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سال بیستم

شماره 5586

همایش بین المللی فیزیکدانان جهان در زمینه فیزیک ماده
تاریک و نوترینو در «آی پی ام» تهران

ارائه مدلی برای پیشبینی رفتار
نانوکامپوزیتها با درصد خطای کمتر

حسن سعادت

« هر ا نسا نی
که به صورت
جدی در زمینه
های علمی فعالیت نموده و آن را پیگیری
می نماید ،می یابد که یک شعور محض،
همواره در قوانین جهان متجلی اســت،
این شــعور در حد گسترده ای ،فراتر از
انســان بوده و باید در رویارویی با آن،
حس خضوع در درون ما ایجاد گردد»

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر ،به منظور
پیش بینی دقیقتر رفتار کامپوزیتهای پلیمری در حضور
نانوذرات ،مدلی عددی ارائه دادهاند .تفاوت نتایج حاصل
از این مدل نسبت به دادههای تجربی کمتر از مدلهای
پیشــین اســت .نتایج این طرح در حوز ه مهندسی مواد،
مکانیک و هوافضا جهت کاهش هزینههای آزمایشگاهی
تأثیرگذار خواهد بود.
در ســالهای اخیر ،پلیمرهای تقویت شده با نانوذرات
مورد توجه پژوهشگران بیشــماری قرار گرفته است لذا
پیش بینی صحیح مدول االستیسیت ه پلیمر تقویت شده با
نانوذرات موضوع مهمی است که نیاز به انجام آزمایشها
را کاهش داده و در نتیجه منجر به کم شــدن هزینههای
آزمایشگاهی مربوطه میشود.
به گفته دکتر سعید صابر سمندری ،عضو هیأت علمی
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ،مهمترین هدف این پژوهش
پیشبینی صحیح مدول االستیســیته نانوکامپوزیتهای
پلیمری با استفاده از روشهای المان محدود و با کمترین
درصد خطا نسبت به مقادیر آزمایشگاهی بوده است.
وی در خصــوص اهمیــت نتایج ایــن تحقیق عنوان
کــرد« :در کامپوزیتها (بدون حضــور نانوذرات) پدیده
جدایش( )debondingبین فاز تقویتکننده و زمینه
پلیمری اهمیــت چندانی ندارد و فرض تماس ایدهآل در
عمدهی موارد صحیح اســت .در مدلهــای تئوری ارائه
شــده در مطالعات قبل نیز ،همواره فــرض بر این بوده
اســت که تماس مابین تقویت کننــده در مقیاس نانو و
ماتریس زمینه از نوع تماس ایدهآل اســت .در حالی که
این فرض در نانوکامپوزیتهــا همواره فرض صحیحی
نیست به گونهای که عموم ًا مقادیر عددی اختالف قابل
توجهــی را با مقادیر تجربی خصوص ًا در درصدهای وزنی
باالی نانوذرات دارا هستند».
به گفته این محقق ،در این طرح از ایده جدایش مابین
نانــوذره و ماتریس برای بهبــود پیشبینی مقادیر مدول
االستیسیته عددی استفاده شده است.
به کمک مدل ارائه شــده در این طرح میتوان مدول
عددی نانوکامپوزیتها را با درصد خطای پایینی نســبت
به مقادیر تجربی تخمین زد .طبق نتایج این پژوهش در
نظر گرفتن جدایش ،سبب شده تا درصد خطا بین مدول
حاصل از نتایج آزمایشــگاهی و مدول پیشبینی شدهی
عــددی از  27درصد به  7درصد کاهــش یابد در نتیجه
نیاز به انجام آزمونهای آزمایشگاهی به حداقل میرسد.

