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طراحی دستگاه پوشیدنی مترجم زبان اشاره نابینایان

اصالح ژنتیکی ویروسها برای انتقال
موثر انرژی

محققان موسســه فناوری ماساچوســت ( )MITبا تغییر
دیانای ویروسها توانســتهاند از فواید کوانتوم بهره ببرند.
این نتایج میتواند به ساخت پنلهای خورشیدی منجر شود
که انرژی را با کارایی بسیار باال منتقل کنند.
گیاهان نور خورشــید را جذب و آن را با کارایی بسیار به
انرژی تبدیل میکنند به طوری که تقریبا هیچ بخشی از این
انرژی به هدر نمیرود.
مهندســان برق همواره در تالش برای دســتیابی به این
میــزان کارایی بودهانــد تا این امر را در وســایلی همچون
پنلهای خورشیدی محقق کنند .اما بهترین پنلها نیز تنها
حدود  44درصد از نور خورشــید را بــه صورت انرژی قابل
اســتفاده جذب میکنند و تا حدودی به همین دلیل اســت
که انرژی خورشــیدی نمیتواند تمام نیازهای انرژی جهان
را تامین کند.
گیاهان میتوانند از فواید ناشی از یک سری خصوصیات
کوانتوم بهــره ببرند .وقتی یک فوتون نوری به گیرندههای
نــوری گیاهان یعنی کروماتوفورها برخورد میکند ،یک ذره
کوانتومی حاوی انرژی آزاد تولید میکند که اگزیتون نامیده
میشود .اگزیتون در نهایت راه خود را به سمت بخشهایی
از سلول که در آنجا جذب میشود پیدا کرده و برای استفاده
در جای خود قرار میگیرد .به لطف قوانین فیزیک کوانتوم،
در این فرآیند هیچ بخشی از انرژی هدر نمیرود.
در این مطالعه محققان دیانای ویروسها را دستکاری
کردهاند به طوری که بتوانند به گروههایی از کروموفورهای
ســنتزی متصل شده و وقتی این کار را انجام دادند ،از خود
نور ســاطع کنند .به این ترتیب محققان میتوانند آنها را با
استفاده از طیفسنجی ردیابی کنند.
آنها ویروسها و مولکولهــای کروموفور مختلفی را در
غلظتهای متنوع مورد مطالعه قرار دادند و توانســتند نشان
دهند که ویروسهــا و کروموفورها انتقالدهندههای خوبی
برای انرژی هستند.
محققان هنوز به ترکیب دلخواه خود دســت نیافتهاند اما
توانســتهاند اگزیتونها را با دو برابر ســرعتی که اکنون در
پنلهای خورشــیدی حرکت میکنند منتقل کنند و آنها را
وادارند مسافت بیشتری بپیمایند.
ایــن ویروسها هنوز نمیتواننــد همچون گیاهان انرژی
خــود را تامین کنند .آنها فقط قادرنــد این انرژی را منتقل
کنند؛ اما محققان میگویند انتقالدهنده انرژی کارآمدی که
قابلیت کنترل آنها وجود دارد میتوانند کاربرد زیادی داشته
باشند .به کمک این مواد محققان میتوانند کاتالیستهایی
برای واکنشهای شیمیایی نوری بسازند یا نیروی الکتریکی
کارآمدتری در پنلهای خورشیدی داشته باشند.

