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سرعت باالتر کهکشانهای دوردست
در تشکیل ستارگان

محققان دریافتند کهکشــانهایی که  9میلیارد سال قبل
با سرعت بسیار باالیی ســتارگان را تشکیل دادهاند ،بسیار
کارآمدتر بودهاند .اعتقاد بر این اســت که اکثر ســتارگان بر
یــک توالی اصلی متکی هســتند کــه در آن ،هر چه جرم
کهکشان بزرگتر باشــد ،بهرهوری آن برای شکل دادن به
ستارگان جدید بیشــتر اســت .با این حال ،یک کهکشان
هر از گاهی به نمایش انفجاری از ستارگان تازه شکلگرفته
میپردازد که بیشتر از بقیه میدرخشند.
برخورد میان دو کهکشان بزرگ معموال سبب شکلگیری
این انفجار ستارهای میشــود که طی آن ،گاز سرد موجود
در ابرهای عظیــم مولکولی برای حفظ چنین نرخ باالیی از
شکلگیری ستاره ،سوخت میشود.
ســوالی که اغلب ستارهشناســان با آن مواجه میشــوند
این اســت که آیا چنیــن انفجاری از ســتارگان در جهان
اولیه در نتیجه داشــتن یک منبع گاز فراوان بوده یا این که
کهکشانها به طور موثرتری گاز را تبدیل میکردند.
پژوهش جدید به رهبری جان سیلورمن از موسسه فیزیک
و ریاضی جهان کاولی ،محتوای گاز مونوکســید کربن را در
هفت کهکشان که در ســن چهار میلیارد سالگی جهان در
مرحله انفجاری ســتارهای قرار داشتهاند ،مورد مطالعه قرار
داده است .این کار با اســتفاده از تلسکوپ آرایه میلیمتری
بــزرگ آتاکاما (آلما) واقع در فالت کوه شــیلی امکانپذیر
شده است.
محققان دریافتند که با وجود اینکه کهکشــان با سرعت
باال به تشــکیل ســتارگان ادامه مــیداد ،اما انتشــار گاز
مونوکسیدکربن در آن زمان کاهش یافته بود.
این مشاهدات شبیه رصدهایی است که از کهکشانهای
دارای انفجار ستارهای در نزدیکی زمین امروز ثبت شدهاند،
اما مقدار تخلیه گاز با سرعت مورد انتظار اتفاق نمیافتد .این
امر محققان را به این نتیجه رســانده که ممکن است بسته
به میزان سرعت باالی شــکلگیری ستاره نسبت به توالی
اصلی ،یک افزایش مداوم در بهرهوری وجود داشته باشد.

