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بازسازی تجربیات برنده جایزه نوبل با کمک هوش
مصنوعی

تیمی از محققان دانشگاه ملی استرالیا ،دانشگاه آدالید و آکادمی نیروی دفاعی دانشگاه ساوثولز
اســترالیا با استفاده از یک الگوریتم توانستهاند تجربیاتی را که به ایجاد چگالش بوز-اینشتین منجر
و موفق به کسب جایزه نوبل فیزیک  2001شد ،بازسازی کنند.
این فیزیکدانان گاز فوق ســرد با دمای یک میکرو کلوین را تولید کردند و ســپس اجازه دادند
هــوش مصنوعی بقیه آزمایــش را انجام دهد .از آنجا الگوریتم یاد گرفــت که چگونه پارامترهای
مختلف را برای کاهش بیشــتر دما تغییر دهد و همچنین این کار را با بهرهوری بیشتر انجام دهد.
این کار در درجه اول با تنظیم یک گروه سه تایی از پرتوهای لیزر انجام شد.
نتایج به گفته محققان بسیار چشمگیر بود .هوش مصنوعی یاد گرفت که این آزمایش را در کمتر
از یک ســاعت به تنهایی انجام دهد و روشهای آن بهتر از شیوههای مورد استفاده یک دانشمند
آموزش دیده بود .به گفته دانشمندان ،این الگوریتم همچنین میتواند هر روز صبح خود را راهاندازی
کرده و هرگونه تغییر در آزمایش را که در شب اتفاق افتاده ،جبران کند.
ایــن الگوریتم اکنون در ســایت  GitHubقــرار گرفته تا عموم بتوانند از آن برای شــیمی
کوانتومی ،محاسبات کوانتومی و فیزیک فمتوثانیه استفاده کنند.

درمان سرطان با تخم حلزون دریایی

درمانهای بالقوه ســرطان همیشه از منابع غیرمنتظره بیرون میآیند و این بار محققان دانشگاه
ولنگونگ اســترالیا با استفاده از مواد شیمیایی موجود در تخمهای حلزون دریایی یک ترکیب تولید
کردهاند که در تخریب سلولهای سرطانی مقاوم به داروها بسیار موثر است.
آزمایشــات محققان نشــان داد نوعی مولکول که در اصل از تخمهای حلزون دریایی نشــات
میگیرد ،از عملکرد خوبی در تخریب ســلولهای سرطانی بویژه آنها که به درمانهای دیگر مقاوم
شــدهاند ،برخوردار است .طیف گستردهای از ســرطانهای خون و تومورهای جامد مانند سرطان
پســتان ،تخمدان ،پانکراس و سیســتم گوارش پائین میتوانند با گذشــت زمان در برابر داروهای
شیمیدرمانی مقاوم شوند .این مقاومت به چند دارو میتواند به شدت گزینههای درمانی را محدود
کرده و احتمال عود مجــدد را افزایش دهد .گروه جدیــدی از مولکولهای N-alkylisatin
توانســتند  100درصد ســلولهای ســرطانی مقاوم به چند دارو را طی  48ساعت از بین ببرند .در
مقایســه ،یک داروی رایج شــیمیدرمانی تنها میتواند طی همین زمان تا  10درصد ســلولهای
ســرطانی را از بین ببرد .این یافتهها برای محققان بسیار شگفتانگیز بود زیرا مولکولهای مشابه
 N-alkylisatinsاز داروهای نسبتا غیرموثر به شمار میروند .پتانسیل ضد سرطانی این مواد
شــیمیایی که منبع آنها تخم یک حلزون دریایی بومی سواحل اســترالیا و نیوزلند است ،از سال
 2002شناختهشــده بود ،اما تولید  N-alkylisatinsاز آنها یک فرآیند جدیدتر است که گفته
می شــود آن را در تخریب سلولهای ســرطانی  1000برابر موثرتر ساخته است .این مولکولها با
هدف قرار دادن میکروتوبولها یا اسکلت سلولها به این کار میپردازند.
گام بعدی محققان ،ایمنســازی این مولکولها برای اســتفاده بر روی انسان است و اگر همه
چیز طبق برنامه پیش برود ،این دارو میتواند طی پنج تا  10سال آینده در دسترس قرار بگیرد.

