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به طراحی  محققان کشور موفق 
آنتی  نوین  پوش  زخم  ساخت  و 
باکتریال با قابلیت رهایش عصاره 

گیاه آویشن شدند.
از  نقـل  بـه  مهـر  گـزارش  بـه 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر، آذین 
رشـیدی احمـدی دانـش آموخته 
و  امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه 
مجـری طـرح »طراحی و سـاخت 
زخـم پـوش نویـن آنتـی باکتریال 
بـا قابلیـت رهایـش عصـاره گیـاه 
آویشـن« گفـت: در سـالهای اخیر 
هـای  پـوش  زخـم  و  پانسـمان 
متعـددی بـرای درمـان زخم های 
ناشـی از جراحـات معرفـی شـده 
انـد امـا زخـم پوشـی کـه بتوانـد 
عملکـرد ویـژه ای در درمان زخم 

داشـته باشـد و بـه بهبـود هرچـه 
بیمـاران  زخـم  بهتـر  و  سـریعتر 
توجـه  مـورد  هنـوز  کنـد  کمـک 

محققیـن و پژوهشـگران سراسـر 
اسـت. دنیا 

وی گفت: از سـوی دیگر تامین 
مـواد صنعتـی مـورد اسـتفاده در 
سـاخت زخـم پوش جهـت تولید 
آن در کشـور تبدیـل بـه معضلـی 
جدی شـده اسـت؛ بنابرایـن، نیاز 
پیرامـون  کشـور  افزایـش  بـه  رو 
درمـان  در  موثـر  زخم پوش هـای 
آن  بـر  را  مـا  جراحـات  انـواع 
زخـم  سـاخت  بـه  تـا  سـاخت 
پلیمرهـای  از   پوشـی تهیـه شـده 
آویشـن  گیـاه  عصـاره  و  طبیعـی 
بـا قابلیـت تسـریع رونـد درمـان 

بیاندیشـیم. زخـم 
اهـداف  از  یکـی  گفـت:  وی 
سـاخت زخـم پـوش کامپوزیتـی 
کشـور  کـردن  نیـاز  بـی  نویـن، 
هـای  پـوش  زخـم  واردات  از 
خارجـی اسـت کـه متاسـفانه بـه 
دلیـل تحریم هـا و افزایـش نـرخ 
بـه  محصـوالت  ایـن  ورود  ارز، 
داخـل کشـور بـا مشـکل مواجـه 

اسـت. شـده 
کـرد:  نشـان  خاطـر  رشـیدی 
بومـی  بـا  طـرح  ایـن  در  امـا 
چنیـن  سـاخت  دانـش  سـاختن 
کشـور  داخـل  در  محصوالتـی 
عمـا کشـور از نیـاز بـه واردات 
چنیـن محصوالتـی بـی نیاز شـده 
در  راحتـی  بـه  پـوش  زخـم  و 
میگیـرد. قـرار  بیمـاران  دسـترس 
بـا  کـرد: همچنیـن  اضافـه  وی 
موثـره   مـواد  اینکـه  بـه  توجـه 
اسـتخراج شـده از گیاه آویشن به 
عنـوان جـز اصلـی ایـن پژوهـش 
و  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
کشـور ایـران در زمینـه ی کشـت 
ایـن گیـاه سـرآمد اسـت، امـکان 
نیـز  محصـول  ایـن  صـادرات 

دارد. وجـود 
بـه گفتـه ایـن محقـق دانشـگاه 
پژوهـش  امیرکبیـر،  صنعتـی 
پـوش  زخـم  و  گرفتـه  صـورت 
سـاخته شـده در صنعت مهندسی 
زخـم  درمـان  حـوزه  و  پزشـکی 

اسـت. اسـتفاده  قابـل 
وی بـا اشـاره بـه ویژگـی های 
سـازگار  زیسـت  گفـت:  طـرح 
سـلولی(،  سـمیت  ایجـاد  )عـدم 
ترمیـم کامل زخـم در مدت زمان 
۲۱ روز )بـا توجـه بـه تسـت های 
انجـام  بافت شناسـی  و  حیوانـی 