طراحی کامل و بیکم و کاست با قلم
آفتابپرست

شــرکت انگلیســی Chameleon Art
 Productsقلمــی تولید کرده که طیفهای مختلف
یک رنــگ را بــرای ایجاد عمــق ،ابعاد ،برجســتگی،
ســایهزنی و ترکیبهــای بدون درز ارائــه میدهد .قلم
«( »Chameleonآفتابپرســت) ،برخالف ســایر
قلمهــا میتواند چندین طیف رنگی را از یک نوک ایجاد
کند که به طراحان ،هنرمندان و نقاشــان اجازه میدهد
تنهــا با اســتفاده از یک قلم ،تمام کارهــای الزم برای
برجستهسازی ،ترکیب رنگها ،و سایهزنی را انجام دهند.
طیف رنگی در این قلم از روشن تا تیره ایجاد میشود.
در این فناوری از ترکیب جوهر الکلی و تونر با اســتفاده
از نوک مخلوطکننده اســتفاده میشــود .به این معنا که
میتوان از این قلم به عنوان یک قلم با رنگ اســتاندارد
اســتفاده کرد یا با استفاده از تونر در نوک آن ،سایه نرم و
کمرنگی ایجاد کرد که به تدریج با استفاده از قلم تیرهتر
میشــود .هر قلم دو بخش مهم دارد .یک سر قلم دارای
برســی بسیار نرم و محفظهای اســت که از جوهر الکلی
پر شــده و قابل تعویض است .ســر دیگر این قلم یک
نوک مخلوط کننده و محفظه ترکیبی قرار گرفته که قابل
پر شدن با تونر است .چنانچه بخواهید سایه شما کمرنگ
شود ،نوک مخلوطکننده را روی نوک الکلی نگه دارید تا
به اندازه کافی تونر با رنگ مخلوط شود.
هر چه از قلم بیشــتر استفاده کنید ،تونر بیشتر مصرف
شده تا زمانی که به رنگ اصلی برسد .این امکانات برای
هنرمندان و افرادی که با جوهر ســر و کار دارند بســیار
مفید اســت .همچنین این قلم برای هنرمندانی که مایل
هســتند از قلم کمتری استفاده کنند ،بسیار کارآمد است.
طیف تولید رنگ در این قلم بســته به این است که چه
مقدار تونر به جوهر الکل اضافه شده باشد.
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تولید پارچههای خودتمیز شونده با ماندگاری دائم خواص توسط محققان ایرانی
محققان دانشگاه آزاد اســامی واحد علوم
و تحقیقــات در پژوهشهای خــود موفق به
تولید آزمایشگاهی منسوجاتی با خاصیت خود
تمیزشوندگی شدند .ماندگاری و ثبات خواص
این نمونهها تا چندین بار شستوشــو از بین
نخواهد رفت .در فرایند تکمیل این منسوجات
از نانوذرات استفاده شده است.
اگرچه امروزه از نانوذرات مختلف در صنعت
نســاجی برای انجام عملیات تکمیلی متفاوت
بر روی منســوجات اســتفاده میشــود ،ولی
همواره بحث ثبــات و ماندگاری این ذرات بر
روی پارچه مطرح اســت .محققان در تالشند
تا خواص ثباتی این ذرات را بر روی منســوج
افزایش دهند.
در این پژوهش اثر عملیات پیش پالسما بر
جذب نانوذرات دی اکســید تیتانیوم و خواص
ثباتی آن بر منســوج پلیاستری بررسی شده
است.
دکتر شیال شهیدی در خصوص اثر استفاده
از عملیات پالســما بر خــواص نهایی پارچه
عنوان کرد« :نتایج نشــان داد که این عملیات
در بهبود خواص خود پاک شــوندگی منسوج
و خواص ثباتی آن بســیار مؤثر است .در واقع
میتوان گفت با کمک عملیات پالسما سطح
منسوج پلی اســتری به راحتی اصالح شده و
نانوذرات بیشــتری جذب منســوج میشوند و
مانــدگاری آنها نیز بر روی منســوج تقویت
میشود».
عموم ًا از مواد شــیمیایی مختلف به منظور
محققان دانشــگاه ســیمون فریزر ونکوور
کانادا موفــق به تولید نوعی برچســب کاله
ایمنی شدند که آسیبهای مغزی ورزشکاران
را کاهش میدهد.
محققــان با بررســی اثر ضربــه انتقالی به
ســر ورزشــکاران با کالههای ایمنی معمولی
دریافتند که با برخــورد کالههای معمولی به
سطح ضربهپذیر مثل زمین به علت اصطکاک
پدیدآمده ،کاله ایمنی به ســرعت چرخیده و
در پی آن آســیبهای جبرانناپذیری به مغز،
اعصاب و عروق خونی وارد میشود.
محققان در مورد عملکرد برچسبهای کاله
ایمنی اظهارکردند :برای ایمنسازی کالههای
ایمنی جدید در برابر چرخش ناشــی از برخورد
با زمین بیشــترین نقاط برخوردپذیر شناسایی
شــدند .پس از تعیین نقاط مســتعد برخورد از
الیه یک میلیمتری شــامل چهار الیه نازک
برای پوششدهی استفاده شد.
هنگامی که الیه اولیه با سطح زمین تماس
مسؤوالن شــرکت خودروســازی تسال از
سیستم نیمه خودکار کنترل اتومبیل و سیستم
خودکار پارک موازی یا دوبل رونمایی کردند.
شرکت تسال به زودی این سیست م را بر روی
خودروهــای برقی مدل  Sکه از اکتبر ســال
گذشته تولید شدهاند ،نصب میکند.
این سیســتم از دو ســامانه هوشمند مجزا
شامل پارک دوبل هوشمند و سیستم رانندگی
نیمه خــودکار قادر به تعویض خطوط رانندگی
در خیابان با راهنما و کنترل هوشــند وســیله

بهبود خــواص ثباتی عملیات تکمیلی بر روی
منسوجات استفاده میشود .برخی از این مواد
گران قیمت و مضر هستند .از طرفی عملیات
بهبود خــواص ثباتی با اســتفاده از آب و در
مدت زمــان طوالنی انجام میشــود .این در
حالی اســت که با کمک عملیات پالســما در
مدت زمانی کوتاه ،بدون استفاده از آب و مواد
شیمیایی میتوان اصالح سطحی را انجام داد
و خواص ثباتی و ماندگاری را بهبود بخشــید.
همچنین کیفیت عملیات تکمیلی مورد نظر نیز