از کار افتادن مادربرد
با فلش مموری Killer 2.0

یک محقق امنیتی روسی فلش مموری با عنوان USB
 Killer 2.0و با ظاهری عادی طراحی کرده اســت که در
صورت اتصال بــه رایانه ،مادربــرد از کار می افتد و بدون
استفاده می شود .این فلش مموری به گونه ای ساخته شده
اســت که ظاهری عادی دارد و برای ذخیره داده ،اســتفاده
می شــود .با این حــال این قطعه هنگام اتصــال به پورت
 USBدســتگاه با ولتاژ منفی  220ولت شارژ خود را خالی
می کنــد و این امر بــرای از کار انداختن پورت  USBو
مادربرد کافی است .این محقق امنیتی با نام مستعار Dark
 Purpleدر وبالگــی نوشــت :قطعــه USB Killer
می تواند هر دســتگاه دارای پورت  USBمانند تلویزیون،
مســیریاب و مودم ها را خراب کند ،همچنین گوشــی های
هوشــمندی کــه از کابل های  USBاســتفاده می کنند،
تحــت تاثیر این رخداد قرار دارنــد .این محقق در ویدئویی
در یوتیوب نشان می دهد که این قطعه چگونه یک لپ تاپ
لنوو را تحت تاثیر قرار می دهــد ،البته بنا به گفته Dark
 Purpleاحتمال تخریب هارد دیسک وجود ندارد.
نســخه  1.0این دستگاه می توانســت حداکثر ولتاژ 110
ولت را مدیریت کند ،اما در نســخه جدید این میزان دوبرابر
شده و تا  220ولت را پشتیبانی می کند.
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دانشــمند ایرانی دانشگاه  A&Mتگزاس و
همکارانــش با این باور کــه بهترین راه برای
برقراری ارتباط با افراد نابینا ،تبدیل اشــارات
آنها به زبان گفتار اســت .این محققان یک
دســتگاه پوشــیدنی ابداع کردهاند که حرکات
دست و عضله را حس کرده و آنها را به زبان
انگلیسی ترجمه میکند.
عملکرد این فناوری پوشیدنی هوشمند این
گونه اســت که به کمک دو مدل حسگر تعبیه
شده در این وسیله میتوان حرکات مچ دست
و حرکت ماهیچههای بازو را به ســیگنالهای
الکترونیکــی قابــل تمایز تبدیل کــرد .این
اطالعــات به صورت بیســیم به یک گیرنده
ارسال و به زبان انگلیسی ترجمه میشود.
دکتــر جعفــری ،دانشــیار مهندســی
زیستپزشــکی دانشــگاه  A&Mتگزاس و
محقق اصلی این پروژه گفت :در این فناوری
از دوربین نیز برای تشخیص حرکات استفاده
میشود؛ چرا که در بیشتر موارد مشاهده شده
افراد حتی با حرکت انگشتان خود نیز پیامی را
منتقل میکنند.
یک محقق دانشــگاه لیدز با استفاده از مواد
موجود در نمایشگرهای تلفن همراه هوشمند و
تلویزیون ،لنــز بلور مایع منحصربفرد با تمرکز
خودکار تولید کرده که ممکن اســت به درمان
دوربینی ناشی از سن باال کمک کند.
دوربینی ،شرایطی اســت که اغلب در افراد
باالی  45سال در نتیجه سفت شدن و کاهش
انعطاف عدســی چشــم ایجاد میشود و فرد
ناگزیر از استفاده از عینک مطالعه میشود.
دوش میستری ،دانشــجوی فارغالتحصیل
دانشــگاه لیدز برای حل این مشــکل در حال
انجــام تحقیقاتی بر روی بلور مایع اســت تا
یک لنــز مصنوعــی کامال ســازگار را برای
پژوهش جدید موسسه فناوری ماساچوست
( )MITنشان داده که یک مسیر انحرافی به
سمت ماه میتواند ســفرهای مکرر به سیاره
مریخ را امکانپذیر سازد.
اوایل ســال گذشــته ،محققان  MITایده
پمپبنزیــن فضایی را ارائــه کردند که بطور
چشمگیری هزین ه ماموریتهای آینده به ماه را
کاهش میدهد .اکنون پژوهش جدید آنها بر
این است که ماه میتواند توقفگاه ارزشمندی
بــرای ســوختگیری مجــدد ماموریتهای
سرنشــیندار به مریخ باشد و حجم بار پرتابی
از زمیــن را تا  68درصد کاهش دهد .هر گرم
حجم ارســالی از زمین به فضا بسیار هزینهبر
است از این رو هرگونه کاهش وزن میتواند به
معنی ذخیره مالی هنگفتی باشد .اگر ماموریتی
بتواند برای ســفر طوالنیاش به مریخ مجددا
در ماه ســوختگیری کند ،نیــازی به بارگیری
ســوخت از زمین نبوده و ماموریت میتواند با
کسری از سوخت مورد نیاز پرتاب شود.
اگرچــه مــاه هنــوز هیــچ گونــه جایگاه
ســوختگیری ندارد ،از ایــن رو این تحقیق،
فرضیاتــی را در مورد فناوریهایی که ممکن
اســت تا زمان آماده شــدن یــک ماموریت
سرنشیندار به مریخ در ماه تاسیس شود ،طرح

