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ترمیم بافتهای آسیبدید ه قلب با
کمک فناوری نانو

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری
محققان آمریکایی موفق به ســاخت نانوســاختارهایی
شــدهاند کــه کاربرد اصلــی آنها درمــان بافتهای
آسیب دیده قلب پس از بروز سکته قلبی است.
دکتر مرتضی محمودی ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
علوم پزشــکی تهران و محقق طرح در این باره اظهار
کرد :بیماریهای قلبی عروقی به عنوان مهمترین عامل
مرگ و میر در جهان به شمار میآیند .حدود  80درصد
از مرگ و میرهای ناشــی از این بیماری در کشورهای
کم درآمد و یا دارای درآمد متوسط رخ میدهد .از طرفی
بر اســاس مطالعات صورت گرفته ایــن بیماریها در
جهان و بویژه ایران به شدت در حال افزایش هستند .لذا
توســع ه شیوههای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی
عروقی بسیار ضروری است.
محمــودی ،در خصــوص هدف دنبال شــده در این
تحقیقــات عنوان کــرد :در این پژوهش تالش شــده
تا نانوســاختارهایی ســاخته شــوند که منجر به ترمیم
بافتهای آســیب دیده قلب پس از بروز ســکت ه قلبی
شوند .وی در ادامه به بیان اهمیت این موضوع پرداخت
و افزود :نیمی از مرگ و میرهایی که در اثر بیماریهای
قلبی عروقی اتفاق میافتد ،ناشــی از سکت ه قلبی است.
سکته قلبی زمانی رخ میدهد که بر اثر انسداد رگهای
قلب ،خونرســانی به بخشی از قلب متوقف شده و طی
آن سلولهای قلبی آســیب میبینند .ازآنجا که رشد و
ترمیم ســلولهای قلب انســان تنها در دوران جنینی و
نوزادی انجام میشــود ،لذا عارضه سکته قلبی میتواند
باعث کاهش تدریجی عملکرد قلب شــده و در نهایت
منجر به مرگ بیمار شود .به همین دلیل ضروری است
که ناحیه آســیب دیده در کمتریــن زمان ممکن ترمیم
شود.
محقق طرح تصریح کرد :طی تحقیقات صورت گرفته
در این پژوهش ،مشــخص شــده که پروتئینی موسوم
بــه  FSTL1نقش مهمی را در رشــد و ترمیم بافت
میوکاردیومی بازی میکند .بافت میوکاردیوم ،مهمترین
بافت آســیب دیده قلب پس از رخ دادن ســکته است.
لذا جهــت درمان این بافت الزم اســت کــه پروتئین
 FSTL1در محل آسیب دیده حضور داشته باشد .اما
مقدار این پروتئین پس از بروز ســکته به شدت کاهش
مییابد .همچنین چنانچه این پروتئین به صورت طبیعی
و یا حتــی از طریق دســتکاریهای ژنتیکی در بافت
میوکاردیوم تولیدشــوند ،باز هم نمیتواند رشد و ترمیم
بافت میوکاردیوم آسیب دیده را به خوبی القا کند.
بــه گفته محمــودی ،جهت رفع این نقــص ،در این
طرح داربســتهای کالژنی با ســاختار نانورشــتهای
حــاوی پروتئین  FSTL1ســاخته شــدند که دارای
خواص فیزیکــی و مکانیکــی (Elasticity and
 )Stiffnessشــبیه میوکاردیوم جنینی هســتند .به
عبارتــی این داربســتها میتواننــد از طریق تحریک
مهاجرت ســلولی و رگزایی باعث بهبــود میوکاردیوم
آسیب دیده شــوند .محقق طرح خاطرنشان کرد :الزم
به توضیح اســت که نمونههای آزمایشگاهی سنتز شده
(بــه روش  ) Plastic Compressionبر روی
مدلهای حیوانی (موش و خــوک) مورد آزمایش قرار
گرفتهانــد که نتایــج آن حاکی از بازیابــی قابل توجه
عملکرد قلب بوده است.