کاهش خطر آسیبهای مغزی
ورزشکاران با برچسب کاله ایمنی

رونمایی از سیستم جدید پارک
خودکار اتومبیل

نقلیه تشکیل شده است.
طبق اعالم مســؤوالن شرکت تسال ،این به
روزرسانی با نصب یک سختافزار جدید شامل
حســگرهای جدید مثل رادار جلو ،دوربین دید
عقب ،سیستم فاصلهســنج فراصوت با شعاع

 4.8متر و سیســتم ترمز فعــال کمکی انجام
میشــود .سیستم جدید تســا ،راننده را قادر
میســازد تا با خودروی هوشمند رابطه برقرار
کــرده و در زمانی که دســتان راننده بر روی
فرمان نیســت عملیات تغییر خط را با کمترین

پیــدا کند ،در اثــر اصطکاک با ســطح دچار
چرخش نشــده و با کمترین اصطکاک ســر
میخورد.
ورزشکاران برای حفظ ایمنی بیشتر در برابر
ضربههای ناخواســته میتوانند نقاط مســتعد
بیشــترین ضربه کاله ایمنی خود را شناسایی
کنند و با چســباندن برچسب احتمال آسیب را
به حداقل برسانند.
محققان در مورد مزیت این روش به نسبت
کالههای ایمنی گرانقیمت افزودند :بعضی از
برندهــای گرانقیمت موجــود در بازار از این
روش بــرای کاهش خطر اســتفاده میکنند
اما به کمک برچســبهای جدید میتوان به
ورزشکاران اجازه داد تا کالههای ارزانقیمت
خود را ایمنتر کنند.
آنها با آزمایش کالههای مجهز به برچسب
ایمنی بر روی فوتبالیستهای مدرسه دریافتند
که میزان خطرات وارده به نســبت نمونههای
معمولی تا حد چشمگیری کاهش یافته است.
خطر انجام دهد.
الون ماسک ،مدیر و سهامدار اصلی شرکت
تسال در مورد فناوری جدید اظهارکرد :با بهروز
رسانی جدید ،راننده میتواند با آرامش خاطر و
امنیت بیشتری از رانندگی لذت ببرد.
وی در ادامه افزود :خودروهای جدید تســا
تنها نمونه موجود در جهان هستند که به طور
کامال هوشــمندانهای از سیستمهایی همچون
دوربین ،حســگر صوتی ،جیپیاس و سیستم
تشخیص راداری استفاده میکنند.