«آلبرت انیشتین»
هفتــه گذشــته( 31تــا  5مهــر) جمعی از
فیزیکدانان جهان در پژوهشــگاه دانشــهای
بنیــادی « آی پــی ام» در تهــران گرد هم
آمدند و آخرین نظریات و دستاوردهای خود را
درباره «ماده تاریک و ذره نوترینو» به بحث و
تبادل نظر گذاشــتند و نظریه های خود را در
قالب مقاالتی جالب به صورت ســخنرانی و یا
پوستر ،ارایه نمودند.
بعضی از فیزیکدانان که موفق نشده بودند که
خود رابه تهران برسانند ،از راه ویدیو کنفرانس
و تلفن اینترنتی ،در کنفرانس شرکت کردند و
نظرات و مقاالت خود را مطرح نمودند.
از میان تقاضاهای متعدد ،درخواســت تعداد
 76فیزیکدان خارجی و ایرانی برای شــرکت
در کنفرانس پذیرفته شد که به سمینار دعوت
شــده بودند .در محفلی گــرم و صمیمانه ،به
مدیریت عالی و بی نظیر فیزیکدان برجســته
ایرانی ســرکار خانم پروفســور دکتر یاسمن
فرزام ،مقاالت و مباحث ماده تاریک و نوترینو
و ...مــورد بررســی و کنــکاش عمیق علمی
قرار گرفت(خانم پروفســور یاســمن فرزام ،از
فیزیکدانان متفکر و نابغه ایرانی هســتند که
تاکنــون افتخارات زیادی را کســب نموده اند
کــه از جمله آنها برنــده جایزه بیــن المللی
ســال 2013مرکز بین المللــی فیزیک نظری
عبدالسالم«آی ســی تی پی» و برنده جایزه
دانشــمند جوان اتحادیه بیــن المللی فیزیک
محض و کاربردی«آیوپاپ» می باشد).
مطابق آخرین تحقیقات و مشاهدات نجومی،
که تا سال 2014میالدی صورت گرفته است،
در جهان ،حدود  375میلیارد کهکشان وجود
داردکــه در هر کدام از آنها به طور متوســط
حدود  200میلیارد ســتاره توســط تلسکوپ
هابل ،تشخیص داده شده است.
اما این تعداد از ســتاره ها و کهکشانها ،فقط
 4/8درصد از حجم جهان را تشکیل می دهند
و بقیــه جهان از ماده دیگــری که معروف به
جرم و انرژی تاریک 1می باشــد پر شده است.
(حدود 23درصد ماده تاریک و حدود 72درصد
انــرژی تاریک) این ماده و انــرژی تاریک با

چشــم مسلح و غیرمســلح دیده نمی شوند و
تاریک هستند.2
ماده تاریک ،نور را منعکس و یاعبور نمی دهد
و آن را جذب نیز نمی کند ،نور مستقیم و بدون
هیچ تاثیری از ماده تاریک عبور می کند.
انــرژی تاریک ،اجزای جهان را با ســرعت
فزاینده ای از هم دور می کند ،مســاله انرژی
تاریک از سال1988میالدی مطرح و در ذهن
دانشمندان فیزیک جای خود را باز کرد.3
گروهــی از کیهان شناســان ،جنــس ماده
تاریــک را از ماده عجیبی بــه نام «ویمپ»4
می دانند و ویمپ ها ،دسته ای از ذرات سنگین
هســتند که یا با ذرات دیگر در فعل و انفعال
قرار نمی گیرند و یا به ســختی با ذرات دیگر
واکنــش انجام می دهند ،از این ذرات می توان
«تراسیون ها »5و«اکسیون ها »6را نام برد.
ماده تاریک به نور واکنشی ندارد ولی نیروی
جاذبه را احساس می کند .ماده تاریک شالوده
جهان است وحکم داربســتی را داردکه اجازه
می دهد که کهکشــانها شــکل بگیرند ،یعنی
ماده تاریک موجب شکل گیری تمام چیزهایی
که ما می شناسیم شده است .بدن ما ،خانه ما،
اتومبیل ما ،جنگل و کوه و دریا و ستارگان و...
همه و همه ،توسط ماده تاریک ایجاد و احاطه
شده است.
و چــه خوب و زیبا فرمود ریاضیدان و عارف
معــروف گرگانی قرن دهم هجــری قمری،
ابولقاسم میرفندرسکی که:
چرخ با این اختران ،نقض و خوش و زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی
صورت زیرین ،اگر با نردبان معرفت
بر رود باال ،همی با اصل خود یکتاستی
این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری
گر ابونصر هستی و گر بوعلی سینا ستی