پرتاب ماهواره «کیوبست»
برای بررسی پرتوهای ایکس نرم خورشید

ناســا به تازگی یک ماهواره کیوبست به اندازه یک قرص نان را از ایستگاه فضایی بینالمللی
برای بررســی پرتوهای ایکس نرم خورشید اعزام کرده که میتوانند بر سیستمهای ارتباطی زمین
تاثیر بگذارند .پرتوهای ایکس نرم میتوانند در جو باالیی زمین اختالل ایجاد کرده و سیگنالهای
رادیویی و جیپیاس را که در این منطقه حرکت میکنند ،از کار بیندازند.
شدت انتشار این پرتوها بطور مداوم در یک محدوده بزرگ تغییر میکند و اوج آنها در زمان بروز
انفجارهای بزرگ موسوم به جرقههای خورشیدی است.
ماهواره مینیاتوری طیفسنج پرتوی ایکس خورشیدی ( )MinXSSبرای  12ماه کار خواهد
کرد و دادههای آن همچنین به دانشــمندان در درک فیزیک پشــت جرقههای خورشیدی کمک
خواهد کرد .پرتوهای ایکس نرم به حمل اطالعاتی در مورد دما ،چگالش و ترکیب شــیمیایی مواد
در جو خورشــید میپردازند که به دانشمندان اجازه پیگیری رویدادهایی مانند جرقههای خورشیدی
و سایر فرآیندهایی که ماده اطراف جو خورشید را داغ میکند ،میدهد.
ماهوارههای کیوبســت یک ابزار جدید کم هزینه برای ماموریتهای علمی فضایی هستند .به
جای ماموریتهای علمی فضایی سنتی ،آنها برای انجام رصدهای هدفمند علمی با استفاده از چند
ابزار محدود طراحی شــدهاند .برای مثال کیوبست  MinXSSاز یک طیفسنج پرتوی ایکس
تجاری برای یک آشکارساز و یک نوار قابل افزایش به عنوان یک آنتن رادیویی استفاده میکند.
این ماهواره توســط برنامه ابتکاری پرتاب کیوبست ناسا در ششم دسامبر سال گذشته بر روی
فضاپیمای سیگنوس به ایستگاه فضایی بینالمللی ارسال شده بود.
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یک خبر اعجاب انگیز حاکی از ساخت یک دست
مصنوعی است که ویژگیهای خارق العاده ای دارد.
چهار ســال پیش ،جیمز یانگ در اثر ســقوط به
زیر قطار رفت و دســت و پای خود را از دست داد و
همچنین دچار آسیب از نواحی ریه ،جمجمه ،صورت
و شکستگی دنده شد.
پزشکان وی را برای حفاظت از مغز و نگهداشتن
در حالــت تثبیت  12روز در حالت کما نگه داشــتند.
جراحان در ابتدا بافتهای مرده و آلوده به گرد و خاک
و روغن قطار را برداشــتند ،امــا در نهایت مجبور به
قطع دست چپ وی شــدند .پزشکان برای بازسازی
صورت و بدن این جوان که در آن زمان  22ساله بود
ناچار به انجام  12عمل جراحی شدند.
بعد از گذشــت ســه ماه و نیم در بیمارستان او با
یک پا و بازوی مصنوعی از بیمارســتان مرخص شد.
اما این بازو قابلیتهای محدودی داشــته و به جای
دست از یک قالب در آن استفاده شده بود.
این پروتزها توسط تســمهها و رشتههای خاص
حرکت میکرد که بسیار آزار دهنده بود.
یک ســال پیــش ،زندگی جیمز بــار دیگر تغییر
چشــمگیری کرد و این بار بــرای نصب یک بازوی
محققان دانشــگاه آزاد اســامی واحد اسالمشهر
موفق به تولید نانوکامپوزیتی شــدهاند که قادر است
همزمان امواج الکترومغناطیس راداری و مادونقرمز
حرارتی را با کارایی باال جذب کند.
امواج الکترومغناطیس بهوســیله اعمال همزمان
میدان الکتریکی و مغناطیســی به وجود میآیند .نور
شــناخته شــدهترین موج الکترومغناطیس به شمار
میرود .بــا توجه به پیشــرفت علــم در حوزههای
مختلــف ،تولید و اســتفاده از این امــواج نیز کاربرد
فــراوان یافته اســت .در حوزه نظامــی و هوافضا از
این امواج جهت شناســایی و ردیابی هواپیما ،کشتی
و تجهیزات نظامی اســتفاده میشود .رادارها با انتشار
امواج الکترومغناطیس و دریافت امواج برگشتی اجسام
را ردیابی میکنند .ازاینرو در نقط ه مقابل ،جذب این
امواج اهمیت ویژهای مییابد؛ بدین معنی که اجســام
با جــذب این امواج میتوانند خــود را از معرض دید
رادارها مخفی کنند.
دکتر حســن حســینی ،محقق طرح با اشــاره به
اینکه ترکیباتی که همزمان از خاصیت مغناطیســی و
رسانایی الکتریکی برخوردار باشند ،میتوانند بهعنوان
جاذب امواج الکترومغناطیسی محسوب شوند ،به بیان
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ساخت دست مصنوعی همه فن
حریف