شبیهسازی جریان باد برای شناسایی
نقاط مناسب نصب میکروتوربینهای بادی

جریان باد به منظور شناســایی نقاط مناســب برای
نصب توربین بادی ســاونیوس بر روی بام ســاختمان
خورشــیدی پژوهشــگاه مواد و انرژی شبیهســازی و
شناسایی شد.
سعید قدســی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته
مهندسی انرژی تجدیدپذیر پژوهشگاه مواد و انرژی و
مجری طرح گفت :افزایش عالقه در میان معماران به
طراحی ساختمانهای سازگار با محیط زیست منجر به
اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها شده
است و در میان انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی بادی به
دلیل راندمان باال ،دسترسی آسان و سازگاری با محیط
زیســت از جایگاه ویژهای برخوردار اســت .به منظور
اســتفاده از توربینهای بادی بر روی بام ساختمانها
یافتن مکان مناســب نصب در میــزان توان خروجی
توربین تاثیر بسزایی دارد.
مجری طــرح اظهار کرد :در ایــن پژوهش ،جریان
باد بر روی ســاختمان خورشــیدی پژوهشگاه مواد و
انرژی به منظور شناســایی نقاط مناســب برای نصب
میکروتوربینهای بادی شبیهســازی و شناسایی شده
است.
وی افزود :در این طرح پژوهشــی سپس با توجه به
ویژگیهای جریان باد روی ساختمان ،سرعت و شدت
آشفتگی ،برای میکرو توربین بادی محور قائم ترکیبی
ســاونیوس و  -Hروتور به صورت عددی شبیهسازی
کامپیوتری و توان خروجی آن محاسبه شده است.
این پژوهشگر تصریح کرد :شبیهسازیها به صورت
ســه بعدی و با اســتفاده از مدلهای آشفتگی مبتنی
بر معادالت ناویر-اســتوکس متوســط گیری شده در
نرمافزار فلوئنت انجام شــده است .همچنین به منظور
اعتبارســنجی ،نتایج با تســت تونل باد مقایسه شده و
نتایج پژوهش نشــان میدهد که مساله جواب واحدی
ندارد و چندین مکان برای نصب توربین بادی مناسب
هستند.
قدســی خاطرنشــان کرد :این پژوهش در دو بخش
انجام شــده است؛ در بخش نخست جریان باد بر روی
ســاختمان با استفاده از روشهای  CFDشبیهسازی
شــد و ضمن بررسی تاثیر ســاختمان بر روی جریان
باد مکانهایی که مســتعد برای نصــب توربینهای
بادی کوچک اســت ،شناسایی شــدند .در بخش دوم
در راســتای ادامــه فعالیتهای انجام شــده در زمینه
توربینهای بادی کوچک شهری ،یکی از توربینهای
ساخته شــده در پژوهشــکده انرژی انتخاب و تحت
شرایط باد بر روی ساختمان شبیهسازی شد.
مجری طرح با اشــاره به مهمترین نتایج حاصل از
این پژوهش گفت :سرعتهای وزش باد در منطقهای
که ساختمان خورشیدی در آن واقع است ،پایین بوده؛
اما میتوان با شناســایی نقاط مناســب جهت نصب
توربینهــای بادی کوچک از این پتانســیل نیز جهت
تولید برق استفاده کرد .وی افزود :شبیهسازی جریان بر
روی ساختمان نشان میدهد که این مساله جواب واحد
ندارد و شش مکان بهینه و مناسب بر روی ساختمان،
پتانسیل نصب توربین بادی را دارند.
قدســی تصریح کرد :بر روی ساختمان مورد بررسی
عوامل خارجی نظیر کلکتورهای خورشــیدی ،نورگیر
و بادگیر وجــود دارد که در نگاه اول تصور میشــود
که مانعی در مقابل باد هســتند؛ اما پس از بررســی و
شبیهســازی ایــن عوامل خارجی بر روی ســاختمان
مشــاهده شد که برخی از این موانع بر روی جریان باد
تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش سرعت باد میشوند.
بر اســاس این گزارش ،این طرح با راهنمایی دکتر
مجید جمیل و مشــاوره دکتر محمد الیقی از دانشگاه
تهران در پژوهشــکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی
انجام شده است.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی
بدینوسیله اعالم میشود خاتون حسینی فرزند سید محمدحسین دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش به طرفیت فاضل زارعی فرزند
حاصل تســلیم دادگاه عمومی نموده که به شــعبه اول ارجاع و به کالســه  931259ثبت و رأی صادر گردیده که حکم بر اجبار زوج به طالق صادر
میگردد و به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در بلوار بسیج مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
/16921م الف
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی ممسنی
مظفر نظری
آگهی
بدینوسیله اعالم میشــود فتحاله رســولی فرزند بابا دادخواستی به
خواســته احراز وقوع بیع نامه موضوع قولنامه فروش به شــماره ،334
الزام به انتقال سند ،مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طرفیت
مسعود مجیدی فرزند خلیل تســلیم دادگاه عمومی فسا نموده که به
این شعبه ارجاع و به کالسه  940532ثبت و وقت رسیدگی مورخ 94/9/1
ساعت  9صبح تعیین شده اســت به علت مجهولالمکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در دادگســتری فسا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/602م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل

بر روی منسوج بهبود مییابد.
به طور کلی میتوان گفت عملیات پالســما
سبب کاهش هزینه ،افزایش سرعت عملیات،
کاهش قیمت و اثرات جانبی میشود و روشی
کام ً
ال دوستدار محیط زیست است.
به گفته شهیدی ،در این تحقیق ابتدا نمونه
پارچههای پلی استری تحت عملیات شستشو
و ســفیدگری همزمان با شــرایط اســتاندارد
قرار گرفتند .ســپس قسمتی از نمونهها تحت
عملیات پالســما با گاز هوا قــرار گرفتند .در