وی در ادامه افــزود :پس از مطالعه بر روی
روشهــای ثبت و ضبط اطالعات حســی به

اطالعات دیجیتال ،ترکیبی از روش تشخیص
ت ماهیچهها
حســی و حرکتی و ثبت فعالیــ 

درمان دوربینی ناشی از پیری
با لنز «السیدی» قابل کاشت
جایگزین کردن با لنز پیرچشمی تولید کند.
میســتری اظهار کرد :با باالتر رفتن ســن،
عدســی درون چشــم محکمتر میشــود و
زمانــی که عضــات درون چشــم منقبض
میشــوند ،دیگر نمیتوانند عدســی را برای
نزدیک کردن اجســام به کانون شکل دهند.
عدسیها با استفاده از بلورهای مایع که بیشتر

در نمایشــگرهای تلفن همــراه و تلویزیونها
استفاده میشــوند ،میتوانند بسته به حرکت
عضالت چشــم بطور خودکار منطبق شده و
تمرکز کند.
میستری بر این باور است که مدلهای بلور
مایع جدید وی مانند ســایر لنزهای جایگزین
عدســی از طریق جراحی برای جوانســازی

امکان سفرهای مکرر به مریخ با
مسیر انحرافی ماه

کرده است.
برای مثــال محققان در این پژوهش بر این
گمانند که خاک و آب شناســایی شده در ماه

میتواند با زیرســاختی که در آینده در سطح
این قمر ســاخته خواهد شــد ،جمعآوری و به
سوخت تبدیل شود و ســپس این سوختها در

به عنوان بهترین روش انتخاب شد.
جعفری با همکاری سایر دانشمندان در ادامه
تحقیقات خود موفق به ساخت نمونه آزمایشی
این دستگاه شده که قادر است واژگان محاوره
روزمره را با دقت ثبت و ترجمه کند.
یکی از مشــکالت اولین نمونه این دستگاه،
نیاز به آموزش هر شــخص برای اســتفاده از
آن اســت ،به طوری که آموزش هر فرد برای
اجرای یک ژســت حاوی پیام حدود  30دقیقه
زمان میبرد .دکتر جعفری معتقد اســت این
مشکل ناشی از تفاوت ساختار ماهیچهها و نوع
ژســتها در بدن هر انسان است ،اما با ساخت
نمونه دوم این دســتگاه قطعا این مشــکالت
برطرف خواهد شــد .برنامه بعــدی محققان
دانشــگاه تگزاس کاهش زمان ثبت و ترجمه
اطالعات حسی به پیامهای انگلیسی است.
جعفری ضمن اشاره به موفقیت این سیستم
در مراحل آزمایشــی افزود :بــا توجه به زمان
محدود برای ســاخت نمونه اولیه امیدوارم که
در نمونههای بعدی مشکالت موجود برطرف
شود.
قابلیت چشم در متمرکز شدن کاشته شود.
وی همچنیــن تصور میکنــد که طی یک
دهــه ،تحقیــق وی ممکن اســت منجر به
کاشت ســاده لنزهای جدید شود که طی آن،
یک شــکاف کوچک در قرنیه ایجاد شــده و
از فراصوت برای تخریب عدســی پیر استفاده
میشود .این عدسی سپس برداشته شده و لنز
بلور مایع جدید در جای آن قرار میگیرد.
میستری امیدوار است تا زمان پایان دکترایش
در سال  2018بتواند یک نمونه پیشساخت از
این لنز را تولید کند .وی بر این باور اســت که
نخستین نمونه تجاری این محصول بین شش
تا  10سال آینده آماده خواهد شد.