شـده(، حفـظ رطوبـت الزم برای 
و  شـده  کنتـرل  رهایـش  زخـم، 
پیوسـته ی عامـل آنتـی باکتریـال 
آویشـن(  )عصـاره  و ضدالتهـاب 
جهـت تسـریع روند بهبـود زخم 
محسـوب  طـرح  ویژگی هـای  از 
سـاخته  پـوش  زخـم  می شـود. 
نداشـته و  نمونـه خارجـی  شـده 
از فرموالسـیون نوینـی بـر گرفتـه 
از خـواص دارویـی گیاه آویشـن 
سـاخته شـده که در تسـریع بهبود 

زخـم بسـیار موثـر اسـت.
صنعتـی  دانشـگاه  محقـق 
مزیـت  بـه  اشـاره  بـا  امیرکبیـر 
هـای رقابتـی طرح گفـت: کیفیت 
تمـام  قیمـت  محصـول،  بـاالی 
شـده مناسـب بـا توجـه بـه مـواد 
اولیـه ی مـورد اسـتفاده، داشـتن 
دانـش فنـی بومـی و عـدم تاثیری 
پذیـری عوامـل خارجـی همچون 
سـاخت  فراینـد  بـر  هـا  تحریـم 
رقابتـی  مزیتهـای  از  محصـول 

بـه شـمار مـی رود. طـرح 
کاربردهـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پـروژه گفـت: ایـن زخـم پـوش 
هـای  زخـم  درمـان  در  نویـن 
همچنیـن  و  جراحـات  از  ناشـی 
قابلیـت  سـوختگی  هـای  زخـم 

دارد. اسـتفاده 
دکتر سعید صابر سمندری عضو 
صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات 
پروژه  راهنمای  استاد  امیرکبیر 
از  رزمجوئی  کاووس  مهندس  و 

همکاران طرح بوده اند.
آزمایشـگاه  در  پـروژه  ایـن 
مرکـب  مـواد  تحقیقاتـی 
پژوهشـکده   )CRLab(
صنعتـی  دانشـگاه  نـو  فناورهـای 
امیرکبیـر بـه انجـام رسـیده اسـت.

فناوری
توسط محققان کشور

زخم پوش نوین آنتی باکتریال با گیاه آویشن ساخته شد

چهارشنبه 28 دی 1401      شماره 6456       سال بیست و پنجم 

امید
سعیده پیرایش

روزی روزگاری دختری بود به اسم مینا. مینا 
در یک شهر بزرگ زندگی می کرد. خانواده مینا 
زیاد پول نداشتند. برای همین او نمی توانست 
داشته  قشنگ  و  مختلف  مدادهای  و  دفترها 
باشد ولی با این حال او شاگرد خیلی زرنگی 

بود و درس هایش را خیلی خوب می خواند.
شود.  فضانورد  روز  یک  داشت  دوست  مینا 
ولی فکر می کرد هیچ وقت به این آرزو نخواهد 
زیادی  پول  شدن  فضانورد  برای  چون  رسید. 
الزم بود. یک روز در کاس درس صحبت از 
شغل آینده بود. هر کسی چیزی می گفت؛ یکی 
می خواست دکتر شود و دیگری مهندس و آن 
یکی بازرگان و ... وقتی نوبت به مینا رسید او 

نمی دانست چه باید بگوید.
خانم معلم پرسید: هنوز نمی دانی می خواهی 

چه کاره بشوی؟
همه خندیدند. مینا آهی کشید و گفت کاری 
است.  فضانوردی  بکنم  دارم  دوست  من  که 
نخواهم  فضانورد  وقت  هیچ  که  می دانم  ولی 

شد.
معلم پرسید: چرا؟

یک  رفتن  فضا  به  که  این  برای  گفت:  مینا 
عالمه پول می خواهد که ما نداریم.

معلم گفت: ولی راه های دیگری هم هست!
جیغ  بود  مانده  کم  خوشحالی  از  که  مینا 
و  گرفت  را  خود  جلوی  زحمت  به  بکشد، 

پرسید: چطوری؟
خانم معلم گفت: یک راه این است که کسی 
را پیدا کنی که روی تو سرمایه گذاری کند. راه 
دوم این است که می توانی بورسیه بشوی یعنی 
در یک امتحان شرکت کنی و اگر قبول شدی 
دولت به تو پول می دهد و راه سوم این است 
که به قدری خوب درس بخوانی که به عنوان 
یک نخبه تو را قبول کنند به این ترتیب اصا 

به پول نیاز نداری.
باید  چکار  نمی دانست  خوشحالی  از  مینا 
و  بهتر  که  گرفت  تصمیم  روز  آن  از  او  بکند. 

