبرند .این بیماری مزمن با خطر ابتال
به بیماریهای قلبی ،ســکته مغزی و نارســایی کلیه همراه است .در واقع فشارخون باال یک قاتل
خاموش است و هیچ عالمتی ندارد .هرچند بسیاری از داروها برای کنترل فشارخون تجویز میشود،
اما تغییر در شــیوه زندگی منجر به کاهش فشــارخون باال میشــود و نیازی به مصرف قرص هم
نیست .در این مطلب محققان روشهای سادهای برای مدیریت فشارخون باال دارند که عبارتند از:
آهسته دویدن :فعالیت روزانه منجر به بهبود جذب اکسیژن و کاهش فشارخون باال میشود.
هر گونه فعالیت فیزیکی نیز منجر به کاهش فشــارخون باال میشــود .دویــدن نرم هم از جمله
ورزشهای بسیار مفید در این مورد است.
ماست :مصرف روزانه ماست نیز در کاهش فشارخون باال بسیار موثر است.
موز :این ماده غذایی غنی از پتاسیم است و مصرف آن در رژیم غذایی روزانه به تعادل مایعات
بدن و کاهش فشارخون باال کمک بسیاری میکند.
کاهــش مصرف نمک :کاهش مصرف نمک در مواد غذایی هم در کاهش فشــارخون باال
بسیار موثر است.
کاهش وزن :برای کنترل فشارخون باال ،از دست دادن مقدار اندکی وزن کمک بسیار زیادی
میکند .اضافه وزن باعث میشود قلب به سختی کار کند.
ترک سیگار :یکی از بهترین راههای کنترل فشارخون باال نیز ترک سیگار است.
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محققانی از دانشگاه رازی کرمانشاه با بهرهگیری
از نانوذرات عنصر مس موفق به تولید پوشــشهای
پلیمری ضد باکتری ،قارچ و کپک شدهاند که میتوان
آنها را بهعنوان پانســمان و چسبهای بیمارستانی
مورد استفاده قرار داد.
امروزه بشر به دلیل ارتقای آگاهیاش از بهداشت و
سالمت فردی ،نیازهای متفاوت و جدیدی را میطلبد
و انتظار دارد تا محیط اطراف ،وســایل ،لباسها و هر
آنچه او با آنها سروکار دارد ،عاری از هرگونه آلودگی
و بوی بد باشــد .ازاینبین منســوجات و پوششها
محل مناســبی برای رشد باکتریها و قارچها هستند
و در صــورت وجود رطوبت ،حــرارت و تغذیه کافی،
باکتری در آنها رشــد کرده و موجبات بیماری ،بوی
بــد و عفونت را فراهم میآورند .پوشــش تختهای
بیمارستانی ،ماســکهای پزشکی و چسبهای زخم
بهترین شرایط رشــد باکتری و میکروارگانیسمها را
ایجــاد میکنند .بهکارگیری فناوری نانو در تولید این
نوع پوشــشها ،افزایش کارایی و دوام این پوششها
را موجب شده است.
دکتر امیررضا عباسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه
رازی کرمانشاه و از محققان طرح ضمن تأکید بر لزوم
اجرای این طرح در رابطه با اهداف دنبال شده گفت:
هدف از انجام این طرح بهکارگیری مواد ارزانقیمت
حاوی ترکیبات مس بهمنظور تولید نانوکامپوزیتهای
زمینه ابریشمی ضدمیکروب بوده است.
وی افزود :استفاده از نتایج این طرح تحقیقاتی در

تولید چسبهای بیمارستانی
ضد قارچ و باکتری در کشور

صنعت پلیمر و نساجی ،صرف ه اقتصادی را در پی دارد.
همچنین مواد گرانقیمت وارداتی جای خود را به مواد
ارزانقیمت بومی خواهند داد.
محقق طــرح تصریح کــرد :تکنیــک فراصوت
یا سونوشــیمی بهعنوان یکــی از تکنیکهای مؤثر
در ســنتز مواد نانوســاختار در ســالهای اخیر مورد
توجه قــرار گرفته اســت .در ایــن روش به کمک
امواج فراصوت حبابهایی تولید شــده و انرژی زیاد
حاصــل از ترکیدن ایــن حبابها صرف شکســتن
پیوندها میشــود .در این طــرح از این روش جهت
پراکنده کردن همگن و یکنواخت نانوذرات در زمینه
پلیمری از روش سونوشیمی استفاده شده است .وجود
این نانوذرات عالوه بر اعطای خاصیت ضد میکروبی
به پلیمر ،موجب بهبود خــواص فیزیکی و مکانیکی
نانوکامپوزیت حاصل میشود.
به گفته محقق این طرح ،در این پژوهش نانوذرات
اکسید مس بر روی الیاف ابریشم با استفاده از روش
تابش امواج فراصوت (سونوشــیمی) رشــد داده شده
است .تأثیر دما ،زمان واکنش ،تابش امواج فراصوت و
حالل بر روی رشد نانوذرات درون الیاف مورد مطالعه
قرار گرفته است .همچنین مورفولوژی نانوذرات رشد
داده نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی بررسی شده
است.
دکتر عباسی خاطرنشــان کرد :بر اساس تصاویر
میکروســکوپ الکترونی ،اکســید مــس به صورت
کریستالی بر روی الیاف ابریشم رشد کرده است.

