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اسباببازیهای الکترونیکی و خطر
ابتال به اختالالت توسعه زبانی

محققان دانشگاه آریزونای شمالی دریافتند کودکانی که
با اسباببازیهای الکترونیکی بازی میکنند در مقایسه
با کودکانی که با کتاب سر و کار دارند ممکن است دچار
اختالالت توسعه زبانی شوند.
در این پژوهش  26زوج و کودکان  10تا  16ماهه آنها در
آزمایشی کنترل شده شرکت داشتند .به شرکتکنندگان
سه نوع اسباببازی شــامل اسباببازیهای الکترونیکی
(لپ تــاب و موبایل کودک) ،اســباببازیهای ســنتی
(پازل های چوبی ،قطعات الستیکی مصور) و پنج کتاب با
مضمون حیوانات ،اشکال و رنگها داده شد.
پژوهشگران در این پژوهش دریافتند زمانی که کودکان
با اسباببازیهای الکترونیکی بازی میکنند در مقایسه با
بازی با اسباببازیهای سنتی ،تعداد به کار بردن کلمات
با محتوای خاص ،کلمات بزرگساالنهتر و همچنین تقابل
کالمی فرزند و والدین کمتر میشود.
عالوه بر این مشــخص شــد که والدین تعداد کلمات
کمتــری در زمان بازی با اســباببازیهای ســنتی در
مقایسه با زمان بازی با کتاب به کار میبرند.
به گفته محققان این که کودکان از وســایل دیجیتالی
استفاده کنند منعی ندارد ،اما اینکه این نوع وسایل کودک
را از تعامل با دنیای واقعی دور کند ،آسیبزاست.

توسعه فناوری تولید بنزین از
ضایعات زیستتوده

گروهی از محققان دانشگاه مریلند ،از میکروارگانیسمهای
طبیعی برای تخمیر زیست تودهها و گازها به هیدروکربن
استفاده کردند و دریافتند که چگونه بنزین را به طور طبیعی
تولید کنند .مخترعان این روش ،پروفسور ریچارد کوهن و
دکتر سیون وو کیم ،محققان دانشگاه مریلند هستند که به
آنها حق ثبت اختراع برای تولید میکروارگانیسمهای مقاوم
در برابر اتانول اعطا شده است.
این گروه در حــال حاضر دارای حق ثبت اختراع برای
یک روند مشــابه دیگر نیز هســت کــه در آن به تولید
هگزان و اکتان که مواد تشــکیل دهنده هســته بنزین
هستند ،میپردازد .در هر دو روند ،این سوختها از زیست
توده جدا شده و به سمت سطح مایع تخمیری باال میآید.
در هــر دو روش بــه جداســازی و پــرورش
میکروارگانیســمهایی اقــدام میشــود کــه تودههای
زیســتی سلولزی یا دیاکســید کربن و گاز هیدروژن را
به سوختهای زیســتی تبدیل میکنند و شامل اتانول،
بوتانول  ،1بوتان یا هگزان هســتند .تودههای زیســتی
ســلولزی میتوانند از باقی مانده هــر چیزی مانند منابع
گیاهــی زنــده و محصوالت جانبی مشــترک زیســت
تخریبپذیر تولید شــوند  .برای مثال تولید ذرت ســبب
بوجود آمدن چندین تن ســاقه ذرت شده و تولید چوب،
با تولید میزان زیادی از خاشاک و خاک اره همراه است.
گــروه تحقیقاتــی دانشــگاه مریلنــد بــه توســعه
میکروارگانیســمهایی پرداختند که در دی اکسید کربن
 محصــول جانبــی بســیاری از فرایندهــای صنعتیکشــاورزی  -رشد میکنند .توســعه فرآیند تخمیر برای
تولید ســوخت ،کاری دشوار است ،اما در درازمدت باعث
کارآمدی بیشتر انرژی و مقرون به صرفه بودن آن نسبت
بــه روند کنونی که در حال حاضر از آن برای تقطیر دانه
ذرت و سایر مواد اولیه به اتانول استفاده میشود ،خواهد
شد.