پژوهشــگران ایرانی موفق به ارائه روشــی
بــرای «گیاه پاالیــی» خاکهــای آلوده به
ضایعات نفتی توســط ارقام «چمن آفریقایی»
(برموداگراس) شدند.
ظهــراب اداوی ،رییس دانشــگاه پیام نور
فریدونشــهر و مجری طرح کــه یافتههای
این تحقیــق را در ســال  2012در مقاله ای
با عنــوان «گیاه پاالیی خاکهــای آلوده به
ضایعات نفتی توســط ارقام چمن آفریقایی»
منتشر کرده با اشــاره به این که این مقاله از
لحاظ تعداد اســتنادها مقاله برتر شناخته شده
گفت :لجنهای به وجود آمده از واحد پســاب
پاالیشــگاههای دنیا مهمتریــن آالیندههای
محیطزیست هســتند .به دلیل اینکه معمو ًال
پســابها ،هیدروکربنهای نفتیاند ،سوزانده
یا دفع میشــوند کــه باعث میشــود اثرات
خطرناکی بر محیط زیســت و سالمت انسان
داشته باشند .وی افزود :دستیابی به روشهایی
که اثرات ســمی این لجنها را کاهش دهد از
لحاظ زیســت محیطی بسیار مهم است که در
این راســتا از فناوری جدیدی با عنوان «گیاه
پاالیی» (پاالیش محیطزیســت توسط گیاه)
استفاده می شود.
رییس دانشــگاه پیام نور فریدونشهر افزود:
«گیاه پاالیی» باعث میشــود کــه اگر گیاه
همراه با هیدروکربنهای لجن باشد به عنوان
کود از آنها اســتفاده کند ،به عنوان نمونه به
محققــان وزارت انرژی آمریکا توانســتهاند
با موفقیت تولید یک ســوخت خاص را برای
تامیــن نیروی ماموریتهــای اعماق فضا در
آینده تکمیل کنند.
تولید  50گرم پلوتونیــوم  238که به اندازه
یک توپ گلف است ،برای نخستین بار پس از
متوقف شدن تولید نیروگاه ساوانا ریور در اواخر
دهه  1980در آمریکا انجام شده است.
سیســتمهای نیروی رادیوایزوتوپی ،گرمای
حاصل از تجزیه رادیواکتیــو طبیعی ایزوتوپ
پلوتونیوم  238را به برق تبدیل میکنند.
جان گرونســفلد ،معاون برنامــه ماموریت
علمی ناســا اظهار کرد :این دستاورد چشمگیر
نشــانگر یک رنســانس جدید در اکتشــاف
منظومه شمســی است .سیســتمهای نیروی
رادیوایزوتوپی یک ابزار حیاتی در تامین نیروی
نســل آینده مدارگردهای سیارهای ،فرودگرها
متخصصان علوم اعصاب و نوروفیزیولوژی
کشــور با بررســی چگونگی خندیدن از منظر
عصــب شناســی دریافتهاند که مغز انســان،
قابلیــت یادگیــری خندیــدن را دارد و باید
آن را تمریــن کــرد .دکتر شــروین وکیلی،
نوروفیزیولوژیســت و جامعهشــناس کــه در
نشســت علمی خنده از منظر علوم اعصاب و
عصبشناســی در چهارمین کنگره بینالمللی
علــوم اعصاب پایه و بالینی ســخن میگفت،
خاطرنشــان کرد :خنده ،اثر درمانی دارد و ضد
درد است و انســان ،اگر بتواند به هنگام درد،

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  139460311001019456مــورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی صدیقــه اکیپ فرزند ماندنی به
شماره شناســنامه  7054صادره از اهرم در یکباب خانه به مساحت 191
مترمربع پالک  11428فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 55فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
علی فاموری محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24589م 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  139460311001011511مورخ  94/5/25هیأت 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 ماه سلطان عبودی فرزند فرج اله
به شــماره شناســنامه  640صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  201/18مترمربع پالک  1886فرعــی از  2148اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2148اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی حسین غالمی محرز گردیده اســت .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 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24593م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

 18ربیعاالول 1437

 Dec 30، 2015سال بیست و یکم
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موفقیت محققان ایرانی در «گیاه پاالیی»
خاکهای آلوده پاالیشگاهها

