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یک گوشی جان سخت از راه رسید

مهر :اگر چه ممکن است نام شرکت
 AGMتــا بــه حال به گوش شــما
نخورده باشــد ،اما این شرکت به علت
تولید گوشی های هوشمند جان سخت
کم و بیش مشهور است.
ایــن شــرکت بــه تازگــی از
مســتحکم ترین گوشــی تولیدی خود
رونمایــی کرده که مجهــز به پردازنده
کوالکــوم  ۸۳۵ Snapdragonو
هشت گیگابایت رم است .این در حالی
است که بهترین گوشی های هوشمند امروزی بیش از  ۴گیگابایت رم ندارند.
گوشــی  X۲که به طور رســمی در ماه های آینده عرضه می شود دارای  ۲۵۶گیگابایت حافظه
داخلی خواهد بود و دوربین دوگانه هم در پشــت آن تعبیه شده است .گوشی مذکور از باتری ۶۰۰۰
میلی آمپری هم بهره مند خواهد بود که حدود دوبرابر حد متعارف در باتری دیگر گوشی هاست.
یکی دیگر از جذابیت های این گوشــی نصب حسگری در آن است که درک وضعیت محیطی و
میزان سختی و دشواری شرایط اطراف را برای گوشی ممکن می کند .این گوشی ضدگرد و خاک و
ضدآب را می توان به مدت حداکثر  ۳۰دقیقه در عمق  ۱.۵متری آب نگهداشت.
این گوشــی جایگزینی برای گوشــی  X۱محســوب می شــود که مجهز به پردازنده کوالکوم
 ۴ ،۶۱۷ Snapdragonگیگابایــت رم و  ۶۴گیگابایت حافظه داخلی بود و در آن از دو دوربین
 ۱۳مگاپیکســلی و باتری  ۵۴۰۰میلی آمپری استفاده شده بود .قیمت این گوشی  ۴۸۰دالر بود و به
طور قطع  X۲قیمت بیشتری خواهد داشت.

تاثیر داروهای ضدافسردگی
در کاهش شیوع سرطان پروستات

ایسنا :محققان میگویند ،مصرف داروهای ضدافسردگی در کاهش شیوع سرطان پروستات
کمککننده هستند.
تقریبا در همه موارد ،پیشرفت بیماری سرطان پروستات در بدن ابتدا در استخوانها گسترش
مییابد .در مطالعه جدید ،محققان دریافتند وجود یک آنزیم در ســلولهای سرطانی پروستات
در حمله به اســتخوانها کمــک میکند .برخی از داروهای ضدافســردگی برای جلوگیری از
عملکرد این آنزیم موثر هســتند .این بررســی را جیسون وو ،از دانشگاه اسپوکین در واشنگتن
انجام داده است.
بعد از سرطان پوســت ،سرطان پروستات شایعترین نوع ســرطان در میان مردان ایاالت
متحده و سومین علت مرگ ناشی از سرطان است.
براساس گزارش انجمن سرطان آمریکا ،بیش از  161هزار سرطان پروستات در سال 2017
تشخیص داده شده و بیش از  26هزار بیمار جان خود را از دست دادهاند.
هنگامی که سلولهای سرطانی پروستات در سایر نقاط بدن گسترش مییابند ،فرایندی به
نام متاستاز اتفاق میافتد که استخوان اولین منطقه آسیب پذیر است.
حدود  90درصد از مرگومیرهای ناشی از سرطان پروستات به علت متاستاز استخوان است.
محققان میگویند آنزیم  MAOAمنجر به پیشــروی ســرطان در اســتخوان میشود و
داروهای ضدافسردگی به کاهش پیشــرفت بیماری کمک میکنند .البته آنها دریافتند ،آنزیم
 MAOAدر سلولهای سرطانی پروستات ،سه پروتئین برای افزایش عملکرد استئوکالست
را تحریک میکند که سلولهای استخوان نقش مهمی در تخریب بافت استخوانی دارند.
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بیتوتــه :جلبک ها بســیار بیشــتر از آن چیزهای
ناخالصــی هســتند که به پاهای شــما در ســواحل
می چســبند ،یا آن چیزهای ســبز بر روی سوشــی.
براســاس مطالعات جدید احتماال این گیاه قدم مهمی
در سیر تکامل ریشه های ما در میلیون ها سال پیش،
برداشته است .محققان دانشگاهی در جنوب دانمارک
به تازگی پژوهشــی انجام داده اند که شــامل انواع ِ
مختلفی از جلبک ها می شــود که می توانستند مواد
مغذی جهت توســعه یک مغز پیچیده را در میلیون ها
ســال پیش ،فراهم کنند که در نهایت موجب تکامل
ما از اجداد بدوی انســانی به انســان مدرن امروزی
می شــود .جلبک ها شــامل مواد مغــذی ضروری
برای ایجاد و توســعه مغز بشــر امروزی هستند ،این
مواد شــامل تائورین ،منیزیم ،زینک(روی) ،ویتامین
 ،B12ید و اسیدهای چرب اشباع نشده میباشد .طبق
مطالعات انجام شده بیشــتر این مواد مغذی در رشد
سیستم عصبی مرکزی موثر هستند و به بهبود برخی
ویژگــی ها از جمله حافظه ،تمرکــز ،زبان و افزایش
جریان خون در مغز کمک می کنند.
پروفسور ئول جی .موریتسن در یک مصاحبه گفت:
«مــواد مغذی مورد نیاز برای این انتقال از اجداد بدوی
به انســان خردمند (- )Homo sapiensآخرین
نسل بشر که بسیار به بشر امروز شبیه است -در درون
جلبک ها در دســترس بود .در شــیوۀ زندگی ســاحلی
جلبکها به وفور وجود دارند و قابل برداشــت هســتند،
جلبــک منبع قابل توجهی از فرآورده های ثابت غذایی
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کمک جلبک های دریایی به اجداد
اولیه ما