رییس ســازمان هواشناســی کل کشور از ساخت
رادارهای هواشناســی توســط متخصصــان ایرانی
برای نخســتینبار در کشــور خبر داد .داود پرهیزکار
درخصوص ورود تکنولوژی ســاخت رادار برای پایش
شــرایط جوی در کشــور برای نخســتین بار اظهار
کرد :رادارهای هواشناســی یکی از ادوات دیدبانی و
پایش جوی اســت که در مراکز هواشناسی پیشرفته
جهان مورد اســتفاده قرار میگیرد .این نوع رادارها از
حساســیت باالیی برخوردار بوده و از تکنولوژیهای
روز اســتفاده میکننــد .وی در ادامه بــا بیان اینکه
رادارهای هواشناســی توانایی شناســایی قطره باران
از فاصله  ۲۰۰کیلومتری را دارند ،گفت :حســنی که
این رادارها نســبت به ســایر ادوات دیدبانی و پایش
جوی دارا هســتند ،این اســت که از پوشش آنها در

ساخت رادارهای هواشناسی برای
نخستین بار در کشور

ادامه خاطرنشان کرد :در رادارهای هواشناسی مهمتر
از حوزه ســختافزاری آن ،نرمافزاری است که اکوی
رادار را به محصوالت هواشناســی تبدیل میکند .در
حقیقت رادارها در شناسایی پدیده خردمقیاس کمک
میکنند ،ایــن توانایی درحال حاضر در کل کشــور
نیســت و به همین دلیل نیاز اســت تا سطح پوشش
رادارها در کل کشــور گســترش یابد و آموزش الزم
برای پیشبینی این پدیدهها نیز انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش کمبود اعتبار و
نبود نقدینگی را یکی از مشــکالت موجود در اجرای
طرح توســعه هواشناسی در کشور اعالم کرد و گفت:
به طور قطع اگر این طرح در کشور اجرا میشد ،طی
ســه تا چهار سال گذشــته تحول عظیمی در سطح
فعالیت هواشناسی کشور پدید میآمد.

نتایج مطالعات جدید نشــان داده است ،مشکالت
باروری از پدر به پسر به ارث میرسد.
محققان دریافتند مشکالت باروری هم زمینه ارثی
دارد و ممکن اســت از پدر به پسر به ارث برسد .این
بررســی جدید که با هدف تحقیق روی ناباروری در
مردان انجام شــده نشان داده است ،کیفیت اسپرم در
پسران متولد شده از لقاح آزمایشگاهی( )IVFنسبت

مکانهای دور از دسترســی که امکان نصب ســایر
تجهیزات وجود ندارد ،استفاده میشود .عالوه بر این
در علم هواشناســی از دادههای راداری میتوان برای
پایــش و پیشبینی پدیدههای خردمقیاس (که دارای
گستره و طول عمر کوتاه هستند) نیز استفاده کرد.
رییس سازمان هواشناســی کل کشور در اینباره
اضافه کرد :در حال حاضر  ۹رادار در کشور وجود دارد
که باید تا  ۲۴مورد افزایش یابد ،در این صورت است
که شبکه اصلی شکل میگیرد و پس از آن برای نقاط

فرعی که فاقد پوشــش هستند ،شبک ه تکمیلی تحت
عنوان شبکه فرعی راهاندازی خواهد شد.
دکتر پرهیزکار در ادامه از انجام اقدامات اولیه برای
امضای تفاهمنامه با پژوهشــگاه فضایی با ســازمان
هواشناســی برای ســاخت رادارهای جدید در داخل
کشــور خبر داد و گفت :با توجه بــه مذاکرات انجام
شــده بین سازمان هواشناســی و پژوهشگاه فضایی
قرار است نســخه آزمایشــی این رادارها تا تابستان
ســال  ۹۶آماده و مورد بهرهبرداری قرار گیرد .وی در

پسرانی که از طریق  IVFمتولد میشوند
مشکل ناباروری خواهند داشت
به پسرانی که طبیعی به دنیا آمدهاند ،پایینتر است.
این یافتهها نتیجه مطالعه دقیق بر روی روشهای

باروری آزمایشــگاهی اســت و نشــان داده اســت،
مشکالت باروری پدر به فرزند پسر به ارث میرسد.