حدود یــک میلیارد ســال پــس از انفجار
بزرگ(بیــگ بنگ) ،خوشــه هایــی از ماده
تاریک تشکیل شد و سپس گازهایی وارد این
خوشــه ها شــدند و آنها را تبدیل به ستاره ها
کردند و حدود  10میلیارد ســال بعد از انفجار
بزرگ،کهکشــان راه شیری خودمان ،از درون
این خوشه ها بیرون آمد و خلق شد.
اخترشناســان نشــان دادند که کهکشانها،
هنگامی که با ماده تاریک پر شــوند ،شــکل
می گیرنــد ،هنگامی که مــاده تاریک ،جلوی
کهکشــانی قرار می گیرد ،آن کهکشان از دید
ما در تلسکوپها ،به هم ریخته به نظر می رسد.
آخرین تحقیقات کیهان شناســان نشــان
می دهد که پوشــش نامریــی از ماده تاریک،
تمام کهکشانها را فرا گرفته است.
زمانی که نور از داخل کهکشــانها عبور می
کند وبه سمت زمین می آید ،چون از داخل ماده
تاریک نیز عبور کرده اســت نقشه ماده تاریک
رابرای ما ترســیم می نماید(اخیــرا فیزیکدانی
اســکاتلندی به نــام «ریچارد مســی» ،روش
تازه ای برای ردیابی و شناســایی ماده تاریک
به نام «پاکسازی گرانشی» ابداع کرده است).
هرکجا ماده تاریک غلیظ تر باشد ،کهکشانها
در آنجا شــکل گرفته و وجــود پیدا کرده اند،
بــدون ماده تاریــک ،هیچ کهکشــانی وجود
نداشــت و بدون کهکشــان ،هیچ ستاره ای و
بدون ستاره ها ،هیچ ســیاره ای نبود و بدون
سیاره ها ،زندگی مادی ،وجود نداشت.
اگر روزی ماده تاریک ،صورت زیبای خودش
را به ما نشان دهد ،شاید بتوانیم متوجه شویم
که بیشــتر جهان ،از چه چیزی ســاخته شده
است .آنچه مســلم است این است که جهانی
که در معرض دید ما و تلســکوپهای ما ،قرار
دارد ،چیزی بیشــتر از یک الیه کف شناور ،در

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  139460311005001618هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عیسی بیات فرزند داداله به شماره شناســنامه  4صادره از نیریز در
یکباب خانه به مساحت  221/18مترمربع پالک  3فرعی از  3787اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3787اصلی واقــع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رسمی ماشااهلل زردشت محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/28 :
/16796م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی
خواهان عصمت بحرالعلوم دادخواســتی به طرفیــت خواندگان طیبه
بحرالعلوم و آزاده بحرالعلومی و حیات سلطان بحرالعلوم و شهنازدخت
نظامزاده و فاطمه بحرالعلوم و فاطمه اســتقالل و محمدنقی بحرالعلوم
و رضیالدیــن بحرالعلوم و احمد بحرالعلوم و ســید یحیــی نوابیان و
مهناز نظــامزاده و بدرالملوک بحرالعلــوم و محمدابراهیم بحرالعلوم
و فاطمه بحرالعلوم و رضیه بحرالعلوم و رضا نظامزاده و محمدحســن
بحرالعلوم و ســمانه بحرالعلــوم و زهرا بحرالعلــوم و نصرت نوابیان و
محمد بحرالعلوم و مریم فقیه و محمدرضا نظامزاده و فاطمه ســادات
نوابیان و ملیحه بحرالعلوم و محمدحســین بحرالعلوم و ساره بحرالعلوم
و صدرالدین بحرالعلومی به خواســته اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان استهبان نموده که جهت رسیدگی
به شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان استهبان
واقع در شهرستان استهبان ارجاع و به کالسه  9409987320100393ثبت
گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  94/8/16ساعت  12ظهر تعیین
شده است .به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خواندگان /متهمان پس از نشر آگهی
و اطــاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردند.
 /14998م الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان استهبان
داود پاکنیت

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 آرای شــماره  139460311001016147و 139460311001016145
مورخ  1394/6/17هیأت دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان
خانمها سکینه بانشــی فرزند عبدالعلی و جیران زارعی فرزند فتحاله
هر کدام در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 200مترمربع پالک  7046فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی صیون رهبران 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 اول1394/6/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/13 :
/15118م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 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
برابــر رأی شــماره  139360311001034561مــورخ  93/12/10و رأی
اصالحی  139460311001014060مورخ  94/6/8هیأت دوم 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 حمیدرضا نظری فرزند اسداله به شماره شناسنامه
 683صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 785
مترمربــع پالک  11203فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  437فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی غالمعلی ثاقبرأی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص 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 اول94/7/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/28 :
/16804م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

