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جراحی قلب با عینک گوگل

گروهی از متخصصان قلب برای نخستین بار در جهان با
موفقیت از عینک گوگل برای هدایت عمل باز کردن یک
رگ کرونر راســت مسدود شــده قلب در لهستان استفاده
کردند .متخصصان قلب موسسه قلب در ورشوی لهستان
توانســتند با کمک عینک گوگل ،جریان خون را در رگ
کرونر مســدود شــده یک بیمار  49ســاله بازیابی کنند.
نمایش بازسازیهای توموگرافی محاسبهشده سهبعدی در
برنامه تلفن همراه که به یک سیســتم تشــخیص صدای
هندزفری و عملکرد زوم مجهز بود ،به پزشکان اجازه داد
تــا بطور واضحی رگ کرونری تحتانی را مشــاهده کنند.
این امر به آنها کمک کرد تا جهت حرکت ســیم راهنما
را نسبت به مسیر بخش رگ مسدود شده مشخص کنند.
این رویکرد با کاشت دو استنت آزاد کننده دارو با موفقیت
انجام شد .ماکسیمیلیان اوپولسکی ،رهبر ارشد این تحقیق
از موسســه قلب ورشــو اظهار کرد :این مورد نشاندهنده
کاربرد جدید دستگاههای پوشیدنی برای نمایش مجموعه
دادهها در آزمایشگاه کاتتریزاسیون است که میتواند برای
برنامهریزی و راهنمایی بهتر عملهای جراحی مداخلهای
بــکار گرفته شــود .وی افزود :این شــاهد مثالی بود که
نشان داد دستگاههای پوشــیدنی میتوانند آسایش جراح
و کارایی عمل جراحی را در جراحیهای قلب ارتقا بخشند.
عینک گوگل که از یک رایانه پوشــیدنی هندزفری و یک
نمایشگر نوری روی سر تشکیل شده ،توسط جراحان قلب
در آزمایشــگاه کاتتریزاسیون مورد اســتفاده قرار گرفت.
نمایشــگر نوری نصب شده روی ســر میتواند تصاویر و
فیلمهــا را ثبت و پخش کنــد و همزمان با محیط اطراف
تعامل داشته باشد .این نمایشگر نمونهای از مفهوم واقعیت
مجازی است که در آن ،کاربر با اطالعات اضافی ارائه شده
توســط دستگاه تکمیل میشود .در آینده این دستگاههای
پوشــیدنی میتوانند به لنزهای فیلتر مجهز شــوند که در
برابر پرتو ایکس محافظت کننــد .متخصصان زیادی در
حال حاضــر از این فناوریهای پوشــیدنی برای آموزش
پزشکان و کمک به تشخیص بیماریها استفاده میکنند.