محققان دانشگاه وریج بروکسل در بلژیک بر روی
گروهی از پســران که از طریــق  IVFبه دنیا آمده
بودند ،بررســیهایی انجام داده و به نتایجی دســت
یافتند.
نتایج این مطالعه نیازمند بررســی بیشــتر است و
اینکه چرا مشــکالت باروری ممکن است از نسلی به
نسل بعد منتقل شود.

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  139560311035006155هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه ســه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ایرج درکی فرزند آقامیرزا به شماره
شناســنامه  2468صادره از شیراز نسبت به ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  254/20مترمربع پالک  13فرعی
از  15اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  5755فرعی
از  15اصلی واقع در بخش سه شیراز خریداری از مالک
رســمی صفدر 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 داشــته 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/10 :
/16672م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139560311035006149هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی عسکری فرزند
هوشنگ به شماره شناســنامه  2073صادره از شیراز
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 195/02
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  37132فرعی از  8اصلی واقع در بخش سه شیراز
خریداری از مالک رســمی علی عسکری محرز گردیده
اســت .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 انتشــار 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 قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/25 :
/16620م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139560311021000917هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی یعقوب
قربانپور فرزند خداداد به شــماره شناســنامه 1277
کدملی  2431645088صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  174/47مترمربع تحت پالک
 2370فرعــی از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 1اصلی قطعه دو واقع در بخــش  5فارس خریداری از
مالک رسمی فاطمه 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 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
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/10 :
/1808م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

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  139560311021001062هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هاشم
اسکندری فرزند مراد به شــماره شناسنامه  2کدملی
 2432685288صادره از مرودشت در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی به مســاحت  110000مترمربع تحت
پالک  202فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 8اصلی قطعه دو واقــع در بخش  5فارس خریداری از
مالک رسمی خورشید کاله قوامی 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 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 است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/10 :
/1804م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311039000425مورخ  94/11/17هیأت اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبت اسناد و امالک مهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید مجید مدنی
فرزند سید عبدالهادی به شماره شناســنامه  1299به شماره ملی 0384267793
در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت  11484مترمربع تحت پالک 188
فرعی از پالک  2175اصلی واقع در بخش  25فارس قطعه  3شهرســتان مهر شهر
مهر انتقالی از مالک رسمی ســید محمود مدنی فرزند سید احمد محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه  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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/25 :
/107م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر
محمود احمدی

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  139560311035006905هیأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرتضی جاهد فرزند علیاکبر
به شــماره شناســنامه  282صادره از الر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 250مترمربع پالک  503فرعی از  4472اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  89فرعی از
 4472اصلی واقع در بخش سه شیراز خریداری از مالک رسمی فاطمه شریفزاده محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 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 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 اول95/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/7/25 :
/16625م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

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  139560311021001081هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالــه محمدی فرزند حمزه به
شماره شناسنامه  308و کدملی  2432779207صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  198/28مترمربع تحت پالک  2375فرعی از  1اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  1اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری از مالک
رســمی اعظم استقامت 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 ،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 اول95/7/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/10 :
/1802م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

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  139560311021001087هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مســعود ســجادیان فرزند علیمحمد به شــماره
شناســنامه  48کدملی  2432540263صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه دو
طبقه به مســاحت  202/8مترمربع تحت پالک  2372فرعــی از  1اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  1اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری از مالک رســمی اکبر
دشتبانی احد از ورثه علی دشتبانی 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 داشــته 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
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/7/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/10 :
/1798م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

آگهی حصر وراثت
عوض دولتخواه فرزند نجف به شرح درخواستی که به کالسه فوق در این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که مرحومه حیات زارعی
فرزند یداله به شماره شناسنامه  6195صادره از زرین دشت در تاریخ  91/12/5در اقامتگاه دائمی خود زرین دشت فوت نموده و وارثین حینالفوت وی عبارتند از:
 -1عباس دولتخواه فرزند عوض به شماره شناسنامه  9728فرزند متوفیه
 -2یعقوب دولتخواه فرزند عوض به شماره شناسنامه  9729فرزند متوفیه
 -3بهنام دولتخواه فرزند عوض به شماره شناسنامه  131فرزند متوفیه
 -4فاطمه دولتخواه فرزند عوض به کدملی  6540078511فرزند متوفیه
 -5نجمه دولتخواه فرزند عوض به شماره شناسنامه  102فرزند متوفیه
 -6عوض دولتخواه فرزند نجف به شماره شناسنامه  5988همسر متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفیه نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /1567م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حاجی آباد
یعقوب رزاقی