نتایج یک پایاننامه نشان میدهد که الگوی
ن دست عرشه پل برخالف
آب شستگی در پایی 
عمق بیشــینه آب شستگی که پس از گذشت
مدت زمانی به تعادل میرسد ،اص ً
ال ثابت نبوده
و همواره تابعی از زمان است.
علی حسننیا دانشــجوی کارشناسی ارشد
عمران دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان نامه
خود تحت عنوان “بررســی آزمایشگاهی آب
شســتگی عرش ه پل در شــرایط جریان تحت
فشــار” به بررســی توســعه زمانی و الگوی
آب شســتگی در جریان تحت فشــار با عرشه
نیمه مستغرق ،در دو حالت وجود و عدم وجود
کف صلب در زیر عرشه پرداخته شده است.
تخریب پلها به دلیل آب شســتگی موجب
شده تا تحقیقات بسیاری در راستای پیشبینی
مقدار عمق بیشینه آب شستگی و روند رخداد
ب شستگی به دلیل
این پدیده صورت گیرد .آ 
ســه بعدی بودن جریان ،همزمانــی با انتقال
رسوب و تغییر مداوم مرزهای جریان پدیدهای
پیچیده است که تحلیل مساله را به روشهای
تحلیلی و عددی مشــکل میسازد .به همین
دلیل ،بررســی این مســاله اغلــب از طریق
تحقیقات آزمایشگاهی صورت میگیرد.
ب شستگی در شرایط جریان
بیشتر مطالعات آ 
آزاد بوده و مطالعات اندکی در مورد بررســی و
ب شســتگی در جریان
شناســایی الگــوی آ 
تحت فشــار صورت گرفته است .آب شستگی
تحت فشــار مهمترین عامل تخریب پلهایی
اســت که در اثر ســیل و یا آبگرفتگی معابر
پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد موفق
به تولید کیت القای تمایززدایی سلولی با کمک
ریزمولکولها شدند.
مهدی میراحمدی یکی از پژوهشگران این
طرح در خصوص روشهای ترمیم قسمتهای
مختلــف بدن گفت :ترمیم توســط خود بدن،
اســتفاده از جراحیهای مختلف و استفاده از
داروهای شــیمیایی از مهمترین شــیوههای
ترمیم بدن محسوب میشوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای ترمیم
ســلولهای بنیادی ،اســتفاده از ســلولهای
بنیادی پرتوان است ،افزود :سلولهای پرتوان
و همــه توان قادرند به همه ســلولهای بدن
تبدیل شوند.
میراحمدی با بیان اینکه ســلول پرتوان از
ســلول لقاح یافته انسان ایجاد میشود ،اظهار
کرد :اســتفاده از ســلول لقاح یافته به خاطر
دانشمندان  MIPTبا بررسی قسمت درونی
ابرزمینها کشــف کردند که ممکن است این
سیارات شــامل ترکیباتی باشند که طبق قواعد
کالسیک شــیمی ممنوعه محسوب میشوند و
این مواد احتماال نرخ انتقال گرما و قدرت میدان
مغناطیسی در این سیارات را افزایش میدهند.
در این بررسی ،محققان در تالش برای فهم
این موضوع بودند که چه ترکیباتی ممکن است
توسط سیلیکون ،اکسیژن و منیزیم در فشار باال

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
رضاعلی زارع با تسلیم ســه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی
شماره  12شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد
ســند مالکیت مربوط به پالک  10/3016واقع در بخش  3شیراز که ذیل
ثبت  137679صفحه  263دفتر  778به نام رضاعلی زارع ثبت و ســند
مالکیت شماره  437203ب  91صادر شده و به علت سهل انگاری مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/24609م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالسه  940186یک حلقه
چاه به شماره  202/14706مورخ  1380/4/20با آبدهی  12لیتر در ثانیه به
صورت برقی با قیمت پایه  1200000000ریال و میزان هشــت هکتار اراضی
تحت شرب با ارزش هر هکتار زمین زراعی بدون آب  80000000ریال و در
مجموع هشــت هکتار با قیمت پایه  640000000ریال ملکی مرحوم علی برز
امیری فرزند حســنعلی دارای سند عادی در پالک  3843که به صورت
مفروز در تصرف ورثه نامبرده می باشد که در حال حاضر کشت ذرت
می باشــد واقع در شــهرک والفجر به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی
تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشــد در تاریخ  94/10/21رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادستان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین قیمت را
پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظــرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً دریافت میگردد مابقی
پــس از  20روز از تاریخ مزایده بایســت پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /539م الف
رئیس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی داراب
مهدی پیرسالمی
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بررسی آزمایشگاهی آبشستگی
عرشه پل در شرایط جریان تحت فشار