مصنوعی نامزد شد .جیمز که از طرفداران بازیهای
ویدئویی بود در یک بازی آنالین توانســت پاســخ
یک ســوال از شرکت بازی کونامی شد که به دنبال
آزمایش یک عضو مصنوعی بر روی افرادی بودند که
دچار قطع عضو شدند .این بازوی رباتیک به اعصاب
و عضالت شانه متصل میشد .سیگنالهای عضالنی
این بازو با حســگرهایی که به پوســت شانههای او
متصل شده بود شناســایی میشدند.حسگرهایی که
به باالی شــانه متصل بوده و عامــل حرکت بازو و
دست بودن همگی توسط باتری کار میکردند.
این دست مصنوعی بسیار شبیه دست واقعی بوده
و میتواند هوشــمندانه انتخاب اجسام خیلی کوچک
مانند یک سکه را کنترل کند.
این بازو همچنین دارای یک نور لیزر ،یک مشعل،
یک پورت  USBبر روی مچ دست برای شارژ تلفن
همراه ،یک ساعت مچی و حتی یک پهپاد است که
در یک پانل در خارج از شانه نصب شده است.
به گفته ســازندگان این فناوری ،دست مصنوعی
جدید مانند یک ماشین نیاز به سرویس منظم دارد و
در زمان اســتراحت و یا فعالیتهایی نظیر حمام کردن
باید این دست مصنوعی را از شانه باز کرد.

دستاورد محققان ایرانی
برای مصونیت تجهیزات نظامی از دید رادارها

ســپس نانوذرات  BaFe12O19به عنوان جاذب
اشــعه ماکرویو ســنتز شــده و به روش هم رسوبی
بــر روی نانــوذرات  SiTiO3بهصورت ســاختار
هسته -پوسته پوشش داده شد .در مرحل ه بعد پوسته
دوم از جنس پلی آنیلین بر روی پوســت ه اول به روش
پلیمریزاســیون درجا نشانده شــد .این ساختار توسط
روشهــای ارزیابی متفاوت از جمله میکروســکوپ
الکترونی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین عملکرد
این نانوذرات در خصوص جذب امواج نیز ارزیابی شد.
محقق طرح با بیان این که این جاذب نانوکامپوزیتی
میتوانــد کاربردهای بســیاری در صنایــع نظامی،
هوافضا و پزشــکی داشته باشــد ،تصریح کرد :نتایج
حاکی از آن است که نانوکامپوزیت پلیمری سنتز شده
دارای مقاومت فیزیکی ،مغناطیسی و الکتریکی بسیار
خوب است .مقاومت دمایی این نانوکامپوزیت حداقل
بین  -50تا  250درجه ســانتی گراد اندازهگیری شده
است .جذب مادونقرمز حرارتی برای  30تا  60دقیقه
بهطور کامل صورت گرفته و در بخش امواج ماکروویو،
جذب در اکثر نقاط گستر ه فرکانسی  8تا  12گیگاهرتز
حــدود  90درصــد و در فرکانــس  2/9گیگاهرتــز
 74/98درصد بوده است.

اهداف دنبال شده در این طرح پرداخت و گفت :در این
پژوهش سعی شده نانوکامپوزیتی با خاصیت همزمان
جذب امواج الکترومغناطیســی راداری و مادونقرمز
حرارتــی طراحی و تولید شــود .ایــن نانوکامپوزیت
میتواند به شــکل رنگ ،فیلم ،صفحه و یا حتی پودر
مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود :این جاذبهــا قادرند تجهیزات نظامی
از قبیل کشــتی و هواپیما و همچنین سربازان را چه
در روز و چه در شــب از دید رادارهــا و دوربینهای
دید در شــب مخفی کنند .همچنین از آنها میتوان
در مراکز بیمارستانی و پرتودرمانی جهت محافظت از
تکنسینها و پرستاران استفاده کرد.
محقــق طــرح خاطرنشــان کــرد :در این طرح
از نانــوذرات  BaFe12O19بــه جهت داشــتن
میدانهــای مغناطیســی بســیار کوچــک بهعنوان

رکورد جدید جهانی برای تبدیل
نورخورشید به جریان برق
محققین اســترالیایی بــا ابتکار عمل توانســتند
بیشــترین بازده از نور خورشید را برای تبدیل آن به
جریان برق داشته باشند.
محققین دانشگاه  UNSWاسترالیا با بکارگیری
شــکل جدیدی از ســلول خورشــیدی توانســتند
 ۳۴.۵درصد از نور خورشــید را به جریان برق تبدیل
کننــد که این رقم بعنوان رکــوردی جدید در جهان
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محسوب می شود.
این آزمایش بر روی یک صفحه سلول خورشیدی
 ۲۴ســانتیمتر مربعی کــه دارای  ۴اتصال مینی ریز
پیمانه ای به شکل منشور بود ،انجام گرفت.
ایــن شــکل جدید هندســی در صفحه ســلول
خورشیدی این امکان را ایجاد می کند که تشعشعات
خورشــید به  ۴طیف نوار رنگی منشعب شوند که با

جــاذب مغناطیســی و از نانــوذرات  SiTiO3به
دلیل داشــتن میدان الکتریکی با دانســیته الکترونی
باال بهعنوان جاذب مادونقرمــز ،بهصورت همزمان
در یک ســاختار نانوکامپوزیتی اســتفاده شده است.
از طرف دیگر پلیمرهای رســانای پلــی آنیلین ،هم
بهعنوان بســتر نانوکامپوزیت عمل کــرده و هم به
دلیل دارا بودن دانســیته الکترونی بــاال از خاصیت
جذب خوبی برخوردارنــد .با بهرهگیری از خواص هر
سه ماده بهصورت همزمان ،میتوان به خواص جذبی
بســیار خوبی برای جذب امواج الکترومغناطیســی و
مادونقرمز حرارتی و همچنین خواص شــکلپذیری
باال دست یافت.
حسینی در خصوص مراحل سنتز این نانوکامپوزیت
به سایت ســتاد نانو گفت :ابتدا نانوذرات SiTiO3
بهعنوان جاذبه اشــعه مادونقرمز حرارتی سنتز شد.
این فرآیند مقدار زیادی از انرژی را می توان
از هر باریکه نور بدست آورد.
تبدیــل  ۳۴.۵درصد از نور خورشــید به
جریان برق بدون اســتفاده از متمرکز کننده
بعنوان باالترین درصدی است که تاکنون در
جهان ثبت شده اســت .این در حالی است
که پیش از این دانشــمندان آلمانی رسیدن
به بازدهی  ۳۵درصد را تا ســال  ۲۰۵۰برای
خود ترســیم کرده بودند.گام بعدی محققین
اســترالیایی از بیــن بــردن پیچیدگی های
ســاخت این نوع صفحه سلول خورشیدی به
همراه تولید ارزان تر آن است.

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
برابــر رأی شــماره  139460311021002353هیأت موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
پروانه غالمی فرزند حسن به شماره شناسنامه  48کدملی 2432727762
صادره از مرودشــت در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 18/38
مترمربع تحت پالک  4467فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 80فرعی از  2اصلی قطعه دو واقــع در بخش  5فارس خریداری از مالک
رســمی امیرقلی نظام پور 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم 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 ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1588م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021003215هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی قاسم
ســعیدی فرزند خداداد به شماره شناســنامه  9کدملی 2432685350
صادره از مرودشت در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 100009مترمربع تحت پالک  4527فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شــده
از پــاک  552فرعی از  2اصلی قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری
از مالکین رسمی منصور سعادت موازی  22500مترمربع ،رضا صدیق زاده
موازی  22500مترمربع ،حســن معصومی موازی  3333مترمربع ،حســن
دهقانی موازی  5000مترمربع ،عوض سلطانی موازی  12500مترمربع ،عبداله
جعفــری موازی  5000مترمربع ،کرم بی آزار موازی  5000مترمربع ،حبیب اله
دهخــدا موازی  5000مترمربع ،حیدر تمدن مــوازی  5000مترمربع ،غضنفر
عباســی موازی  5000مترمربع ،طهماسب ســعادت موازی  6250مترمربع
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 داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1606م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

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  139460311021002832هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی سهراب مرادی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 820
کدملی  2431573230صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  210/45مترمربع تحت پالک  611فرعی از  9اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  5فرعی از  9اصلــی قطعه دو واقع در بخش
 5فارس خریداری از مالک رســمی وجیهه منوچهری 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1586م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی
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  139460311021003066هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاســارگاد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی صغری حســینی فرزند سید کاظم به شماره شناسنامه 367
کدملی  4459525704صادره از تفت در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  120/10مترمربع تحت پالک  4499فرعی از  2اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  395فرعی از  2اصلی قطعه دو واقع در بخش
 5فارس خریداری از مالک رســمی مشهدی علی شاه مولودی 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 آگهی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظــرف 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1602م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
کاظم احمدی

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  139460311008002955هیأت مورخ  94/6/2موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی هادی افراز فرزند اســداله به شماره شناسنامه
 253صادره از جهرم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162/14
مترمربــع پالک  187فرعی از  4375اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  80فرعی از  4375اصلی واقــع در بخش  11فارس خریداری از
مالک رســمی جهان علی محبوبی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر
مردم آگهی میشــود 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 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/120م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه 7/2/940136
ســاختمان دهیاری روســتای نرده شــهر واقع در داراب روستای
نرده شــهر به مســاحت عرصه  427/85مترمربع و اعیانی 105/50
مترمربع با اســکلت بنایــی و دیوار آجــری دارای کالفهای قائم و
افقی ،ســقف تیرچه و بلوک و پشــتبام ایزوگام ،ســنگ نما ،بدنه
داخلی سفید با قرنیز ده سانتیمتری ،بدنه آشپزخانه سرامیک ،کف
حیاط مخلوط و حصارکشــی با بلوک بتنی توپر و بدون در حیاط فاقد
انشعابات میباشد فاقد پالک ثبتی ،و مفروز میباشد ر ا با قیمت پایه
 409577500ریال برای بار دوم به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا
هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ  95/3/19رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناسی
شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقــدا ً دریافت میگردد
مابقی پــس از  20روز از تاریخ مزایده میبایســت پرداخت گردد
در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد
مزایــده خودداری نماید مبلــغ مذکور (ده درصد) پس از کســر
هزینههای اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 /87م الف
دادورز اجرای احکام حقوقی داراب
محمدعلی رحیمی

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  139460311008005103هیأت مورخ  94/10/21موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی هدایت اله رضائی فرزند نظر به شماره شناسنامه  559صادره
از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242مترمربع پالک 2348
فرعی از  4088اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  138فرعی از 4088
اصلی واقع در بخش  11فــارس واگذاری از بنیاد مســکن جهرم محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/113م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
مسعود جاوید جهرمی
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 آراء شــماره  139460311021003166و  139460311021003163هیأت
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پاسارگاد
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی اصغر کریمــی تبار فرزند محمد
به شماره شناســنامه  32کدملی  2432731271صادره از مرودشت و
ســلیمان فصیحی دلخانی فر زند زالی به شماره شناسنامه  1160کدملی
 2430840960صادره از مرودشــت هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه تجاری مسکونی به مساحت 297
مترمربع تحت پالک  4517فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2باقیمانده قطعه دو واقع در بخش  5فارس خریداری از مالک رســمی
مهدی قوامی 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 اول95/2/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/2/30 :
/1594م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک پاسارگاد
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