تولید سلولهای ترشحکننده انسولین
برای درمان دیابت

*

وسط دریایی وسیع از ماده تاریک نیست.
درحال حاضر می دانیم که روز به روز ،انرژی
تاریک در جهان در حال قویتر شــدن است و
سرعت انبساط جهان هم ،در حال زیادتر شدن
می باشــد ،ولــی دلیل آن را نمــی دانیم ،اما
می دانیم که در  7میلیارد سال نخست پس از
آفرینش جهان مادی ،ماده تاریک درمشخص
ساختن شکل جهان ،نیروی غالب بوده است و
کهکشانها را ،درست کرده است و در  7میلیارد
سال بعدی ،انرژی تاریک رشد کرده و از ماده
تاریک ،پیشــی گرفته است و به نظر می رسد
که در حال حاضر ،مســابقه با ماده تاریک را
برده است و کهکشانها را هر چه بیشتر و بیشتر
از هم دور می کند و اگر این روند ادامه داشته
باشــد ،انرژی تاریک ،درنهایــت ،جهان را به
ذرات تبدیل می کند و سپس ذرات را نیز از هم
می پاشاند و در نهایت همه چیز به موج و انرژی
تبدیل می شــود و جهان شروع به سرد شدن
می کند و چگالی جهان ،در اثر انبساط مداوم،
به سمت صفر ،نزدیک شده و جهان مادی در
زمهریری هولناک در اثر ســرمای سهمگین با
ناله های کیهانی ،محو خواهد شد.
آفتابی در یکی ذره نهان
ناگهان آن ذره ،بگشاید دهان
ذره ذره گردد افالک و زمین
پیش آن خورشید ،چون جست از کمین
آری ،جرم وانرژی عجیبــی که در ظاهر از
دیدگان فیزیکی بشــر پنهان اســت واقعا در
جهان مادی وجود دارد.
و در هــر ثانیه ،میلیاردهــا ذره ماده تاریک
از داخــل بدن ما مــی گذرد ،بــه امید آنکه
فیزیکدانان بتوانند یکی از این ذرات را به دام
بیاندازند و پرده از اسرار ماده تاریک بردارند.
* دانشگاه فرهنگیان شیراز  -مهر1394
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محققان بلژیکی در کشفی چشمگیر توانستهاند روش
جدیدی را برای ایجاد ســلولهای تولیدکننده انسولین
توسعه دهند که ممکن است به درمان دیابت کمک کند.
در حال حاضــر یکی از امیدبخشترین درمانها برای
دیابت ،جایگزینی ســلولهای بتاســت .در یک درمان
جایگزینی برای دیابت نوع یک ،سلولهای مشتق شده
از مجــرای لوزالمعده انســان ( )HDDCsیک منبع
جذاب از سلول محسوب میشوند.
در این تحقیق ،دانشــمندان دانشــگاه کاتولیک لوون
به رهبری فیلیپ لیســی ،سلولهای  HDDCsرا به
گونهای برنامهریزی کردند تا مانند ســلولهای بتا عمل
کرده و درون لوزالمعده در واکنش به گلوکز ،انســولین
ترشح کنند.
محققان از آرانای پیامرســان یک فاکتور رونویســی
موسوم به  MAFAاستفاده کردند MAFA .پروتئینی
است که به کنترل خاموش و روشن شدن ژنها در ژنوم
میپردازد .این آرانای پیامرســان وارد پروتئین شده و
به دیانای ســلولی برای هماهنگ کردن تغییرات در
عملکرد سلولی متصل میشود.
این رویکرد به محققان اجازه داد تا از هر گونه اصالح
ژنتیکی بالقوه در سلولهای هدف اجتناب کنند.
لیسی اظهار کرد :این سیستم برای برنامهریزی سلولی
با فاکتورهای رونویســی به وســیله آرانای پیانرسان
میتواند راه را برای آزمایشات در سایر حوزههای علمی
با هدف تولید ســلولهای دارای عملکرد جدید در زمینه
بیماریهای مرتبط با فقدان عملکرد هموار کند.
محققان در حال حاضر یک موش مدل ایجاد کردهاند
که به آنها اجازه داده تا سلولهای ساخته شده را درون
مــوش های دیابتی پیونــد زده و بیماری آنها پیگیری
شود .آنها از ابزار عملیات خوب آزمایشگاهی ()GLP
بــرای تولید تکههایی از ســلول اســتفاده میکنند که
میتواند در نهایت به مبتالیان به دیابت انســانی پیوند
زده شود.