می باشد».
اصل و نسب انســان از نزدیک ترین خویشاوندان
خود یعنی شــامپانزه ها در  ۵تا  ۷میلیون سال پیش
انشعاب یافته است .حدود  ۲تا  ۲٫۵میلیون سال پیش
زمانی که اجداد بدوی انســان هــا کنترل زمین ها را

بدست گرفتند دشت های افریقا شامل تحول و توسعه
عظیم محیطی قرار گرفته بودند .محققان اســتدالل
می کنند همین دلیل ســبب شد که بشر مجبور شود
برای یافتن غذاهایی مانند ماهی ،ســخت پوســتان،
حلزون ها ،تخم پرندگان و جلبک دریایی به ســواحل
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رو بیاورد.
به گفته محققان ،جســت و جو بــرای یافتن غذا
در فواصــل طوالنی موجب راه رفتــن بر روی دو پا
شــد و زمانی که محدوده های بزرگتری پیموده شد
موجب پدیدار شــدن قد و قامــت های مختلف برای
بدن انسان شــده است .بدون شــک در مورد اجداد
بدوی ما این ســبب ایجاد تغییرات قابل مالحظه ای
در رژیم غذاییشان شده است .به محض رسیدن بشر
به ســاحل جلبک های دریایی نیاز کمتری به توانایی
شکار نسبت به ســایر غذاها داشتند ،همچنین بسیار
خوشمزه و بسیار مغذی بودند.
جلبک های دریایــی در طول تمام مناطق داخلی
ســاحل (مناطقی که به هنگام اوج جزر و مد پوشیده
می شــوند و به هنگام جزر و مد پایین پوشیده از آب
نیستند) از ســطح باالی آب تا مناطق زیرین ساحل
(مناطقــی که در زمان جزر و مــد پایین زیر خط آب
هستند و صخره های مرجانی از ساکنین این نواحی از
زیر آب می باشند ).قابل یافت می باشند و می توانند
به آســانی و بارها و بارها توسط اعضای خانواده حتی
زنان و بچه های انسان کهن برداشت شوند .محققان
اســتدالل می کنند که بشر در آن زمان به طور کامال
اتفاقی شــروع به خوردن این مواد بسیار غنی (برای
رشد مغز) کرد .در حالی که همزمان در آغاز سفر کند
ولی مداوم رشــد مغز خود بوده اند .محققان صرفا در
این مورد گمانه زنی می کنند اما این یک ایده جذاب
به نظر می رسد.