بیشتر درس بخواند تا به آرزویش برسد.

ایسنا نوشت: شرایطی که »سحابی پروانه« پشت سر گذاشته است، نمونه جالبی از اتفاقاتی هستند 
اعماق صورت فلکی »کژدم«)Scorpius(، یک  آنها روبه رو شود. در  با  قرار است  که خورشید 
 NGC(»۶۳۰۲ »ان جی سی  که  کیهانی  پروانه  این  است.  کرده  باز  را  خود  بال های  کیهانی  پروانه 

درخشان  گاز  از  بزرگی  پوسته  دارد،  نام   )۶۳۰۲
 Butterfly(»است که بیشتر به نام »سحابی پروانه
بال  دو  این سحابی  Nebula( شناخته می شود. 
زمین  از  نوری  سال   ۴۰۰۰ حدود  فاصله  در  که 
قرار دارد، نمونه ای دیدنی از اتفاقی است که وقتی 
سوخت ستارگانی مانند خورشید تمام می شود و 

از بین می روند، رخ می دهد.
در نقطه ای که دو بال به هم می رسند، ستاره ای 
کوتوله  یک  عنوان  به   اکنون  بود،  قوی  زمانی  که 
سفید کوچک و فروپاشیده می سوزد. بال ها، بقایای 
هزاران  که  هستند  ستاره  آن  بیرونی  گاز  الیه های 
سال پیش به اعماق فضا پرتاب شدند. در آن زمان، 
گفته  به  رفت.  بین  از  و  شد  تمام  ستاره  سوخت 
از سه سال  بیش  بال ها در حال حاضر  این  ناسا، 

نوری یا چندین هزار برابر بیشتر از منظومه شمسی گسترش یافته اند. اخترشناسان برای بیش از یک 
قرن تاش کرده اند تا بفهمند که چرا سحابی پروانه چنین شکل حشره ای متمایزی را به خود گرفته 
است؛ در حالی که بیشتر سحابی های دیگر با الگوهای دایره ای منظم تر در فضا گسترش می یابند. 
ژانویه در دویست و چهل و یکمین نشست  این سحابی که در ۱۲  از  تایم لپس جدیدی  تصاویر 
»انجمن نجوم آمریکا«)AAS( در سیاتل ارائه شدند، سرنخ های تازه ای را ارائه می دهند. پژوهشگران 
با مقایسه دو تصویر »تلسکوپ فضایی هابل«)HST( از بال های این پروانه که در سال های ۲۰۰۹ 
و ۲۰۲۰ گرفته شده اند، فرآیندهای عجیب و جدیدی را کشف کرده اند که به رشد سحابی کمک 
می کنند. آنها شواهدی را مبنی بر وزیدن باد شدید از ستاره مرکزی سحابی شناسایی کردند که به 
نظر می رسد برای هزاران سال در الگوهای متقاطع و پرهرج ومرج در حال انفجار بوده اند. به گفته 
پژوهشگران، این بادها که ۲۳۰۰ و ۹۰۰ سال پیش از ستاره مرکزی فوران کردند، ماده را با سرعتی 
که به صورت غیرمعمول باال بود و تا ۸۰۰ کیلومتر در ثانیه می رسید، به سمت لبه های سحابی هل 
دادند. در همین حال، ماده ای که نزدیک به ستاره مرکزی قرار دارد، تنها با یک دهم آن سرعت به 
نامتقارنی در سراسر بال های سحابی  سمت بیرون خزیده است و در نتیجه ساختارهای پیچیده و 

شکل گرفته اند.