جای کود دامی به گیاه لجن بدهیم.
اداوی خاطرنشــان کرد :استفاده از کودهای
دامی بــه دلیل بوی متعفنی کــه دارند باعث
میشود که افراد آن محل اذیت شوند و موجب
تجمع حشرات باشــد .عالوه بر این زمانی که
بارندگی و برف باشد پســاب این کودها وارد
آب میشــوند و آبهای زیرزمینــی را آلوده
میکنند و از آن طرف هم وارد مصارف خانگی

میشوند و محیطزیست را آلوده میکنند.
وی تصریح کرد :اگر زمینی را که به صورت
وسیع آلوده شده شــخم بزنیم و چمن بکاریم
فضای سبز ایجاد میشــود و آلودگیها نیز از
بین میرود.
رییس دانشــگاه پیام نور فریدونشهر درباره
پیشینه تحقیقاتش گفت :در دوران دانشجویی
در مقطع کارشناســی ارشــد ،بر روی پروژه

تولید پلوتونیوم  238برای تامین
نیروی ماموریتهای اعماق فضا
و کاوشگرها برای آشکارســازی اسرار جهان
هستند.
موفقیت مهندسان و متخصصان آزمایشگاه
ملی اوک ریج وزارت انرژی آمریکا در تنسی،
دو سال پس از آغاز به کار رسمی این پروژه با
حمایت مالی ناسا بدست آمد و پس از سالها
تحقیق و آزمایش محقق شده است.
این نمایش گامهای مهم در تولید ســوخت
تضمیــن خواهد کرد که ایــن فناوری حیاتی
نیــروی فضایی برای ارائه برق و حرارت مورد
نیاز برای ماموریتهای اکتشافی آینده منظومه

شمسی در دهه حاضر و فراتر از آن در دسترس
خواهد بود.
پلوتونیوم  238ســوختی است که کاوشگر
کنجکاوی ناســا را در مریخ بــه جلو میراند.
همچنین فضاپیمــای نیوهورایزنز با کمک آن
به سیاره کوتوله پلوتو و فراتر از آن سفر کرده
و کاوشگر وویجر با این نیرو پس از  38سال از
آغاز سفرش در اعماق حرکت میکند.
ســال گذشــته ناســا اعالم کرد که میزان
پلوتونیوم  238باقی مانده تنها برای ســاخت
ســه باتری دیگر برای ماموریتهای فضایی

خنده ،انفجار سیستم لذت در مغز است
بخندد ،معجزه خنده را در کاهش درد مشاهده
میکند .وی افزود :خنده ،انفجار سیستم لذت
در مغز است .خندیدن ،یک پدیده پیچیده است
که از سه الیه عصبشناختی ،زبانشناختی و
جامعه شناختی قابل بررسی است.
بــه گفته وی ،در زمــان خندیدن 44 ،واحد
حرکتی فعال میشوند و تفاوت خنده با لبخند،
این اســت کــه در خنده ،عضــات بصورت

فعاالنــه منقبض میشــوند ،درصورتی که در
لبخند ،عضالت منقبض نمیشوند.
دکتر وکیلی با اشــاره به اینکه بخش پیش
پیشــانی مغز نقش اساســی در خندیدن دارد،
افزود :چــون این بخش در یادگیری انســان
نیز حائز اهمیت است ،لذا نتیجه میگیریم که
“تولید خنده ،یاد گرفتنی است و همه ما شرایط
و توانایی تولید آن را داریم“.

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 شماره  139460311001023473مورخ  94/8/28هیأت 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 یوســف رویین نیا فرزند یعقوب
به شماره شناســنامه  28852صادره از آبادان در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  210/70مترمربع پالک  11430فرعی از  2139اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  3824فرعــی از  2139اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی رفعت الملوک امامی محرز
گردیده اســت .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 آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24556م 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  139460311001031539مورخ  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 سهیال جاوید فرزند سید اکبر به
شماره شناسنامه  16657صادره از الرستان در ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  181/52مترمربع پالک  2000فرعی از  2081اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال از مالک
رســمی شهرداری شیراز محرز گردیده اســت .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
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 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 اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24605م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