مخازنی به ایستگاههای حاضر در نقاط الگرانژ
که ماموریتهای سرنشیندار به مریخ از آنجا
گذر میکنند ،ارسال شوند.
چنین رویکردی میتوانــد جایگزین روش
«انتقال همه چیز» شــود که در ماموریتهای
آپولــو به مــاه انجام میشــد و در آن ،هر بار
همه چیز به همراه سرنشــینان حمل میشد.
همچنین این روش میتواند جایگزین رویکرد
«عرضه مجدد» شــود که توســط ایســتگاه
فضایی بینالمللی بکار برده شــده و منابع طی
برنامهای منظم به آنجا منتقل میشود.
در رویکرد «بهرهبرداری از منابع در محل»،
مســافران فضا از مواد تولید شده در فضا مانند
ســوخت موشکی بدست آمده از یخ آب که در
مریخ و ماه وجود دارد ،استفاده خواهند کرد.
ایــن تحقیق بر اســاس پایاننامــه تاکوتو
ایشیماتسو که اکنون دانشجوی فوق دکترای
 MITاست ،انجام شــده که معتقد است این
نتایــج به نمایش اهمیت تولید زیرســاخت در
فضا برای تولید منابع میپردازد.
در حالی که چنین زیرساختهایی تنها برای
یک ســفر به مریخ مورد نیــاز نخواهند بود،
اما میتوانند ســفرهای مکرر به این سیاره را
پایدارتر کنند.
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تصاویرتان را حرفهای ویرایش کنید

اپلیکیشــن های بسیاری برای ویرایش عکس تولید و
روانه بازار فناوری شــده اند اما برخی از آنها به ویرایش
حرفــه ای تصاویر مــی پردازند .کمپانی هــای فناوری
به ســمت تولید و عرضه اســمارت فــون هایی پیش
می رونــد که تمامی نیازهای کاربرانشــان را پاســخگو
باشــند .اما از ســوی دیگر ،نــرم افزارهــای متنوع و
متفاوتی نیز وارد فناوری شــده اند تا با داشتن امکانات
جدیــد بتوانند نگاه های بیشــتری را به خود جلب کنند.
کاربران اسمارت فون ها با اســتفاده از اپلیکیشن های
مخصوص ویرایش عکس مــی توانند افکت یا حاالت
مختلفــی را بــه تصاویر اضافه یا حــذف کنند .یکی از
اپلیکیشــن هایی که از ویژگی هــای منحصر به فردی
برخوردار اســت ،برنامه « »InstaShapeاســت.
اپلیکیشن  ،InstaShapeیکی از برنامه های جانبی
برای شــبکه اجتماعی اینستاگرام محسوب می شود که
مــی تواند قابلیت های جدیــدی را در اختیار کاربرانش
قــرار دهد .اینســتاگرام ،یکی از شــبکه های محبوب
اجتماعی مبتنی بر تصویر اســت .کاربران اینستاگرامی
به دنبال بارگذاری تصاویر مختلفی در صفحه شــخصی
خود هســتند تا بتوانند نگاه دوســتان یا بازدیدکنندگان
بیشــتری را به خود جلب کنند .اینستاگرام برای افرادی
مانند هنرمندان یا عکاســان که به دنبال افزایش تعداد
بازدیدکنندگان خود هســتند ،بســیار مهم بوده و چنین
افــرادی عالقــه زیادی بــرای دیده شــدن تصاویر و
کارهایشان دارند .اپلیکیشن  ،InstaShapeیکی از
برنامه هایی اســت که به کاربران اجازه می دهد تصاویر
خود را به بهترین شکل ویرایش کرده و تصویر متفاوتی
را در اختیار داشته باشند که عالوه بر جذاب بودن بتواند
نگاه مخاطبان بیشتری را با خود همراه کند .برای مثال،
کاربــران این برنامه می توانند تصاویــر را در کادرها و
همینطور قالب های متفاوتی قــرار دهند که بر جذابیت
تصاویــر بیافزاید .از دیگر ویژگی هــای این برنامه باید
به برخــورداری از  ۳۰افکت مختلف را اشــاره کرد که
می تواند باعث زیباتر شدن تصاویر شود.