کنترل دستگاه ها با خواندن افکار
پریسا عباسی: پزشکان توانستند با قرار دادن یک دستگاه کوچک »کنترل شونده با فکر« از طریق 
ورید گردن، فعالیت مغز را از طریق یک رگ خونی نزدیک به مغز ثبت کنند و این کار را بدون نیاز 
به باز کردن جمجمه انجام داده اند. این دستگاه که نام آن Stentrode است به گونه ای طراحی 
شده که به افراد دارای معلولیت اجازه می دهد تنها با استفاده از افکار خود آن را کنترل کنند. طبق 
گزارش جدیدی که ۹ ژانویه در مجله JAMA Neurology منتشر شد، شرکت کنندگان در این 
آزمایش توانستند از این دستگاه برای نوشتن پیام های متنی و ایمیل، انجام امور بانکی و خرید آناین 
ساالنه  نشست  هفتادو چهارمین  در  مارس ۲۰۲۲  در  کارآزمایی  این  اولیه  )داده های  کنند.  استفاده 
آکادمی نورولوژی آمریکا در سیاتل ارائه شد(. طراحان این کارآزمایی در این گزارش نوشتند که سایر 
دستگاه های ذهن خوانی که برای هدفی مشابه طراحی شده اند، در طی یک عمل جراحی باز در باالی 
مغز یا درون مغز قرار می گیرند. در حالیکه پزشکان می توانند دستگاه Stentrode را بدون جراحی 
و یا باز کردن جمجمه در داخل سر کار بگذارند. آنها در گزارش خود نوشتند:»رگ های خونی مغز 
مسیر تهاجمی کمتری را برای دسترسی به قشر حرکتی مغز دارند«. قشر حرکتی مغز منطقه ای بر روی 

حرکت  کنترل  در  که  است  مغز  چروکیده  سطح 
نقش دارد. طبق گزارش بیمارستان سلطنتی ملبورن 
استرالیا، که در این کارآزمایی حضور داشتند، قبا 
و  بود  شده  انجام  حیوانات  روی  بر  آزمایش  این 
این وسیله توانسته بود هم برای ضبط سیگنال های 
مغز و هم برای رساندن این امواج تحریک کننده 
بر  اخیر  کارآزمایی  کند.  عمل  خوب  دستگاه  به 
دیجیتال  کلید  با  »استنترود  نام  با  که  انسان  روی 
کنترل کننده مغز)SWITCH(« شناخته می شود، 
است.  انسان  روی  بر  دستگاه  این  آزمایش  اولین 
تبار  اروپایی  مرد  چهار  روی  بر  کارآزمایی  این 
انجام شد که مبتا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک 
)ALS( بودند. ALS یک بیماری پیشرونده است 

که باعث مرگ سلول های عصبی می شود و حرکات ارادی را کنترل می کنند. تمام این شرکت کنندگان 
در زمان ثبت نام برای این کارآزمایی دچار فلج شدید اندام فوقانی و یا درجات مختلفی از اختال 
عملکرد ریه و گفتار بودند. در بدن هر شرکت کننده یک دستگاه استنترود را در سینوس ساژیتال 
فوقانی)سیاهرگ بزرگی که مایع را از مغز به داخل گردن تخلیه می کند( و در مجاورت قشر حرکتی، 
در  ملبورن  سلطنتی  بیمارستان  نورواینترونشن  مدیر  و  ارشد  محقق  میچل،  پیتر  دکتر  دادند.  قرار 
بیانیه ای جداگانه گفت: »تقریبا همه بیماران انجام این عمل را به خوبی پشت سر گذاشتند و ظرف 
۴۸ ساعت از بیمارستان مرخص شدند و به خانه رفتند.« و تنها یکی از چهار بیمار یک روز بیشتر در 
بیمارستان ماند. به گزارش نویسندگان این مقاله: »BCI در طول این مطالعه سیگنال ثابتی داشت و 

همه شرکت کنندگان توانستند با موفقیت یک کامپیوتر را با این وسیله کنترل کنند.«

آینده را می توان در آسمان دید

طراحی استثنایی گوشی 
جدید هواوی

هواوی  جدید  مفهومی  مدل   نوشت:  زومیت 
کم  بسیار  حاشیه های  از  نشان  پرو   P۶۰
دوربین  سیستم  جدید  طراحی  و  نمایشگر 
شدن  نزدیک تر  با  دارد.  گوشی  این  پشتی 
هواوی  سری  گوشی های  معرفی  تاریخ  به 
هیجان انگیزتری  رندرهای  و  گزارش ها   ،P۶۰
درمورد این محصوالت منتشر می شوند. اکنون 
 P۶۰ رندرهای مفهومی جدیدی از Hoilndi
پرو به اشتراک گذاشته است که نمای زیبایی از 
این محصول را به ما نشان می دهد. شایان  ذکر 
 P۶۰ هواوی  جدید  مفهومی  رندرهای  است 
پرو براساس اطاعات فاش شده و گزارش های 