تنش شوری آب و تاثیر آن روی رشد گیاهان
تحقیق میکردم .یک روز با تانکر ،آب شــور
را از مناطق شــورهزار به سمت دانشگاه حمل
کردم و بعد از خالی کــردن آب تانکر ،متوجه
شدم الیهای چربی بر روی آب است .وقتی از
راننده ماشــین حامل تانکر سوال کردم ،اظهار
کــرد :قبل از این که آب داخــل تانکر بریزد،
مقــداری گازوییل با تانک حمل کرده اســت
و من متوجه شــدم چربــی روی آب گازوییل
بوده است .انتظار داشــتم همه گیاهانی که با
این آب آبیاری شــده بودند از بین بروند ولی
برخالف انتظار مشــاهده کردم رشد برخی از
گیاهان خیلی ســریعتر انجام شد و این جا بود
که متوجه شدم گازوییل(هیدروکربن) میتواند
اثر مثبت روی رشد برخی از گیاهان بگذارد.
وی خاطرنشــان کرد :من بــرای انجام این
تحقیق بــه حمایت یــک پاالیشــگاه برای
برداشت از لجن های فاضالبی آن و پشتیبانی
مالــی نیاز داشــتم که موضــوع تحقیقم را با
دانشگاه صنعتی اصفهان و پاالیشگاه اصفهان
مطرح کردم که با استقبال آن ها مواجه شد تا
این تحقیقات را به سرانجام برسانم.
اداوی در عیــن حال اضافه کرد :متأســفانه
حمایتهای مالی و معنوی کافی از این تحقیق
در حد مقاله متوقف شد که امیدوارم در آینده با
همکاری مناسب پاالیشگاه ها موفق به ادامه
تحقیقات شوم.
کافی بوده و باید میزان بیشتری تولید شود.
پلوتونیــوم  238بــا نــوع پلوتونیــوم مورد
نیاز برای اســتفاده از ســاحهای هستهای و
نیروگاههــای بــرق متفاوت اســت .این نوع
پلوتونیوم به اورانیوم  234تجزیه شده و گرمای
بسیار زیادی تولید میکند که میتوان آن را به
انرژی الکتریکی برای باتریهای هســتهای
ناســا موســوم به ژنراتورهای ترموالکتریک
رادیوایزوتوپ تبدیل کــرد .این گرما از مزیت
دیگری برخوردار بوده که از یخ زدن ابزارهای
علمی در سرمای منجمد کننده فضا جلوگیری
میکند.
ناسا و وزارت انرژی آمریکا امیدوارند در سال
آینده بتوانند  340گــرم پلوتونیوم  238تولید
کنند و در نهایت ،میزان تولید آن را به ساالنه
 1.5کیلوگرم برسانند.
وکیلــی خنــده را الیه الیــه توصیف کرد
و افــزود :خنده موازی زبان اســت چرا که با
خندیدن ،پیامــی را نیز بیــن یکدیگر منتقل
میکنیم.وی در پایــان تاکید کرد :با توجه به
اینکــه ،خنده ،حالت مســری دارد و می تواند
از یک خنــده غیرطبیعی نیز آغاز شــده و به
دیگران منتقل شود و از سویی ،چون خندیدن
برای سالمتی انسان بسیار مفید است  ،توصیه
میکنــم که تا میتوانیــد بخندید و بدانید که
همه انســان ها قابلیت و توانایــی یادگیری
خندیدن را دارند.

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 شــماره  139460311015002740مــورخ  94/9/14هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ذبیح زارعی فرزند رضا به شــماره شناســنامه 686
صادره از ارســنجان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 207/25
مترمربــع پالک  5645فرعی از  10اصلی مفروزی از پالک  5041فرعی از 10
اصلی که در اجرای استانداردســازی جهت پالک  10/1085مکرر تخصیص
یافته اســت واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارســنجان
خریداری از جواد امینی ورثه محمد زارعی مالک رســمی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 رســید
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.
توضیحات :برابر گزارش کارشناســان منتخب هیات به وارده  26مورخ
 94/1/27پالک ملک مورد تقاضا  10/1085مکرر می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/10/9 :
 /2826م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
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  139460311001025563هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی پروین قلی پور فرزند علی بخش به شــماره شناســنامه 522
صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  160/24مترمربع
پالک فرعــی  54044از اصلی  1652مفروز و مجزی شــده از پالک 8611
فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شیراز در حصه مشاعی خود محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود 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 رســید،
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 شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24604م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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ساخت میکروسکوپ کوچک قابل
نصب بر روی گوشی هوشمند