سوءاستفاده ازهوش مصنوعی
رایانه ها
مهــر :محققان آژانس امنیت ملــی آمریکا می گویند
فناوری هوش مصنوعی و رایانه هایی که توان یادگیری
دارند ،توســط هکرها و دشمنان سایبری هر کشور قابل
استفاده هستند.
اگر چه ســاخت رایانه هایی با تــوان خودآموزی از
جذابیت هــای علمی و آموزشــی و حرفــه ای باالیی
برخوردار است ،اما سواستفاده از این الگوریتم ها می تواند
امنیت و آسایش انسان ها را به خطر بیندازد.
دکتر دبوراه فینکه رییس واحد تحقیقات آژانس امنیت
ملی امریکا معتقد اســت ممکن است افرادی با نیات بد
کنترل این نوع سیســتم ها را در دست بگیرند و با توجه
به حجم زیاد و ارزشــمند داده های تولید شده توسط این

رایانه های هوشمند می توان از آنها برای آسیب زدن به
افراد و حتی میلیون ها نفر از جمعیت جهان سواســتفاده
کــرد .به گفته وی سواســتفاده از رایانه های هوشــمند
پدیده ای اســت که در آینده حتما شاهد آن خواهیم بود و
اگر از هم اکنون برای مهار این چالش راهی پیدا نشــود
مشکالت جدی برای بشریت ایجاد خواهد شد.
هکرها می توانند پس از نفوذ به شــبکه های عصبی
مورد استفاده رایانه های هوشــمند ،اطالعات غلطی به
آنها تزریق کنند و از این داده های غلط به منظور آموزش
اشــتباه به آنها و سواستفاده های بعدی نهایت استفاده را
بکنند.
وزارت دفــاع آمریــکا کــه از هم اکنون بــا نگرانی

نســبت به این مســاله در تــاش برای کنتــرل دقیق
شــبکه های عصبی یاد شده است تا در صورت لزوم آنها
را از دســترس دشــمنان خود مخفی کند .همچنین قرار

است آموزش هایی به این شــبکه ها داده شود تا آنها از
پذیرش و اجرای دستورات افراد غیرمجاز و تعریف نشده
خودداری کنند.

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  139560311008003610هیأت مورخ  95/12/17موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مجید لطفی فرزند سرمســت به شماره شناسنامه  20صادره
از جهرم در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت  62833/7مترمربع
پــاک  820فرعی از  8435اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 8435
اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی اسماعیل ایازپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم 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 اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1200م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی حصر وراثت
طیبه دیندارلو اینالو دارای شناسنامه شماره  18متولد  65/12/10به شرح
دادخواست به کالسه  9509988867700230از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اصالن
دیندارلو اینالو به شماره شناســنامه  5در تاریخ  93/12/15در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2لیال به شماره شناسنامه  106صادره از حوزه  2استهبان فرزند متوفی
 -3راضیه به شماره شناســنامه  149صادره از حوزه  2استهبان فرزند
متوفی
 -4شهال به شــماره شناســنامه  107صادره از حوزه  2استهبان فرزند
متوفی
 -5محمدصادق به شماره شناســنامه  2520016639صادره از حوزه 3
استهبان فرزند متوفی
 -6عبدالمهدی به شماره شناسنامه  7صادره از حوزه  2استهبان فرزند
متوفی
 -7ارغوان دیندارلو اینالو به شــماره شناسنامه  1733صادره از حوزه
ششده فسا همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی 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.
 /788م الف
شورای حل اختالف شعبه  2داراب
آگهی حصر وراثت
ابراهیم عباسی دارای شناسنامه شــماره  5به شرح دادخواست از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان
محمدمهدی عباسی به شماره شناسنامه  6650073210در تاریخ 95/2/9
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن
مرحوم منحصرند به:
 -1ابراهیم عباسی به شماره ملی  2432698754پدر متوفی
 -2فاطمه قاسمی به شماره ملی  2431024032مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بــه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /1997م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف پاسارگاد
حجتا ...قلیپور