آزمایش موفق لوزالمعده مصنوعی
بر روی انسان

تیمی از دانشــمندان آمریکایی یک لوزالمعده کاربردی
مصنوعی تولید کردهاند کــه در کارآزماییهای بالینی بر
روی انســان بخوبی عمل کرده اســت .این لوزالمعده با
ترکیب فنــاوری لوزالمعده مصنوعــی مکانیکی با پیوند
سلولهای جزایر که انسولین تولید میکنند ،ساخته شد.
در پژوهشی بر روی  14بیمار پانکراتیت که تحت عمل
جراحی اســتاندارد و درمانهای پیوند خودکار سلولهای
جزایر قرار گرفته بودند ،یک پمپ انســولین حلقه بسته
عملکرد بهتری نســبت به تزریقات روزانه انسولین برای
حفظ سطوح گلوکز خون داشــت .پمپ انسولین بر یک
دوره مــداوم اطالعات بازخوردی مرتبط با سنجشــهای
خون تکیــه دارد .دکتر گریگوری فورلنزا ،پزشــک غدد
کــودکان از بیمارســتان کــودکان کلرادو اظهــار کرد:
اســتفاده از لوزالمعده مصنوعی مکانیکی در بیماران پس
از پیوند ســلولهای جزایر ممکن اســت به بقای بیشتر
سلولهای پیوندی و تولید طوالنیتر انسولین کمک کند.
مــا امیدواریم که ترکیب این فناوریهــا بتواند به طیف
گســتردهای از بیماران از جمله دیابتیها در آینده کمک
کند.
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آیا تاکنون اندیشــیدهاید که پرندگان مهاجر
چگونه هزاران مایل را بدون این که مســیر را
گم کنند ،پرواز میکنند و یا این که موش کور
چگونه توانایی ردیابی مسیر النه خود را دارد؟
محققان در تحقیقات خود دریافتند حیوانات
قطبنمای شیمیایی برای تعیین مسیر دارند.
مهمتریــن نکتــه در این مطلــب توانایی
حیوانات در تشــخیص میدانهای مغناطیسی
است .محققان دریافتند ،قطبنمای پروتئینی
برای تعیین میدانهای مغناطیسی مؤثر است
و امیدوارنــد روزی از ایــن روش برای درمان
بسیاری از بیماریها استفاده کنند.
تاکنــون این مطلب درباره حیوان و انســان
به خوبی شناخته نشــده بود .محققان احتمال
میدادنــد که برخــی مواد شــیمیایی در این
مسیریابی نقش مهمی داشــته باشند ،اما نوع
مواد و عملکرد آنها مشخص نشده بود.
تیمی از محققــان چینی پروتئین پیچیدهای
کشــف کردهاند که همانند یــک قطبنمای
شــیمیایی عمــل میکند و در تعیین مســیر
حیوانات بر روی زمین مؤثر است.
پژوهشگران در رابطه با قطبنمای شیمیایی

حیوانات قطبنمای شیمیایی برای
تعیین مسیر دارند

پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشکی تهران،
با اســتفاده از مهندسی بافت ،موفق به ساخت
پچهای قلبی مشــابه بافــت قلب برای ترمیم
عضله آسیبدیده قلبی مبتالیان سکته شدند.
دکتــر نفیســه بحیرایــی فــارغ التحصیل
مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران و
از محققان این طرح تحقیقاتی زمینه تحقیقاتی
خود را مهندســی بافت قلب ذکر کرد و گفت:
در این راســتا پروژه تحقیقاتی خود را با عنوان
«ساخت پچهای قلبی» تحت نظارت پروفسور
حمید یگانه عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی در دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار کرد :نارسایی قلبی عروقی ناشی
از انفارکتوس میوکارد (ســکته قلبی) نه تنها
شــایعترین علت مرگ در کشورهای توسعه
یافته اســت بلکه در کشورهای در حال توسعه
از جمله ایران اولین علت مرگ و میر به شمار
میرود.
بحیرایــی ،خاطرنشــان کــرد :اختالالت

ساخت پچهای قلبی
برای ترمیم عضله قلب مبتالیان سکته

محققان گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینای
همدان و دانشگاه منچستر در پروژهای بنیادی،
اثــر انرژی تاریک بر روی روند شــکلگیری
ســاختارهای کیهانــی یعنی کهکشــانها و
خوشــههای کهکشــانی را مورد مطالعه قرار
دادند.
این محققان دانشــگاهی بر خالف بیشــتر
مطالعات انجــام گرفته بر روی انرژی تاریک،
به جای مسأله انبساط تند شونده ،به سناریوی
تشــکیل ســاختارهای بزرگ مقیاس کیهانی
مانند کهکشــانها و خوشههای کهکشانی در
کیهان شتابان امروزی پرداختهاند.