یک شــرکت آمریکایی از ابزار جدیدی برای افزودن
قابلیت بزرگنمایی اجســام در گوشــیهای هوشــمند
رونمایی کرد.
میکروســکوپ برقی جدید یک ابزار کوچک است که
انرژی مورد نیاز جهت فعالیت خود را از باتری گوشــی
دریافــت میکند .این میکروســکوپ بســیار باریک و
کمحجم اســت و از نظر اندازه شبیه یک کارت اعتباری
معمولی است.
پاتریک گالیکر ،مدیر مســئول شرکت  Scronaدر
مورد قابلیتهای میکروسکوپ پرتابل جدید عنوان کرد:
میکروســکوپ جدید به سیســتم لنز متحرک و قطعات
نوری اختصاصی و بســیار حساس مجهز شده است .در
واقع همین قطعات قیمت میکروســکوپهای موجود در
بازار را تعیین میکنند.
وی در ادامــه افــزود :کاربر با نصب میکروســکوپ
هوشمند بر روی تلفن خود میتواند از آن در هر سطحی
برای بزرگنمایی بسیار باال استفاده کند.
میکروســکوپ هوشــمند جدید از نظــر ظاهر هیچ
شــباهتی به نمونههای آزمایشــگاهی ندارد ،اما شرکت
سازنده مدعی شده است که کارایی آن مانند نمونههای
واقعی بوده و میتواند ابزار مفید و کمحجمی در دسترس
دانشمندان و محققان باشد.

آزمایش موتور موشک چاپی
سهبعدی توسط ناسا

ناســا با توســعه یک فناوری چاپ ســهبعدی موتور
موشک ،اخیرا مجموعه بخشهای ساخته شده تاکنون را
مورد آزمایش قرار داده که روشــن شدن موفق موشک،
نشانی از آینده موفق این فناوری است.
چاپگرهای سهبعدی در سالهای اخیر طرفداران زیادی
پیدا کرده و در حوزههای مختلف بکار گرفته شــدهاند.
برخی ســازندگان بزرگ برای مزایای چشمگیر آنها از
جمله صرفهجویی در هزینهها برای ســاخت سفارشــی
محصوالت با مواد مختلف از ســرامیک گرفته تا فلزات
در تولید قطعات از این فناوری بهره میبرند.
ناسا حتی در حال بررسی فناوری چاپ سهبعدی برای
ساخت موتور موشک است.
چاپ ســهبعدی بخشهــای یک موتور موشــک از
مزایای بسیار زیادی برخوردار است .اجزای موتور بسیار
پیچیده هســتند و به دلیل فشار و سرعت باالیی که در
آن کار میکنند ،باید با دقت زیادی ســاخته شوند .برای
مثال ،نقص در یک موتور روســی باعث انفجار موشک
اوربیتال ساینس شد .اما قطعات چاپی سه بعدی موشک
در صورتــی که بخوبی ســاخته شــوند میتوانند بدون
نیاز به اتصاالت یا جوشــکاری تولید شده و حتی برای
ایرودینامیک و جریان سوخت بهتر ،بهینهسازی شوند.
شــرکت اســپیسایکس که اخیرا با موفقیت توانسته
موشــک فالکون  9خود را مجدد در زمین فرود آورد ،از
چند قطعه چاپی ســهبعدی در موتور موشک مرلین خود
بهره برده اســت .اکنون ناسا چندین آزمایش را بر روی
موتور موشــک چاپ سهبعدی که آن را “نمونه تابلویی”
میخواند ،انجام داده است که در آن ،اجزای مختلف یک
موتور موشک کامال کاربردی در ابزاری که کامال شبیه
یک موتور موشــک قابل پرواز واقعی است ،در کنار هم
قرار گرفتهاند.

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  139460311001023030مورخ  94/8/24هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی شهرام آقایی کوهی فرزند الف به شماره شناسنامه
 418صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 86/50
مترمربع پالک  1315فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی حاج محمد
رحیم خرمندار محرز گردیده اســت .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 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/9 :
/23427م 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  139460311001031571مورخ  94/9/24هیأت 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 قاسم دهقان فرزند رضا به شماره
شناسنامه  1390صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 80/22مترمربع پالک  1328فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی
عبدالرحیم کشتکاران محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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 اول94/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/24 :
/24590م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