ادامه عملیات آغشتهسازی نمونهها با نانوذرات
دی اکســید تیتانیوم انجام شد .نمونهها قبل و
بعد از عملیات آغشتهسازی ،توسط روشهای
ارزیابــی مختلف مانند طیف ســنجی مادون
قرمــز ،تفرق اشــعه ایکس ،میکروســکوپ
الکترونی پویشــی SEM، EDXو آزمون
قطره مورد بررسی قرار گرفتند.
همچنین به منظور بررسی خواص خودپاک
شوندگی ،قسمتی از نمونهها توسط رنگ متیلن
بلو لکه گذاری شــدند و برای مدت زمانهای
مختلف در معرض نور مســتقیم خورشید قرار
گرفتند .ســپس تغییر رنگ نمونهها توســط
اســپکتروفتومتری انعکاسی مورد مطالعه واقع
شد .خواص خود پاک شوندگی بر روی منسوج
پالســما شده و آغشته شــده به نانوذرات دی
اکســید تیتانیوم بعد از قرار گرفتن در معرض
نور خورشــید به خوبی قابل مشاهده است .از
طرفی ماندگاری خاصیت خود پاک شــوندگی
بر روی منسوج پالسما شده بسیار قابل توجه
است.
این محقق در خصوص نحــوه تأثیرگذاری
عملیات پالســما بر خــواص نهایی محصول
عنــوان کــرد« :طبق بررســیها بــه کمک
عملیات پالســما ،گروههای فعال شیمیایی بر
روی منســوج ایجاد شــده و همچنین سطح
منســوج تا حدودی حکاکی فیزیکی شــده و
ناهمواریهایــی بر روی ســطح الیاف ایجاد
میشــود .همین دو مورد سبب افزایش جذب
نانوذرات بر روی منسوج میشود».
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آگهی حصر وراثت
ماه طلعت کریمی فرزند عباس دارای شناســنامه شماره  3متولد
 1336ارسنجان به شرح دادخواســت به کالسه  /94/79ح /ش4 /
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان حســین محمودی فرزند حسن به شناسنامه 139
متولد  1367ارســنجان در تاریخ  92/5/27در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1نامبرده باال با مشخصات ذکر شده (مادر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /2473م الف
رئیس شورای حل اختالف خبریز
عسکر زارعی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010001296مورخ  94/4/18هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمحســین احمدینسب فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه  35به
شماره ملی  2571119869صادره از فســا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  163/60مترمربع پالک  13فرعی از  2130اصلی مفروز و مجزا شده از
پالک  2130اصلی واقع در قطعه یک بخش  12فارس داراب خریداری شده باواسطه از شاهمراد شکوه دریمی مالک اولیه محرز گردید حقوق ارتفاقی
ندارد .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 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم 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 اول94/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/13 :
 /422م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب -احمد انتظار
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مهدی منصورآبادی فرزند علیحســین به اتهام ترک انفاق از
طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  6دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16922م الف
دادیار شعبه  6دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
صلح جویان
آگهی
خواهان مؤسســه مالی و اعتباری ثامناالئمه به نمایندگی محمود بختیاری
دادخواســتی به طرفیت خوانده اصغر همتی به خواســته مطالبه وجه چک
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان فسا نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا واقع در استان فارس شهرستان فسا
ارجاع و به کالســه  9409987310400401ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخ  94/9/9ساعت  10/30تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
 /590م الف
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فسا
فرحناز فیروزی

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
میثم برفه چون به استناد نامه شــماره  94/1982/1مورخ 94/7/13
حکم به انتقال ســه دانگ از هر یک از ســه دستگاه دامپ تراک به
شــماره ســریالهای  2411و  2313و  1696گردیده است لذا ظرف
مــدت ده روز از تاریخ تحریر این اخطار در ســاعات اداری و با در
دست داشتن مدارک مالکیت به این دفتر مراجعه فرمایید .در غیر
این صورت طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 /18411م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  8شیراز
جعفری
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به علیاصغر اوالد حســینی فرزند آقایار که به موجب
دادنامــه شــماره  9409977310100411در پرونده کالســه 940313
محکوم به پرداخــت  -1مبلغ  66000000ریال بابت وجه یک فقره چک
به شــماره  501055مورخ  90/6/16عهده بانک تجارت و خســارات
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید طبق نرخ تورم اعالمی از سوی بانک
مرکزی  -2پرداخت  2050000ریال بابت هزینه دادرسی  -3پرداخت
مبلغ  3696000ریال بابت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه گردیده ابالغ
میشــود حکم صادره  20روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی و  20روز
پس از انقضــای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشــد
چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف  40روز از تاریخ
انتشــار این آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در شعبه
اول حقوقی دادگستری فسا تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/591م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی