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  139460311001021663مورخ  94/8/7هیأت ســوم
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 احمدعلــی وطن ایمان فرزند کربالیی حاجی
به شماره شناســنامه  812صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  259/74مترمربع پالک  7308فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالکین رسمی نورعلی و بهزاد دهقان 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21411م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1394بخش دو شیراز
برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  59آییننامه مذکور اســامی
اشخاصی که نسبت به امالک مجهولالمالک واقع در بخش  2شیراز که
از اول تیرماه لغایت آخر شــهریورماه تقاضای ثبت نموده با ذکر نام و
نام خانوادگی و شماره پالک و محل وقوع ملک مقدار آن برای عموم به
شرح زیر آگهی میگردد:
 -3268/3کامــران بامداد فرخ یک دانگ مفروز از ششــدانگ یکباب
خانه که عمارت مفروز عبارت است از ششدانگ یکباب اطاق دو دربی
سمت شرق با قدرالحصه از مشاعات طبق پرونده ثبتی پالک 3268/3
به مساحت  12/60مترمربع کوی لب آب محله بیات بخش دو شیراز
لذا هر کس نسبت به ملک مندرج در این آگهی اعتراض دارد میتواند
طبــق ماده  14قانون ثبت از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی تا نود روز
اعتراض خود را کتب ًا به اداره ثبت ناحیه دو شــیراز تسلیم و رسید اخذ
نماید چنانچه بین مســتدعی ثبت نسبت به پالک مندرج در این آگهی
دعوی در دادگاه مطرح و تحت رســیدگی است کسی که طرف دعوی
یا مستدعی اســت میتواند برابر ماده  17قانون ثبت گواهی مشعر بر
جریان دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تســلیم و رسید اخذ نماید
ضمن ًا معترض مکلف اســت طبق مــاده  86آییننامــه قانون ثبت و
تبصره آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت و
دادخواســت الزم به مراجع قضایی صالحه تقدیم کند و اال حق او ساقط
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/3 :
 /16876م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

ایجــاد شــده در عملکرد الکتریکی سیســتم
قلبــی عروقی بعد از ســکته قلبی ،به علت از
دست رفتن وسیع ســلولهای قلبی در ناحیه
آســیب دیده رخ میدهد .این محقق ،یکی از
رویکردهــای درمانی بر پایه مهندســی بافت
برای ترمیم آســیبهای ناشی از این بیماری
را تعبیــه پچ قلبی به همراه ســلول در محل
آســیب دیده ذکر کرد و یادآور شــد :در این
راستا،استفاده از پلیمرهای رسانا در ساختار پچ
قلبی رویکردی کامال نوین در مهندسی بافت
قلب جهت ایجاد همبستگی با سلولهای سالم
موجود در اطراف موضع آسیب دیده است.
وی در این باره توضیح داد :در این سیســتم

جدید ،امکان ترمیم ســریعتر و موثرتر عضله
قلبی آسیب دیده بر اثر سکته فراهم میشود.
بحیرایــی با اشــاره به جزئیــات این پروژه
تحقیقاتی ،اظهار داشــت :در ایــن مطالعات
داربســتهای پلی یورتانــی نوینی را طراحی
کردیــم که در داخل بســتر آنهــا گونهای از
پلیمرهای الکترو اکتیو استفاده شده است.
وی یادآور شــد :مــا ضمن بررســیهای
ســلولی و ارزیابی خواص فیزیکی-مکانیکی
داربستهای پلیمری الکترواکتیو ،مقایسهای با
خواص داربستهای غیر الکترواکتیو نیز انجام
دادیم .دانش آموخته دانشــگاه علوم پزشکی
تهران اضافه کرد :نتایج این بررسی نشان داد

اثر انرژی تاریک
بر شکلگیری ساختارهای کیهانی
انرژی تاریک نه تنها باعث انبساط تندشونده
کیهانــی میشــود ،بلکــه بر روی تشــکیل
ســاختارهای کیهانی نیز اثر مستقیم دارد .این
پروژه قصد بررسی مساله تشکیل ساختارهای
کیهانی بــا رهیافــت نیمه تحلیلــی رمبش
(فروریختــن) کــروی را دارد .بصورت خاص

رهیافت رمبش کروی در کیهان شامل انرژی
تاریک برای مطالعه تشــکیل کهکشــانها و
خوشههای کهکشانی گسترش داده شده است.
این پروژه بنیادی ،میتواند در مطالعه تشکیل
ســاختارهای کیهانی و اثر انــرژی تاریک بر
تحول ساختارهای بزرگ مقیاس ،منبع مفیدی