به صورت کام ً
ال مســتغرق و یا نیمه مستغرق
عمل میکنند.
در این پایاننامه ،به بررسی توسعه زمانی و
الگوی آب شســتگی در جریان تحت فشار با
عرش ه نیمه مستغرق در دو حالت وجود و عدم
وجود کف صلب در زیر عرشــه پرداخته شده
اســت .مدل فیزیکی در آزمایشگاه هیدرولیک
دانشــکد ه مهندســی عمران دانشگاه صنعتی
اصفهان ساخته شد.
آزمایشها در کانالی به شــکل مســتطیلی
بــا عرض  0.4متــر ،ارتفــاع  0.7متر و طول

 9.5متر انجام گرفت .در این تحقیق از عرش ه
پل و کف صلب مستطیلی به عرض  0.26متر
استفاده شد .ماسه اســتفاده شده ،با دانهبندی
یکنواخــت و قطر متوســط  0.75میلیمتر با
وزن مخصوص نسبی  2.65است .آزمایشها
در یــک ارتفاع ثابت آب ،ســه درجه مختلف
اســتغراق نسبی عرشــه ،در دو حالت وجود و
عدم وجود کف صلب و با دوره زمانی ،48 ،24
 72و  120ساعت انجام شد .تمامی آزمایشها
نیز در شرایط آب زالل صورت گرفته است.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که الگوی

تولید کیت القای تمایززدایی سلولی
با کمک ریز مولکولها در کشور
مسائل اخالقی و انسانی و از بین بردن جنین
یک انسان مناسب نیست.
وی اقدام پژوهشگران در این طرح را تولید
ســلولهای بنیادین از سلولهای در دسترس
عنوان و اظهار کرد :ســلولهای ســرطانی از
ســلولهای پرتوانی هستند که به علت تکثیر
بیرویه باعث اختالل فعالیت بدنی میشوند و
بهترین گزینه برای تبدیل شدن به سلولهای
تمایز یافته عصبی هستند.
میراحمدی با اشــاره به اینکه ســلولهای
سرطانی در بســیاری موارد شبیه سلولهای

نرمال هســتند ،خاطرنشــان کرد :شناســایی
مارکرها و شناســههای اصلی در ســلولهای
سرطانی و تبدیل آن به سلولهای عصبی در
این طرح انجام شده است.
وی ادامــه داد :برای این کار از ســلولی در
ناحیه گوش نوع خاصی از خرگوش اســتفاده
کردیم که بعد از ترکیب با سلولهای سرطانی
توانستیم سلولهای تمایز یافته عصبی داشته
باشیم.
میراحمدی با بیان اینکه تبدیل سلولهای
سرطانی به ســلولهای تمایزیافته عصبی از

وجود ترکیبات ممنوعه در ابرزمینها

شکل بگیرد .این عناصر خاص شانسی انتخاب
نشدهاند.
سیارات شبهزمین دارای یک پوسته سیلیکات
نازک ،یک گوشته اکسید سیلیکات و یک هسته
آهنی هستند .تقریبا  7.8درصد از حجم زمین از
اکسید سیلیکات تشکیل شده ،همچنین بیش از

 90درصد از ترکیبات زمین شــامل سیلیکات و
اکسید منیزیم است.
آرتیم آگانوی ،سرپرســت گــروه تحقیقاتی
گفــت :میتوانیم بگوییم منیزیم ،اکســیژن و
ســیلیکون مواد اساسی شیمی زمین و سیارات
شبهزمین هستند.