شبیهسازی ببر بنگال و یوزپلنگ
آسیایی از سلول منجمد شده پوست

دانشمندان آرژانتینی موفق شدهاند جنین گونههای در
معرض خطر انقراض همچون یوزپلنگ آســیایی ،ببر و
گربه بنگال را از ســلولهای پوست منجمد شده تولید
کنند که این دســتاورد میتواند به حفظ تنوع زیســتی
سیاره کمک کند.
دانســل ســاالمونه ،دانشــیار برزشناســی دانشگاه
بوینوسآیــرس اظهار کرد :ما به عنــوان اولین گام بر
روی گونههای غیربومــی کار میکنیم .هدف اصلی ما
جلوگیری از انقراض گونههای بومی مانند پلنگ خالدار
آمریکایی اســت .وی افزود :باغوحــش بوینوس آیرس
دارای یک بانک داده ژنتیکی اســت کــه در آن ،همه
گونههای بومی و غیربومی حفظ شدهاند.
اما این دانشــمندان نتوانستهاند این پروژه را از مرحله
جنینی فراتر ببرند ،زیرا قرارداد آنها با باغوحش به این
شکل اســت که باید از اســتانداردهای اخالقی انجمن
آکواریومها و باغوحشهای آمریکای التین پیروی کنند.
طبق این قوانین ،آزمایشــات ایــن چنینی تنها تا مرحله
جنینی امکانپذیر است.

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  139460311001014979مورخ  1394/6/12هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی فهیمه زمانــی فرزند بابا به
شــماره شناسنامه  70صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  226/44مترمربع پالک  4055فرعی از  2079اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  77فرعی از  2079اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی منصور اســتوار ذیجردی 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 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول1394/6/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/13 :
/15117م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 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  139460311001011771مورخ  1394/5/28هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی پری ســیما نادری فرزند امیر به شــماره
شناسنامه  19صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200
مترمربع پالک  7047فرعی از  1793اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شــیراز حصه مشاعی متقاضی
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 اول1394/6/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/7/13 :
/15116م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی تجدید مزایده اموال منقول
دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری استهبان در نظر دارد در اجرای
مفاد اجراییه شماره  238/93صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف
استهبان تعداد  110شاخه میلگرد  12آجدار که طبق نظریه کارشناس
خبره محلی قیمت هر شــاخه  155000ریال ارزیابی گردیده که جمع ًا
مبلــغ  17050000ریال میباشــد و مربوط به مجتبــی خطبایی فرزند
اسماعیل میباشــد از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ  94/7/26از
ســاعت  10الی  11صبح به فروش برساند قیمت پایه از بهای ارزیابی
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته
خواهد شد ده درصد مبلغ پیشــنهادی از برنده مزایده دریافت و
نامبرده مکلف است ظرف یک ماه باقیمانده ثمن معامله را پرداخت
نمایــد در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط و
مزایده تمدید میگردد طالبین در صورت تمایل میتوانند پنج روز
قبل از تاریخ انجام مزایده به دایره اجــرای احکام مراجعه تا ترتیب
بازدید آنها از مال مورد مزایده داده شود.
 /14997م الف
رئیس اجرای احکام حقوقی دادگستری استهبان
علیاصغر مهدوی

آگهی حصر وراثت
آقای پاشا بهارلو فرزند خانباز به شرح درخواستی که به کالسه 94/633
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده
و اعالم داشــته که شادروان خانباز بهارلو فرزند محمدحسین به شماره
شناســنامه  350صادره از زریندشــت در تاریخ  94/5/12در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند
از:
 -1متقاضی فوقالذکر
 -2کاوه بهارلو به شماره شناسنامه  565فرزند متوفی
 -3پوریا بهارلو به شماره شناسنامه  2480209253فرزند متوفی
 -4فاطمه بهارلو به شماره شناسنامه  6738همسر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه
و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /401م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران
باقرپوریان

آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  37سیار شعبه  15بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز احسان عسکری فرزند حسینعلی به موجب شکایت میثم زراعتپیشه به
اتهــام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به
او طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /14993م الف
دادیار شعبه  15دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
رنجبرزاده