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  139460311001022669مورخ  94/8/21هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احمد بذرافشان فرزند نوراحمد
به شماره شناسنامه  19صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  131/84مترمربع پالک  4871فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  78فرعی از  2086اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی حســین نصر محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21410م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001016721مورخ  94/6/22هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد دهقان حســامپور فرزند
زیادقلی به شــماره شناســنامه  650صادره از بوانات در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  151/85مترمربع پالک  680فرعی از 2156
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2156اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رسمی حجتاله کشاورز محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه 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 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21415م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

9

حیوانات اظهار کردندcryptochromes :
پروتئینی اســت که نسبت به نور حساس بوده
و در تنظیم ســاعت شــبانهروزی بسیاری از
گیاهــان و حیوانات نقــش دارد .البته ممکن
اســت در تعیین میدانهای مغناطیســی هم
نقش داشته باشد.
محققــان میدانند که مگــس میوه میدان
مغناطیســی را حس میکنــد ،از این رو ژنوم
مگس را اسکن کرده تا پروتئینهای مبتنی بر
آهن موجود در بدن آنها را شناسایی و ارتباط آن
با پروتئین  cryptochromesرا کشف
کنند .این بررسی به  14پروتئین محدود شد و
نتایج نشان داد که این پروتئین در چشم کبوتر
برای تشخیص مسیر استفاده میشود .آنها یک
گزینه در ارتباط با  cryptochromesبه
نــام پروتئیــن magnetoreceptor
کشــف کردند .این دو پروتئین مکمل یکدیگر
هســتند و خاصیت مغناطیسی دارند .حیوانات
از این پروتئینها برای تعیین مســیر استفاده
میکنند .این بررســی بر روی جانوران برای
تعیین مسیر با استفاده از این پروتئینها ادامه
دارد.

ابداع روش مدرن ذهنخوانی سربازان

که به کارگیری اجزای الکترواکتیو در ســاختار
داربســت میتواند موجب افزایــش معنیدار
تکثیر ســلولی ،بهبود چســبندگی سلولها و
افزایش بیــان ژنهای قلبی در ســلولهای
به کار رفته در این داربست شود.
وی انجام این مطالعات را در فاز آزمایشگاهی
دانست و خاطرنشان کرد :نتایج به دست آمده
از این پــروژه تحقیقاتی میتوانــد دریچهای
به ســوی درمان بیماریهــای قلبی از طریق
بــه کارگیــری پلیمرهــای هــادی در تهیه
داربستها و مهندسی بافت قلب در آینده باشد.
بحیرایــی با تاکید بر ایــن که این مطالعات
تحت رهبری تیم پروفســور حمیــد یگانه و
همکاری اعضا گروه وی اجرا شد ،اظهار داشت:
با توجه به این که در مرحله آزمایشگاهی نتایج
مورد انتظار را به دســت آوردیم در فاز بعدی
امیدواریم که بتوانیم بر روی نمونههای حیوانی
که دچار سکته قلبی شدهاند ،تحقیقات خود را
ادامه دهیم.

مأموریت سرنشیندار اوریون با سپر
حرارتی فلزی ارتقا یافته

باشــد .نتایــج حاصل از رصدهــای گوناگون
کیهانــی در دو دهه اخیر حاکی از آن اســت
که کیهان کنونی در حال انبســاط تند شونده
است .پیش از این عقیده بر آن بود که به خاطر
نیروی گرانش این انبساط کندشونده است .در
چارچوب کیهانشناسی استاندارد ،سیال انرژی
تاریک پاسخگوی این انبساط تندشونده است.
به ادعــای این محققان انتظــار میرود در
ســالهای آینده به کمــک اطالعات رصدی
دقیقتر ،سررشــته جدیدی در کیهانشناسی
نوین توسط اختالالت انرژی تاریک گشایش
یابد.