ن دست عرشه برخالف
آب شســتگی در پایی 
عمق بیشــینه آب شستگی که پس از گذشت
مدت زمانــی به تعادل میرســد ،اص ً
ال ثابت
نبوده و همواره تابعی از زمان اســت .شــروع
آب شستگی در حالتی که زیر عرشه کف صلب
وجود ندارد ،از لبه باالدست عرشه آغاز میشود
ب
و مقطــع عرضی که در آن عمق بیشــینه آ 
شســتگی قرار دارد با مرور زمان از باالدست
به ســمت پایین دست حرکت میکند .این در
حالی اســت که آهنگ تغییرات موقعیت عمق
بیشین ه آبشستگی ،در حالت وجود کف صلب
 5برابر بیشتر از حالتی است که کف صلب در
زیر عرشه قرار ندارد.
هنگامی که کف صلب در زیر عرشــه قرار
میگیرد و ارتفاع زیر عرشه کمتر از  70درصد
عمق جریان باالدســت میشود ،جریان رو به
پایین در باالدســت عرشه شــروع به شستن
باالدست کف صلب میکند .با قرار گرفتن کف
ب
صلب در زیر عرشــه با وجــود اینکه چاله آ 
شستگی به پایین دست عرشه منتقل میشود،
ولی عمق بیشــینه آب شستگی با وجود کف
صلب بیشــتر از حالتی اســت که کف صلب
وجود ندارد در هر دو حالت وجود و عدم وجود
کف صلب ،افزایش عمق اســتغراق عرشه یا
کاهش ارتفاع زیر عرشه ،باعث افزایش عمق
آبشستگی میشود .همچنین ،افزایش عمق
اســتغراق عرشــه یا کاهش ارتفاع زیر عرشه
ب شستگی
باعث میشــود که زمان رسیدن آ 
به تعادل کاهش یابد.
طریق برنامهریزی مجدد ســلولی انجام شده
اســت ،یادآور شــد :این رونــد در طبیعت به
ندرت انجام شده و دستاورد بزرگی برای علم
محسوب میشود.
وی با اشــاره به اینکه روشهای پیشــین
روشهایی پرهزینــه و خطرناک بــود ،ابراز
امیــدواری کرد که با این روش بتوان گامهای
بیشــتری برای برنامه مجدد سلولی و درمان
ضایعاتــی که در بدن به وجــود میآید ،ایجاد
کرد.
میراحمدی هدف از انجام این طرح را کمک
به علم پزشــکی و خدمت به مردم دانســت و
خاطرنشــان کرد :برای تولیــد صنعتی و انبوه
در این زمینه نیاز به ســرمایهگذار و حمایت از
محققان محســوس است تا طرحها و پروژهها
در دانشــگاهها باقی نماننــد و در صنعت نیز
کاربردی شوند.
طبق مدلســازیهای کامپیوتری ،داخل این
ســیارات از جمله  Gliese 832cکه اخیرا
کشــف شــده و از زمین پنج برابر ســنگینتر
اســت و یا ابرزمیــن Kepler-10cکه 17
برابر ســنگین تر از زمین است ،شامل ترکیبات
بیگانه  MgSi3O12و  MgSiO6اســت.
 MgSiO3نســبت به ترکیبــات موجود در
ســطح زمین از اتمهای اکســیژن بیشــتری
برخوردار است.
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تولید الستیکهای نیتریل
توسط پژوهشگران پتروشیمی کشور

معاون فناوری پژوهشــگاه پلیمر و پتروشــیمی کشــور،
از تولیــد الســتیک  NBRیا الســتیک نیتریل توســط
پژوهشگران این پژوهشگاه خبر داد.
بهشــتی افزود :این الســتیکها به عنوان یکی از مواد
پلیمری با مقاومت باال در برابر حاللهای نفتی ،در ساخت
بســیاری از قطعات صنعتی استفاده میشــود .وی کاربرد
این الســتیک را همچنین در ســاخت قطعات پالستیکی
ماشــینآالت ،خودرو و همچنین در صنایع نفت و گاز ذکر
کرد و یادآور شد :با توجه به نیاز روزافزون کشور به این ماده،
و نیز نبود دانش فنی تولید آن در داخل کشور با اجرای پروژه
تحقیقاتی به دانش فنی ســاخت این نوع الســتیک دست
یافتیم .وی خاطرنشــان کرد :با انعقاد قرارداد پژوهشــی با
سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران پایلوت طراحی و
ســاخت الستیک نیتریل با ظرفیت  30تن در سال و تدوین
دانش فنی تولید  NBRبه روش پلیمریزاسیون امولسیونی
اجرایی شد .به گفته بهشتی ،در گذشته این نوع الستیک در
مقیاس زیاد به کشور وارد میشد.

تیوپ دوچرخه خود بادشونده

سالها پیش شرکت  PumpTireنمونه اولیه تایر
دوچرخــه را ارائــه کرد که با اســتفاده از هوا به خودی
خود باد میشد .هم اکنون این شرکت تیوپ دوچرخهای
ساخته که با استفاده از هوا باد میشود .این تیوپ مطابق
استاندارد تایرهای دوچرخه است.
عملکرد این تیوپ مشــابه ایده اصلی بوده و درپوش
خارجــی آن هوا را به درون آن پمپــاژ میکند و زمانی
که فشــار داخلی آن متناسب شــد ،این قسمت مسدود
میشــود .هدف از این عملکرد باد نشدن بیش از اندازه
تایر اســت .شما با این روش در هنگام حرکت به راحتی
فشار تایر خود را متناسب خواهید کرد.