مرتبط با این گوشی طراحی شده اند.
نشان  پرو   P۶۰ هواوی  جدید  رندرهای 
حفره ی  با  نمایشگری  از  دستگاه  این  می دهند 
قرارگیری  محل  که  برد  خواهد  بهره  هول پانچ 
حاشیه های  عاوه براین  است.  سلفی  دوربین 
این صفحه نمایش بسیار باریک به نظر می رسند.
در  دیگر  دوربین  دو  اصلی،  دوربین  عاوه بر 
باال  در  یکی  که  است  رفته  به کار  پرو   P۶۰
آن  پشتی  دوربین  ماژول  پایین  در  دیگری  و 
میزبان  پرو   P۶۰ هواوی  لبه های  دارند.  قرار 
است.  پاور  دکمه ی  و  صدا  تنظیم  دوکمه های 
 USB C درگاه  نیز  گوشی  این  پایینی  لبه ی 
حفره هایی  عاوه براین،  و  می خورد  به چشم 
لبه ی  همچنین  و  ناحیه  این  در  بلندگو  برای 
شایان ذکر  شد.  خواهد  تعبیه  دستگاه  باالیی 
است این گوشی از حسگر مادون قرمز نیز بهره 
خواهد برد؛ قابلیتی که برای کنترل راه دور لوازم 

الکترونیکی مورداستفاده قرار می گیرد.
آینده اپل و آیفون 

در هند رقم می خورد
از  فاصله گرفتن  به دنبال  اپل  نوشت:  زومیت 
سال  تا  احتماالً  زمینه  همین  در  و  است  چین 
کارخانه های  در  آیفون ها  کل  از  نیمی   ۲۰۲۷
قبلی  پیش بینی های  شد.  خواهند  تولید  هند 
اعام می کردند که سهم هند از تولید آیفون تا 
آگاه  منابعی  به ۲۵ درصد می رسد.  سال ۲۰۲۵ 
می گویند تأمین کنندگان چینی از همین حاال آثار 
این  بازار  از  فاصله گرفتن  برای  اپل  تاش های 
ویتنام  هند،  افزون بر  می کنند.  حس  را  کشور 
می شود.  منتفع  اپل  جدید  برنامه های  از  نیز 
وابستگی  به  که  است  سال ها  تحلیلگران 

بیش ازحد اپل به چین اشاره می کنند.
محصوالت  اعظم  بخش  اپل  درحال حاضر، 
می سازد  چین  کارخانه های  در  را  پرفروشش 
و به شدت تحت تأثیر مشکات این کشور قرار 
همچنان  کرونا  از  ناشی  تعطیلی های  می گیرد. 
اختاالت  دارد.  ادامه  چین  از  بخش هایی  در 
اواخر  در  چین  در  فاکسکان  بزرگ  کارخانه ی 
سال گذشته ی میادی میلیاردها دالر ضرر مالی 
تا  هند  آگاه،  منابع  به گفته ی  کرد.  وارد  اپل  به 
سال ۲۰۲۷ یک نسخه از هر دو گوشی آیفون 
را تولید خواهد کرد. درحال حاضر، کمتر از ۵ 

درصد آیفون ها در خاک هند تولید می شوند.

ایستگاه کودک

زومیـت نوشـت: گـوگل  پلـی اسـتور بعد از 
گذشـت حـدود چهـار مـاه رفـع فیلتر شـد.

گـوگل پلی اسـتور، فروشـگاه آنایـن گوگل 

اپلیکیشـن،  بـرای خریـد و فـروش و دانلـود 
بـازی و دیگر محتـوای مربوط به دسـتگاه های 
در  دی،   ۲۶ دوشـنبه  روز،  عصـر  اندرویـدی 
اپراتورهـای ایرانسـل و رایتـل رفـع فیلتر شـد. 
ایـن فروشـگاه شـامگاه روز جمعـه، اول مهـر، 

فیلتـر شـده بود.
فیلترشـدن  از  پـس  روز  دو  اپلیکیشـن  ایـن 
پیام رسـان  و  اینسـتاگرام  اجتماعـی  شـبکه ی 
واتسـاپ زیـر تیـغ فیلترینـگ رفـت. در همان 
تعـداد  پلـی،  گـوگل  درکنـار  پاییـز  اول  روز 
اپ   و  لینکدیـن  ماننـد  پلتفرم هـا،  از  دیگـری 

اسـتور و سـایت اسـتارلینک نیـز از دسـترس 
کاربـران بـا IP ایـران خـارج شـده بودنـد.

لینکدیـن و اپ اسـتور و سـایت اسـتارلینک 
۲۵ روز بعـد، یعنـی در ۲۶ مهـر، رفـع فیلتـر 
شـدند تـا گـوگل پلی هـم درکنـار اینسـتاگرام 
و واتسـاپ در فهرسـت پلتفرم هـای مغضوبـی 
قـرار بگیـرد کـه پـس از حـوادث اخیر کشـور 

از دسـترس کاربـران خـارج شـده اند.
دوران تاریـک قطـع دسترسـی به گـوگل پلی 
اسـتور عصـر امروز بـه پایان خود نزدیک شـد 
و ایـن پلتفـرم بین المللـی ابتـدا در اپراتورهای 

گوگل پلی در اپراتورهای ایرانسل و رایتل رفع فیلتر شد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۱۳۱ مورخ ۰۴/۱۵//۱۴۰۱ موضوع 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۱۰ کاسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و  شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  اردهائی  غیوری  مجید  آقای  متقاضی 
بنا شده  شماره ملی ۲۰۳۰۲۸۴۴۴۰ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
به مساحت ۱۰۲.۹۲ متر مربع جدا شده از پاک شماره  ۲۶۴۳۷ فرعی از 
۱-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان اقبال الهوری بخش ۱۰ حوزه ثبت 
ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از غامعلی جوینی، لذا به منظور اطاع 
آگهی می شود در صورتی  فاصله ۱۵ روز  به  نوبت  مراتب در دو  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 
سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف ۱۰۴۳۴- تاریخ انتشار نوبت اول: 

۱۴۰۱/۱۰/۱۴  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۵۱۰۹ رای شماره  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۵۱ کاسه 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
و شماره  شناسنامه  بشماره  اسماعیل  فرزند  احسان عظیمی  آقای  متقاضی 
به  شده  بنا  احداث  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۲۰۲۰۶۲۴۲۷۳ ملی 
اصلی   ۱ از  فرعی   ۴۲۶۴ پاک  از  شده  جدا  مربع  متر   ۱۰۴.۶۵ مساحت 
ثبت  آباد خیابان محمدآلق ۸ بخش ۱۰ حوزه  واقع در گنبدکاووس گدم 
اطاع  منظور  به  لذا  انگیزه،  عراز  از  الواسطه  مع  ملک  انتقال  گنبد  ملک 
آگهی می شود در صورتی  فاصله ۱۵ روز  به  نوبت  مراتب در دو  عموم 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند 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./. م.الف ۱۰۴۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴   
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۷۳۹۶ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۱۰ کاسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
و   ۲۰۲۰۶۶۰۴۳۱ شناسنامه  بشماره  میرقلی  فرزند  کشمیری  خدیجه  خانم 
شماره ملی ۲۰۲۰۶۶۰۴۳۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۴۹۶ متر مربع جدا شده از پاک شماره ۶۰۰۱ فرعی از ۱-اصلی 
واقع در گنبدکاووس روستای ارمی آباد خیابان ۱۲ متری امنیت خواه بخش 
۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از تاج دردی عهدی، لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
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./. م.الف ۱۰۵۵۷- تاریخ انتشار نوبت اول: 
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸  -تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۲۲۲ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۴۶ کاسه 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
آقای غفور قوجقی فرزند آق اویلی بشماره شناسنامه ۱۷۷۲ و شماره ملی 
مساحت  به  بنا شده  احداث  زمین  قطعه  در ششدانگ یک   ۲۰۳۰۳۵۷۳۵۹
در  واقع  اصلی   ۱ از  فرعی   ۵۱۵۰۳ پاک  از  شده  جدا  مربع  متر   ۲۶۶.۹۸
گنبدکاووس گلشن شرقی مابین خیابان حافظ و خیام بخش ۱۰ حوزه ثبت 
ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند 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./. م.الف ۱۰۵۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸   

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