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  139460311001021937مورخ  94/8/10هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی حســین بهمن پوری گله زن
فرزند عبدالحسین به شماره شناســنامه  677صادره از شیراز در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  204/45مترمربع پالک  1310فرعی
از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2144اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی کیامرز عزیزی 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 اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21409م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001020691مورخ  94/7/28هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم روستایی فرزند حسین
به شماره شناسنامه  777صادره از بوانات در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  115/54مترمربع پالک  4870فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  78فرعی از  2078اصلــی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی جواد نصر محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21413م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

محققان ارتــش آمریکا موفق به ابداع روشــی برای
خواندن ذهن سربازان شدند.
تحلیلگــران اطالعاتی ارتش آمریــکا زمان زیادی را
صرف بررسی دقیق تصاویر بیشماری از منابع مختلف از
قبیل هواپیماهای بدون سرنشین و سیستمهای نظارتی
کردند.
دکتر آنتونی ریس ،متخصص عصبشناسی شناختی،
یک برنامه خودکار را طراحی کرده که روند این موضوع
را تســریع میکند .وی موفق به طراحی روشــی مدرن
برای ذهنخوانی شده است.
این محقق با تفسیر امواج مغزی سربازان ،ذهن آنها را
خوانده و مورد بررســی قرار میدهد .وی این آزمایش را
به تازگی آغاز کرده است.
در طول این آزمایش ،از ســرباز خواسته میشود تا به
تصاویر بر روی صفحه نمایش که در هر ثانیه چشــمک
میزنند ،نــگاه کند و نوارهای متصل از مغز به رایانه در
آزمایشــگاه ،کار خواندن ذهن را انجام میدهد .سرباز با
هر نگاه الگوی مغزی خاصی را تولید میکند.
محققان در حال بررســی بر روی این موضوع هستند
که کنترل چشم را در آن اضافه کنند .در حقیقت همزمان
با این آزمایش با بررســی سرباز در هنگام بازی ساده با
رایانه این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.

دانشمندان ناسا برای افزایش مقاومت حرارتی سفینه
اوریون در ماموریت سرنشیندار به مریخ اقدام به ارتقای
سپر حرارتی فلزی برای مقابله با دمای ناشی از سرعت
بسیار باال کردند.
بیشــترین ســرعت پیشبینــی شــده در ماموریت
سرنشــیندار اوریون در مســیر مریخ حدود  11کیلومتر
در ثانیه است.
محققان ناســا در مورد جزئیات ماموریت ارسال انسان
به مریخ با ســفینه اوریون اظهار کردنــد :در ماموریت
آزمایشی اوریون ،برای اولین بار یک سفینه سرنشیندار
برای بیش از سه هفته در فضا خواهد بود.
دانشــمندان در مورد سپر حفاظتی فلزی طراحی شده
برای ســفینه اوریون عنوان کردند :سیســتم محافظت
گرمایی سفینه از سپر اصلی برای کاهش سرعت سفینه
هنگام ورود به جو و شبکهای از کاشیهای حرارتی برای
افزایش مقاومت ساخته شده است.
جان کووآل ،متخصص سیستمهای محافظت حرارتی
ناسا اظهار کرد :طراحی سیستم محافظت گرمایی برای
موفقیت ماموریتهای آینده اوریون ضروری است.
وی در ادامه افزود :ماموریت آزمایشــی اوریون برای
تســت میزان مقاومت ســپر حرارتی جدید و همچنین
تجربه فرود سرنشــیندار با سرعت  11کیلومتر در ثانیه
به زودی انجام خواهد شد.
در مأموریــت گذشــته اوریون ،ســفینه بــه حداکثر
ســرعت  9کیلومتر در ثانیه دست یافت .در این سرعت
باورنکردنی دمای ســپر حرارتی به بیش از  2204درجه
سانتیگراد رسید.
سپر حرارتی جدید اوریون از عناصری همچون نقره و
پوششهای فلزی برای محافظت از  180کاشی حرارتی
ساخته شده 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
برابــر رأی شــماره  139460311001021924مورخ  94/8/10هیأت ســوم
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 حیدر کهندلپور فرزند محمد جان به شماره
شناسنامه  576صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 205/06مترمربع پالک  10132فرعی از  2142اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  279فرعی از  2142اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی محمد آقا زارعی 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
/21408م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 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  139460311001021927مورخ  94/8/10هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســهیال وزیرخانــی فرزند ولی به
شماره شناسنامه  147صادره از ممســنی در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  108/81مترمربع پالک  1311فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک
رسمی عبدالرحیم کشــتکاران 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 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/18 :
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