تولید کرم ضدآفتابی که جذب پوست نمیشود

محققان دانشــگاه ییل در ایاالت متحده با استفاده از
نانــوذرات کرم ضدآفتاب جدیــدی تولید کردهاند که در
پوســت نفوذ نمیکند .این کرم ،شــفاف و در برابر آب
مقاوم بوده و در آزمایشها موفقیت آن ثابت شده است.
چندسالی است که نگرانی در مورد استفاده از کرمهای
ضدآفتاب شــایع شده اســت .این مواد شیمیایی زمانی
که روی پوســت قرار میگیرند به راحتی جذب پوســت
و سپس وارد گردش خون میشوند .این مواد در عملکرد
هورمونهای بدن اختالل ایجاد کرده و همچنین موجب
آسیب ســلولی میشوند .مارک سالتزمن از دانشگاه ییل
اظهار کــرد :ما دریافتیم نانوذرات بــه قدر کافی بزرگ
هســتند که وارد پوســت نشــوند و به دلیل چسبندگی
حتی وارد فولیکولهای مو نمیشــوند .کرمهای حاوی
نانوذرات ،پوشــش غنی از گروه آلدهیدها ایجاد میکنند
تا این مواد روی ســطح پوســت باقی بمانند .همچنین
موجب قفل شــدن ترکیبــات فعال کرم شــده و مواد
شــیمیایی هیدروفوبیک با نام  padimate Oمانع
تماس مستقیم با پوست میشوند .نتایج آزمایشها نشان
داد این کرم بر خالف کرمهای مرســوم جذب پوســت
نمیشود ،چرا که آزمایشهای پیشین حاکی از وجود این
مواد در خون ،ادرار و شــیر مادر بود .همچنین این مواد
در دیانای نفوذ کرده و موجب آســیب به سلولهای
پوســتی میشــوند .در نتیجه بهترین روش مراقبت از
پوســت در برابر اشعه خورشید استفاده از کاله و پوشش
بدن در برابر پرتو فرابنفش و برخی کرمهای ساخته شده
بر پایه دی اکسیدتیتانیوم یا اکسید روی است .این کرم
جدید نیازمند تحقیق و آزمایش بیشــتر بر روی انســان
است.

ثبتی و دادگستری
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9410427529300052 :
شماره پرونده9409987529300200 :
مشــخصات محکوم له :هادی صدیقی کراده فرزند محمدتقی به
نشانی بخش خفر روستای کراده منزل شخصی
مشــخصات محکوم علیه :عباس عبدالهی اصیل فرزند حســینعلی
مجهولالمکان
مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له :خیراله کرمی
فرزند شــکراله به نشــانی خفر روبروی دادگستری دفتر وکالت
نرجس رضایی وکیل هادی صدیقی کراده و نرجس رضائی فرزند
شیروان به نشانی خفر روبروی دادگســتری وکیل هادی صدیقی
کراده
محکــوم به :بــه موجب درخواســت اجــرای حکــم مربوطه به
شــماره  9410097529300920و شــماره دادنامــه مربوطــه
 9409977529300566محکوم علیه محکوم است به مستندا ً به مواد
 220 ،219 ،10و  222قانون مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع نســبت
به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا  SXمدل  83به شماره موتور
 00333425و شماره پالک  225س  14ایران  63فیمابین محکوم له و
خوانده ردیف اول علی شکوهی فرزند امیر حکم به الزام به حضور
در دفترخانه اســناد رسمی و تنظیم ســند رسمی انتقال خودروی
مذکــور به نام محکوم له صادر و اعالم مینماید .ضمن ًا نیم عشــر
اجرایی به عهده محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پــس از ابالغ اجراییــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا
بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا
تســلیم کند اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید هر گاه ظرف سه
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم
و پرداخت محکوم به بودهاید لیکن برای فرار از پرداخت اموال خود
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی
که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات
حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عالوه بر موارد باال که قســمتی از ماده  34اجرای احکام مدنی
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمایید.
/18415م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش خفر
کاووس کرمی

