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سامانه برقی برای افزایش کارآیی
ویلچرهای معمولی

شــرکت  Max Mobilityدر آمریکا نوعی سامانه
الکتریکی را طراحی کرده که به یک ویلچر عادی متصل
میشــود و نیروی آن را برای باالرفتن از تپهها و حرکت
از روی سطوح ناهموار افزایش میدهد.
سیســتم محرکه  Smart-Drive MX2به تایید
ســازمان غذا و داروی آمریکا رســیده و نســخه ساده و
سبکتری از نسخه اولیه این سیستم یعنی  MX1است.
زمانی که این فناوری به یک ویلچر متصل میشــود،
به طور خودکار این ســامانه را به حرکت در میآورد ،اما
وقتی کاربر دگمه ترمز آن را فشار میدهد ،ویلچر متوقف
میشود .چنانچه کاربر بخواهد ویلچر حرکت آهسته داشته
باشد ،میتواند دگمه حرکت آهسته  SmartDriveرا
فشار دهد و دگمه حرکت سریع ،سرعت باالتری را ارائه
میکند .سیستم ،سرعت ویلچر را بر روی آخرین سرعت
تنظیمشده حفظ میکند.
این واحد فناورانه حدود  5.7کیلوگرم وزن دارد و دارای
کنترل درایو بلوتوثی  LEاســت که امکان دسترسی به
برنامههای نرمافزاری آن را از طریق گوشــی هوشــمند
فراهم میکند.
یــک موتور  250واتی به همــراه یک باتری  36ولتی
و  3.4آمپــری  ،LiFePO4ویلچر را برای مســافت
متوسط  19کیلومتر نیرودهی میکنند.
گفته میشود نصب و ســازگاری این سیستم بر روی
بیشــتر ویلچرهای تاشو و پیچیده ،به سادگی قابل انجام
بــوده و این واحــد در چرخش آنها مداخلــهای ایجاد
نمیکند.

استخراج ماده اولیه تلفن همراه
از گیاهان

محققان آلمانی موفق به شناســایی منبعی طبیعی و در
دسترس برای عنصر نیمهرسانای ژرمانیوم شدهاند که در
صنایع نیمهرسانا بسیار کاربردی بوده اما به دلیل ماهیت
بسیار انفعالیاش استخراج آن بسیار دشوار است.
این ماده در تلفن همراه هوشــمند یافت میشــود ،اما
در ســطح زمین قابل اســتخراج نبوده و با این که یک
عنصــر زمینی کمیاب نیســت ،اما در عین حال بســیار
دســتنیافتنی اســت و مهمترین منابع تولید آن درحال
حاضر در چین وجود دارد .اخیرا محققان دانشــگاه معدن
و فناوری فرایبورگ توانستهاند از گیاهان برای استخراج
این ماده دســتنیافتنی استفاده کنند .این گیاهان از نظر
تخصصی و ژنتیکی دســتکاری نشدهاند ،بلکه در حقیقت
همان گیاهان باغچهای همچــون گلهای آفتابگردان،
علفها و ذرتها هستند.
اساســا ضایعات معادن روی ،بستر مناسبی برای جاری
شدن آبهای غنی از ژرمانیوم فراهم میکند .گیاهان نیز
ژرمانیوم را به داخل ریشــههای خود میکشند و سپس
باکتریها وارد عمل شــده و گیاهان را وادار میکنند تا
ژرمانیوم خالص استخراج کنند .این ژرمانیوم بعدا میتواند
در گوشیهای همراه هوشمند مورد استفاده قرار بگیرد.
این طرح هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد اما محققان
امیدوارند راهی برای تولید عناصر کمیاب با اســتفاده از
روشهای در دسترستر فراهم کرده و وابستگی به چین
برای تولید این گونه عناصر را کاهش دهند.
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دانشــمندان انگلیســی در مجموعــهای از
آزمایشات برای درک بیشتر مراحل اولیه رشد
انسان و نیز علل ســقط مکرر جنین ،خواستار
کسب مجوز جهت اصالح ژنهای جنین انسان
شدند.
تنها چند مــاه پس از این که دانشــمندان
چینی با اعالم استفاده از یک شیوه متحوالنه
موســوم به  Crispr/Cas9برای ویرایش
ژن بــه منظور اصالح ژنتیکی جنین انســان،
ســبب تشــویش اذهان عمومی شدند« ،کتی
نیاکان» ،دانشــمند موسسه فرانسیس کریک
لنــدن از مرکز تنظیم بــاروری انگلیس برای
انجام آزمایشات مشابه درخواست مجوز کرد.
دانشمندان سلولهای بنیادی تاکید کردهاند
که وی به هیچ وجه قصد تغییر ژنتیکی جنین
به منظور استفاده در تولید مثل انسانی را ندارد.
به گفته وی ،این آزمایش میتواند به رشــد
جنین بعد از لقاح آزمایشــگاهی کمک کند و
درمانهــای بالینی موثرتری را برای ناباروری
ارائه دهد.
در حال حاضر دانشمندان توان بالقوه استفاده
از  crisperرا کــه به آنهــا اجازه اصالح

دانشمندان خواستار مجوز برای
اصالح ژنهای جنین انسان شدند

تیمی از دانشمندان کانادایی شیوه جدیدی
را برای نقشــهبرداری از کیهان در سه بعد
ارائه دادهاند.
محققان دانشــگاه بریتیش کلمبیا ،روش
جدیدی را برای محاســبه فواصل کیهانی
با اســتفاده از انفجارات مرموز انرژی ارائه
دادهاند.
این شــیوه به دانشــمندان امکان تعیین
موقعیت ســهبعدی کهکشانهای دوردست
و نقشهبرداری از کیهان را فراهم میکند.
منجمان در واقع ،ایده اســتفاده از نوعی
پدید ه جدید را برای بررســی اجرام کیهانی
در جهان ارائه دادهاند و معتقدند قادر خواهند
بود از این جرقهها بــرای ارائه تصویری از

شیوه جدید برای نقشهبرداری
سهبعدی از کیهان

پژوهشــگران دانشــگاه یزد بــا همکاری
پتروشــیمی شــیراز در حال ساخت و بررسی
نمونههای آزمایشگاهی از نانوکاتالیستهای
اکسید فلزی هســتند .این نانوکاتالیستها به
گونهای طراحی شــدهاند کــه قابل بازیابی و
اســتفاده مجدد بوده و با مصرف میزان کمی
از آن افزایش بازده و ســرعت فرایندها را در
پی داشته باشند.
به کارگیری کاتالیســتها در بســیاری از
فرایندهای شــیمیایی امری ضروری اســت.
این مــواد منجر به افزایش ســرعت فرایند،
باالرفتــن بازده و کاهــش تولید محصوالت
جانبی میگردند.
علی معدلی مجری طرح ،با اشــاره به این
مطلــب که بخش بزرگی از کاتالیســتهای
مــورد اســتفاده در صنایــع شــیمیایی و

چگونگی گسترش کهکشــانها در تمامی
فضا استفاده کنند.
نوعی پدیــده نجومی ناشــناخته موجب
میشــود این انفجارات انــرژی به عنوان
جرقههای کوتاه امواج رادیویی ظاهر شوند.
در حالی که تاکنون فقط  10انفجار رادیویی
سریع از این دســت ثبت شده ،دانشمندان
معتقدند احتماال روزانه هزاران مورد از آنها

به وجود میآیند.
هنگامی که این انفجارات رادیویی سریع
به ســمت زمین حرکت میکنند ،گسترش
یافته و بسته به طول موجشان در زمانهای
مختلف به زمین میرسند.
دانشــمندان ایده اســتفاده از تاخیر بین
زمانهای رســیدن فرکانسهای مختلف را
برای نقشهبرداری از کیهان ارائه دادهاند.

ساخت نانوکاتالیستهای
آزمایشگاهی کاربردی در صنایع
به خصوص پتروشــیمی را اکسیدهای فلزی
تشــکیل میدهند ،عنوان کرد« :بسیاری از
این کاتالیســتهای مورد استفاده در صنعت
کاالی وارداتی اســت .لذا دستیابی به دانش
ساخت کاتالیست بر اساس روشهای جدید و
به منظور بهبود عملکرد آنها در فرآیندهای
شــیمیایی به خصوص در سنتز متانول امری
مهم محسوب میشود».
در ایــن طــرح تحقیقاتــی نیز ســاخت
کاتالیســتهای نانوساختار اکســید فلزی بر

پایه ترکیبات سیلیکای متخلخل مدنظر قرار
گرفته اســت و کارایی آنها در سنتز متانول
مطالعه شده است.
بر اســاس نتایج ،این دسته از کاتالیستها
افزون بر پایداری شیمیایی و مکانیکی خوب
از سطح تماس بسیار زیاد نیز برخوردارند .این
ویژگیها عملکرد کاتالیست را به میزان قابل
توجهی افزایش میدهند.
به گفته معدلی افزایش کارایی کاتالیســت
در کاهش قیمت تمام شده محصول ،کاهش

مجــازی ژنهای مورد نظــر از جمله در جنین
انسان را میدهد ،مورد بحث قرار دادند.
اگرچه این فناوری میتواند دانشمندان را در
کشــف و تغییر و جابجا کردن عیوب ژنتیکی
توانمند سازد ،اما منتقدان ابراز کردهاند که این
فناوری از قابلیت خلق «نوزادان طراحی شده»
با صفــات مطلوبی مانند هــوش و یا توانایی
ورزشی برخوردار است.
نیاکان اظهــار کرد :ما به فکــر تغییر ژنها
برای اهداف بالینی نیســتیم ،بلکه به عملکرد
اولیه رشــد جنین عالقهمندیــم .اگر هر کدام
از دســتاوردهای ما راهی را برای ارتقای رشد
جنین بعد از لقاح مصنوعــی ارائه دهد ،تعداد
دفعات کاشــت را بهبود بخشــیده یا از سقط
جنیــن جلوگیری کند ،با روشــهای مرســوم
مرتبط است نه با دستکاری در ژنها.
مجلس انگلســتان ،قوانین لقاح مصنوعی را
در ســال  2008در این کشــور اصالح کرد تا
دستکاری ژنتیکی جنین کمتر از  14روز را به
شرط استفاده از آن برای تحقیق و برخورداری
از مجوز رسمی از سازمان لقاح و جنین شناسی،
قانونی کند.
میزان انتشــار ســیگنالی که بــه زمین
میرســد ،به دانشــمندان مفهومی درباره
تعداد الکترونها و میزان ســتارگان ،گاز و
ماده تاریک بین زمیــن و منبع انفجار ارائه
میدهد.
تلســکوپ رادیویــی  CHIMEمتعلق
به کانادا نخســتین مجموعــه از دادههای
منظــم از انفجارات رادیویی ســریع را ارائه
میدهد.
این شــیوه میتواند برای تولید تصویری
ســهبعدی از کیهــان و همچنیــن برای
نقشــهبرداری از توزیــع مــاده در جهان و
افزایش درک منجمان از نقش این ماده در
جهان کارآمد باشد.
انرژی مورد نیــاز فرایند ،کاهش محصوالت
جانبی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی
تأثیر فراوانی دارد.
وی در ادامــه افزود« :نانوکاتالیســتهای
متخلخل تهیه شــده از نوع کاتالیســتهای
هتروژن محســوب میشــوند .ایــن گونه از
کاتالیســتها به دلیل قابلیت بازیابی مجدد،
سهولت حمل ونقل ،ذخیره سازی و جداسازی
راحتتــر از مخلــوط واکنــش ،نســبت به
کاتالیســتهای هموژن کارآمدترند و به نحو
چشــمگیری به اهداف شــیمی سبز نزدیکتر
خواهند بود».
ایــن ترکیبــات در صورت تولیــد انبوه در
صنایع پتروشــیمی ،داروســازی ،الکترونیک
و جــاذب آالیندههای محیط زیســت کاربرد
خواهند داشت.
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پرواز کپسول فضایی اوریون
به تعویق افتاد

مقامات ارشــد ناســا اعالم کردنــد جدیدترین
فضاپیمای ایــن آژانس به نام اوریــون در تاریخ
تعیینشده یعنی سال  2021به فضا پرتاب نخواهد
شد.
مدیران ناسا سال  2023را به عنوان تاریخ پرتاب
این کپســول اعالم کردهاند اما گزینه سال 2021
کامال از روی میز برداشته نشده است.
قرار است اوریون تفحص انسان در فضا به ویژه
مریخ را بســط دهد و این کپسول بر روی موشک
عظیمی پرتاب خواهد شــد که هنوز تحت توسعه
است و «سیستم پرتاب فضایی» ( )SLSنام دارد.
قرار اســت سال  2018اوریون به همراه موشک
 SLSیک پرواز آزمایشی را از سر بگذراند.
این فضاپیما ماه دسامبر نخستین پرواز آزمایشی
خــود را از ســر گذراند با این حال مدیران ناســا
ترجیــح میدهند در این پروژه جانــب احتیاط را
پیش بگیرند.

اکسیژن همیشه نماد حیات نیست

محققان آمریکایی در تحقیقات جدید خود مدعی
شــدهاند که کشف اکســیژن در فضا را نمیتوان
همیشه نشانهای قطعی از حیات فرازمینی دانست.
نوریو ناریتا و شــگیوکی ماساوکا از موسسه ملی
علوم اعصاب آمریــکا ،فرضیه جدیدی را مبنی بر
وجود احتمالی مقادیر زیادی اکســیژن غیرزنده در
سیارات ارائه دادهاند.
تاکنــون این چنین تصور میشــد کــه اگر در
ســیارهای مقادیری اکســیژن یافت شود ،به این
معنی اســت که حتمــا در آن ســیاره گونهای از
گیاهان از طریق فتوسنتز تولید میشوند و محققان
هنگام جســتجوی حیات در سیارات فراخوشیدی
قابل سکونت ،وجود اکســیژن در جو را نشانهای
قطعی از وجود زندگی در آن ســیاره میدانستند.
اگرچه واکنشهای شیمیایی غیرزیستی میتوانند
ترکیبات جوی سیارات فراخورشیدی را تحت تاثیر
قرار دهند.
در حــال حاضر این تیم تحقیقاتی عنوان کردند:
فتوکاتالیستی
اکســیژن غیرزنده طی واکنشهای
ِ
اکسید تیتانیوم تولید میشــود .این واکنشها در
سطح ســیارات خاکی ،شهابسنگها و قمرهای
موجود در منظومه شمسی به وفور وجود دارد.
برای یک ســیاره با محیطزیستی مشابه سیستم
زمین-خورشــید ،واکنش فتوکاتالیســتی اکسید
تیتانیوم روی حدود  0.05درصد از ســطح سیاره
میتواند منجر به تولید مقادیری اکسیژن شود.
به عالوه ،این تیم میزان احتمالی تولید اکسیژن
را در ســیارات قابل سکونت اطراف سایر ستارگان
میزبان با دما و جرمهای متفاوت محاسبه کردند.
آنها دریافتند در یک ســتاره سرد حداقل میزان
اکســیژن تولیدی از طریق فرآیندهای غیرزنده در
سه درصد از سطح سیاره رخ میدهد.