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  139560311008003540هیأت مورخ  95/12/9موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اســفندیار صادقی حسین آبادی فرزند حسین به
شماره شناســنامه  16صادره از جهرم در ششدانگ یک قطعه زمین
که با پالک  8402/126تشــکیل یکباب خانه را داده است به مساحت
 52مترمربــع تحت پالک  392فرعــی از  8402اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  8402اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک
رسمی سید محمد سیادت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم
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 اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1203م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی حصر وراثت
جعفر دژکام دارای شناســنامه شــماره  41متولد  1336به شــرح
دادخواســت به کالســه  3از این دادگاه درخواســت گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر رحیمی به شماره
شناســنامه  68در تاریخ  95/8/26در اقامتــگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2احمد دژکام به شــماره شناســنامه  7301صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -3علی صالحتبار به شــماره شناســنامه  448صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -4عذرا دژکام به شــماره شناســنامه  2449صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -5گلی دژکام به شماره شناسنامه  252صادره از حوزه داراب فرزند
متوفیه
 -6زیور دژکام به شــماره شناســنامه  2447صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -7یوسف دژکام به شماره شناســنامه  324صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /793م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان

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  139560311008003602هیأت مــورخ 95/12/16
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت زرین کاالی مبین به شماره شناسه
 1032689841در ششدانگ یک ساختمان به مساحت  10457مترمربع
پالک  6فرعی از  8430اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  8430اصلی
واقــع در بخش  11فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم
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 اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1206م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139560311008003606هیأت مورخ  95/12/16موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شرکت زرین کاالی مبین به شــماره شناسه  1032689841در
ششدانگ یکباب واحد ساختمانی به مساحت  203548مترمربع پالک 7
فرعی از  8430اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  8430اصلی واقع در
بخش  11فارس خریداری از مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز در روزنامه
عصر مردم 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
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 ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1208م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی حصر وراثت
رضا کرمی دارای شناســنامه شــماره  1226متولد  1338به شرح
دادخواســت به کالســه  95/354از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان الهقلی کرمی
به شماره شناســنامه  17در تاریخ  92/7/12در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رضا کرمی به شماره شناسنامه
 1226صادره از داراب فرزند متوفی
 -2حسین کرمی به شــماره شناســنامه  13صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -3کرامت کرمی به شماره شناســنامه  954صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -4مصطفی کرمی به شــماره شناسنامه  677صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -5ابراهیم کرمی به شــماره شناســنامه  14صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -6فاطمه کرمی به شــماره شناســنامه  16صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -7گلافروز کرمی به شماره شناسنامه  765صادره از حوزه بخش
مرکزی فرزند متوفی
 -8رخشنده ســرافراز به شماره شناســنامه  577صادره از حوزه
بخش مرکزی همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی 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.
 /784م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه اول داراب
احمد گودرزیان

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  139560311008003608هیأت مورخ  95/12/16موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شــرکت زرین کاالی مبین به شماره شناسه  10320689841در
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  343000مترمربع پالک  9فرعی
از  8430اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  8430اصلی واقع در بخش
 11فارس خریداری از مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر
مردم آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/15 :
/1209م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی حصر وراثت
فاطمه هوشــیار دارای شناسنامه شماره  2420428730به شرح دادخواســت از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته
که شــادروان هادی هوشیار به شماره شناسنامه  8در تاریخ  95/10/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
منحصرند به:
 -1فاطمه هوشیار فرزند هادی به شماره شناسنامه  2420428730صادره از حوزه  3مرودشت
 -2هدیه هوشیار فرزند هادی به شماره شناسنامه  6650052795صادره از سعادتشهر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1998م الف
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سعادتشهر
حسین انصاری

آگهی حصر وراثت
ماه بیبی محمدی کنوی دارای شناسنامه شماره  2متولد  1327به شرح
دادخواست به کالسه  95/190ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قاســم احمدی
شــوریجه به شماره شناســنامه  11در تاریخ  95/8/1در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفی
 -2ســارا بردبار به شــماره شناســنامه  5140009986صادره از حوزه
سروستان همسر متوفی و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /29986م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
محمدهادی طاهری