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  139460311001033687مورخ  94/12/3هیأت ســوم
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی قاسم آزاد چنارفاریابی فرزند کاکاخان به شماره
شناسنامه  478صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/90
مترمربع پالک  18473فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 884فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی
نصراله سلطانیان پرشکفتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود 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 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 اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16798م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
گوهر قســامی فرزند علیقاســم دارای شناســنامه شــماره  2016متولد
 1334/3/9به شرح دادخواست به کالســه  109/94اندیکاتور از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
فاطمه فیض دولتآبادی به شماره شناسنامه  20متولد  1316/3/12در تاریخ
 94/2/4در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2عصمت قسامی به شماره شناسنامه  32متولد  1340/2/12صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
 -3عفت قسامی به شــماره شناسنامه  17متولد  1350/5/3صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /18417م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان
زین العابدین عدالت

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  139460311001016750مورخ  94/6/22هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی عباس باقرینژاد
فرزند نعمتاله به شماره شناســنامه  265صادره از ابرکوه در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  197/20مترمربع پالک 1943
فرعــی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش  4شــیراز حصه مشــاعی متقاضی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16800م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به فرنگیس ،ســیروس ،مهشید ،فریده ،منیژه همگی
ســلطانی فرزندان ابوالقاسم مجهولالمکان که آدرس و نشانی از
نامبردگان در دست نیست ابالغ میگردد به موجب دادخواست
تقدیمی مریم صادقی فرزند نصراله به طرفیت شــما به خواسته
اثبــات مالکیت به کالســه  94/401ح ش اول ثبــت و برای مورخ
 94/9/24ســاعت  17عصر تعیین وقت شــده است مراتب در
اجرای قانون و به درخواست خواهان یک نوبت در جراید محلی و
کثیراالنتشار فارس درج و آگهی میشود تا خواندگان ضمن اطالع
از وقت رسیدگی به شــورای حل اختالف حوزه اول فسا واقع در
میدان غدیر اول خیابان شــاهزاده قاسم در یکی از روزهای عصر
یکشــنبه یا سهشنبه بین ســاعت  4الی  6/5عصر مراجعه و ضمن
دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم از حقوق خود دفاع
نمایند.
 /609م الف
دبیرخانه حوزه اول شورا فسا

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  139460311001006209مورخ  94/4/9هیأت سوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی کرامت جوکار فرزند ســردار به شــماره شناسنامه 2
صادره از دشتستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  119/94مترمربع
پالک  4853فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  147فرعی از
 2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی فرزاد محمدی
راد 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 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مــدت 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/29 :
/16799م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشود غالمرضا جوکار دادخواستی به خواسته مطالبه سه
فقره چک جمع ًا به مبلغ ســی و ســه میلیون و نهصد هزار ریال به طرفیت
مهدی شرزوی ششــکالنی فرزند حسن تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه
ششم فســا نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  94/622ثبت و وقت
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ  94/9/2ساعت  9صبح تعیین شده است
اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور
شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا واقع در شهرستان فسا
میدان غدیر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد
در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/18412م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
بادهیان