ثبتی و دادگستری
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000539مــورخ  1394/4/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مســلم جمالی تزنگی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  36صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 195/46مترمربع پالک  6434فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1180فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس خریداری
شــده با قولنامه عادی (معالواســطه) از مالک رسمی ماشااهلل رمضانی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود و 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 درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/16 :
 /66م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000652مــورخ  1394/6/16هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی امیر حیدری فرزند حاجی خان
به شماره شناســنامه  1246صادره از سروستان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  446مترمربع پالک  4291فرعی از  39اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  964فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش
 9فارس حوزه ثبت ملک سروســتان خریداری شده با قولنامه عادی
(معالواسطه) از مالکین رسمی آقایان سید امیر حبیباهلل و سید امین
جهاد محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/16 :
 /67م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139360311001032848مــورخ  93/11/26هیأت
ســوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی چراغعلی دهقانی فرزند حسینعلی
به شماره شناسنامه  297صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  151/12مترمربع پالک  11279فرعی از  2139اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  46فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی غالمعلی ثاقبرای 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 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 ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/1 :
/12776م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی حصر وراثت
محمدحسین عسکری دارای شناسنامه شــماره  246متولد  1327به
شرح دادخواست از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاســم عسکری به شناسنامه
 3451در تاریــخ  1394/4/29در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوق الذکر محمدحســین عسکری فرزند
ابوالقاسم به شماره شناسنامه  246صادره از اقلید فرزند متوفی
 -2محمداسمعیل عسکری به شــماره شناسنامه  310صادره از حوزه
اقلید فرزند متوفی
 -3اماناله عسکری به شماره شناسنامه  10088صادره از حوزه اقلید
فرزند متوفی
 -4محمدعلی عسکری به شماره شناسنامه  381صادره از حوزه اقلید
فرزند متوفی
 -5نرجس خاتون عسکری به شــماره شناسنامه  131صادره از حوزه
اقلید فرزند متوفی
 -6نجمی کاظمی فرزند محمد به شماره شناسنامه  19صادره از حوزه
اقلید همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/162م الف
شعبه پنجم شورای حل اختالف اقلید

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)
به موجب پرونده کالسه  940137الف ج ح محکوم علیه محمد بوستانی
شهربابکی فرزند شکراله محکوم به پرداخت هفتاد و نه میلیون و نهصد
و ســه هزار و نهصد و هفتاد ریال از بابت اصل خواسته ،هزینه دادرسی
و خسارت تأخیر و تأدیه مبلغ محکوم به و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار
ریال از بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال از بابت
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له مهدی بوستانی شهر بابکی و مبلغ دو
میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و ســی ریال از بابت هزینه
اجرایی گردیده اســت (و با عنایت به اینکــه خانم محبوبه یارمحمودی
فرزند ابوالقاسم در قبال بدهی محکوم علیه یک قطعه باغ اناری متعلق
بــه خود را واقع در منطقه آهوچر جهت فروش معرفی نموده اســت)
لذا محکوم له مهدی بوستانی شــهربابکی تقاضای مزایده ملک تعرفه
شــده را نموده اســت .علیهذا با توجه به ارزیابی توســط کارشناس
رســمی دادگستری ملک مذکور به مســاحت  900مترمربع با توجه به
جمیع جهات مؤثر در کارشناســی به مبلغ شصت و ســه میلیون ریال
قیمتگذاری شده اســت .لذا در اجرای مقررات مواد ،138 ،139 ،140
 114 ،117 ،118 ،119قانون اجرای احکام حقوقی اموال فوق در روز چهارشنبه
مورخ  1394/7/23از ساعت  10تا  12در محل دادگستری ارسنجان پس
از چاپ این آگهی برای نوبت اول در روزنامه رســمی جمهوری اسالمی
(عصر) از طریق مزایده به فروش میرســد متقاضیان میتوانند ظرف
مهلت پنج روز قبــل از وقت مزایده اموال را در منطقه آهوچر مالحظه
نمایند .مزایده از قیمت ارزیابی شــده شروع و اموال مذکور متعلق به
شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد داده است .بهای پیشنهادی
میبایســت ده درصد بهاء را فیالمجلس به عنوان سپرده به صندوق
دادگســتری تودیع نماید ،در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بهاء
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
/2071م الف
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان ارسنجان
آگهی حصر وراثت
محمدجعفر ثابت دارای شناسنامه شــماره  126متولد  1333به شرح
دادخواست به کالســه  94/180از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان محمدعلی ثابت
سروستانی به شناسنامه  945در تاریخ  94/6/15در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر فرزند متوفی
 -2عبدالرســول ثابت سروستانی به شماره شناســنامه  96صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3محمدتقی ثابت سروستانی به شماره شناسنامه  22صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -4محمدجواد ثابت سروستانی به شماره شناسنامه  53صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -5لیال ثابت سروســتانی به شــماره شناســنامه  34صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6ســکینه ثابت سروستانی به شماره شناســنامه  34صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان اعالم گردد.
/14926م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم سروستان

آگهی ابالغ دادنامه
خواهان :فاطمه زنهاری فرزند صمد به نشــانی شهرســتان شیراز کلبه
کوچه شهید تحویلدار یک کوچه شهید اللهپرور جنب پالک 175
خوانده:
فرهاد باغچهبند فرزند محمدرحیم مجهول المکان
خواسته :مطالبه مهریه
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده به
دادگاههای عمومی شــیراز تقدیم نموده که به این شــعبه ارجاع و به
کالســه فوق ثبت گردیده است .پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین
وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین دعوی سرانجام در تاریخ فوق در وقت
مقرر جلسه شعبه  27دادگاه خانواده شیراز به تصدی امضاء کننده زیر
تشکیل است .دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی میگردد.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواســت فاطمه زنهاری فرزند صمد به طرفیت فرهاد
باغچهبند فرزند رحیم به خواسته مطالبه مهریه به میزان  500عدد سکه
کامل طال که در جلســه اول آن را به  1114عدد ســکه کامل طال افزایش
دادند و خسارات دادرسی ،دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اینکه
به موجب عقدنامه رسمی شماره  16107دفترخانه ثبت ازدواج شماره 16
شــیراز رابطه زوجیت دائمی زوجین و اشتغال ذمه زوج واستحقاق زوجه
جهت دریافت مهریه محرز است و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی
در جلسه دادرســی حضور نیافته و طبع ًا دفاعی از خود به عمل نیاورده
اســت لذا مســتندا ً به ماده  1082قانون مدنی و مواد  198و  515و 519
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1114
عدد ســکه کامل طال بهار آزادی بابت اصل خواسته و  247000ریال بابت
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .رأی صادره غیابی
بدوا ً ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است و
سپس ظرف  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
استان فارس میباشد.
/14925م الف
رئیس شعبه  27دادگاه خانواده شیراز
پرویز رضایی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان اداره اوقاف و امور خیریه ارســنجان دادخواســتی به طرفیت
خواندگان ایمان آسمانی و فرشته مصلح شیرازی و الناز آسمانی و مهران
آســمانی و رابین رنابورکس و امین آسمانی به خواسته مطالبه خسارات
تأخیر تأدیه و مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل و مطالبه وجه چک
و مطالبه خســارات دادرســی تقدیم دادگاه¬های عمومی شهرستان
ارسنجان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی شهر
ارسنجان واقع در ارســنجان ارجاع و به کالسه  940133ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن مورخ  1394/8/11ســاعت  10تعیین شده است .به
علت مجهول المکان بودن همه خواندگان فوق و درخواســت خواهان و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب
در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
حاضر گردند.
/2334م الف
منشی شعبه اول دادگاه کیفری دو شهر ارسنجان (اول عمومی سابق)
لطفعلی قنبریان