رونمایی از اولین ربات گزارشگر
هواشناسی در چین

یکی از شــبکههای تلویزیونی کشور چین برای اولین
بار از گزارشــگر ربات برای ارائه اخبار مربوط به آبوهوا
استفاده کرد.
مدیر شبکه  DragonTVچین در مورد عملکرد و
سیســتم بهکار رفته در ربات گزارشگر اظهار کرد :ربات
گزارشگر آبوهوا در واقع یک هوش مصنوعی است که
اطالعات خام هواشناســی را به زبــان چینی و با لحنی
کامال دوست داشتنی برای بینندگان بیان میکند.
وی در ادامــه افزود :این ربات  Xiaoiceنام دارد و
جزء آخرین نسل از نرمافزارهای هوش مصنوعی شرکت
مایکروسافت است .صدای در نظر گرفته شده برای ربات
گزارشگر بسیار آرام و کامال جدی است و میتوان از آن
برای اعالم رویدادهای مهم نیز استفاده کرد.
یکــی از مدیــران شــرکت مایکروســافت در مورد
هوش مصنوعــی ربات گزارشــگر  Xiaoiceعنوان
کرد :ســطح توانایی هوش مصنوعی در نرمافزار جدید
تا حدی باالســت که به ربات اجــازه میدهد عالوه بر
گــزارش کامل و بدون خطا ،امــکان آنالیز و پیشبینی
برخی از رویدادهای هواشناســی را با دقت بسیار باالیی
داشته باشد .وی در ادامه افزود :ربات گزارشگر همچنین
به برنامهنویسی سنجش احساســات مجهز شده است،
بهطوریکه میتواند حتی نظرات احساسی را بیان کند.

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  139460311001031497مورخ  94/9/24هیأت سوم
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 پرویز شکوه زاده فرزند حسین
به شماره شناسنامه  3601صادره از آبادان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  137/82مترمربع پالک  4890فرعی از  2086اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  714فرعی از  2086اصلــی واقع در بخش 4
شــیراز خریداری از مالک رســمی بدری مصطفوی 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 اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24607م 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311006000204مورخ  94/9/25هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی کریم شــفیعی اصطهباناتی فرزند محمدحسن به
شماره شناســنامه  2520004576صادره از استهبان در یکباب خانه به
مســاحت  225مترمربع پالک  20فرعی از  2231اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  2231اصلی واقع در استهبان خیابان شهید فقیهی کوچه
شیخ علی نقی خریداری شده مع الواسطه از و رثه مالک رسمی نصراله
صولتی 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 داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار 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 ،دادخواســت 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 اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/22 :
 /137م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
عباس اسماعیلزاده

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
رضاعلی زارع با تســلیم سه برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  12شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت مربوط به پالک  10/3017واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  137680صفحه  266دفتر  778به نام رضاعلی زارع ثبت و ســند مالکیت
شــماره  437204ب  91صادر شــده و به علت سهل انگاری مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/24608م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9409980702800726شعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شــیراز متهم محمد کاظمی فرزند غالمحســین به اتهام
کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارد با توجــه به معلوم نبودن محل
اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق
ماده  174قانون آیین دادرسی 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.
 /23620م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی ابالغ وقت دادرسی وفق ماده  73ق .آ .د .م
ایمان شیروانی دادخواستی به طرفیت صدراله ارجمند به خواسته مطالبه
به انضمام کلیه خســارات قانونی من جمله هزینه دادرسی در این شورا
مطرح و نظر به اینکه خوانده مذکور مجهول المکان می باشد ،علیهذا وقت
رسیدگی مورخ  94/11/10ساعت  4/30عصر به تجویز ماده  73ق .آ .د.م
و بنا به درخواســت خواهان مراتب برای یک نوبت در روزنامه درج تا
خوانده در تاریخ فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
 /23614م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول اردکان
روئین تن

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  139460311001018320مورخ  94/7/9هیأت سوم
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 عزیز عباسی فرزند صفرعلی به
شماره شناســنامه  55صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  122/40مترمربع پالک  8274فرعی از  2052اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  123فرعی از  2052اصلی واقع در بخش  4شیراز
حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24587م 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
برابــر رأی شــماره  139460311001023595مــورخ  94/9/1هیأت 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 اسمعیل نیک صابر فرزند مرتضی به شماره
شناســنامه  1323صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 164/31مترمربــع پــاک  5493فرعی از  2143اصلــی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی علی غریبی محرز گردیده اســت .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 اول94/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/22 :
/24585م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

