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پاسخ به پرسش ها با ساعت های هوشمند

مهر :محققان شــرکت گــوگل با
اعمال برخی تغییرات ســخت افزاری
موفق شدند اســتفاده از فناوری هوش
مصنوعی را در ســاعت های هوشمند
هم ممکن کنند.
گوگل قصد دارد استفاده از فناوری
هــوش مصنوعی را در ســاعت های
هوشــمند مجهــز به سیســتم عامل
 ۲.۰ Android Wearممکن کند.
ایــن خدمات در ماه هــای آتی در
رایانه های  ۴۰دالری  Raspberry Piکه در قالب یک برد کوچک ســخت افزاری طراحی
می شوند نیز در دسترس خواهد بود.
برای تحقق این هدف باید از ســخت افزارهای ساده تری در ساعت های هوشمند استفاده شود
که توان پردازش و قدرت کمتری داشــته باشند و این هدف نیز محقق شده و ساعت های مذکور
بــدون نصب پردازنده های مرکزی و گرافیکی قدرتمند می توانند وظایف محوله را انجام داده و از
توان خودآموزی برخوردار شوند.
گــوگل برخــی قابلیت هــای هــوش مصنوعی را به ســاعت هــای دارای سیســتم عامل
 ۲.۰ Android Wearافزوده و این قابلیت ها علیرغم حافظه محدود این ساعت ها و قابلیت
پردازش اندکشــان به سادگی در دسترس هســتند .از جمله این قابلیت ها می توان به پاسخگویی
هوشــمند اشــاره کرد که باعث می شود ساعت بتواند به پرسش های ســاده و اساسی کاربر خود
واکنش نشان داده و به آنها پاسخ دهد.
 ۲.۰ Android Wearهمچنین می تواند به تدریج و با دریافت داده ها و اطالعات بیشــتر
پاسخ های دقیق تر و هوشمندانه تری به سواالت طرح شده ارائه دهد .کارشناسان معتقدند سرعت
تحلیل و پردازش داده ها با اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی در آینده باز هم بهتر و ســریع تر
خواهد شــد و می توان ایــن خدمات هوش مصنوعی را به برنامه هایی که بر روی ســاعت های
هوشمند نصب می شوند نیز اضافه کرد.

ساخت باتری گوشی از آب با عمر طوالنی

مهر :محققان دانشــگاه هاروارد موفق به ساخت باتری جدیدی شده اند که با آب ساخته شده و
عمر طوالنی و عملکرد قابل توجهی دارد.
در این باتری از مواد خازنی حل شونده در آب با  PHطبیعی استفاده شده است.
این کشــف بزرگ فناوری ســاخت باتری های تلفن همراه را از اســاس متحول می کند ،زیرا
باعث می شــود برای ساخت باتری از یک هسته طبیعی و غیرسمی استفاده شود .فناوری یاد شده
باعث خواهد شد نسل جدید باتری ها دیگر به سرعت داغ نکنند و دیگر خطر انفجار آنها نیز وجود
نداشته باشد .این باتری ها که دارای شارژ طوالنی و عمر باالیی نیز هستند با هزینه کمتری ساخته
می شوند و برای تامین برق متکی به تغییرات مولکولی مواد شیمیایی خازنی محلول در آب خواهند
بود .بررســی ها نشان داده هزینه ذخیره انرژی توسط این باتری ها به ازای هر کیلووات در ساعت
تولید انرژی کمتر از صد دالر خواهد بود و لذا باتری های یاد شده را می توان باتری های دوستدار
طبیعت نامید .البته طراحی باتری های یاد شده هنوز در مرحله آزمایشی است و تا نهایی شدن آنها
راه درازی در پیش است.
محققان می گویند می توان این باتری ها را به مدت  ۱۰ســال بر روی گوشی ها مورد استفاده
قرار داد ،این در حالی است که باتری های لیتیومی معموال بیش از دو سال عمر نمی کنند.

ایســنا :یک پژوهــش جدید نشــان میدهد که
جنسیت جنین با پاسخهای ایمنی بدن مادر در ارتباط
است.
محققان در مرکز پزشــکی وکسنر دانشگاه ایالتی
اوهایو 80 ،زنان باردار را در سراسر دوره بارداری مورد
بررسی قرار داده و سطوح مختلف نشانگر ایمنی به نام
«سیتوکین» را براساس جنسیت جنین نشان دادهاند.
ســیتوکینها دســتهای از مولکولهای پروتئینی
محلول در آب هســتند که از ســلولهای گوناگون و
بیشتر در پاسخ به یک تحریک ٬ترشح شده و وظیفه
انتقال پیام بین سلولها را برعهده دارند.
این محققان سطح سیتوکین در خون زنان باردار و
سطح تولید شده توسط یک نمونه از سلولهای ایمنی
که در آزمایشــگاه و در کنار باکتری قرار گرفته بود را
اندازه گیری کرده و مورد بررسی قرار دادند.
آنها طی انجام این پژوهش دریافتند که سلولهای
ایمنی زنانی که جنین آنها دختر است ،سیتوکینهای
التهابی بیشــتری در زمــان قرارگیــری در معرض
باکتریها تولید میکنند.

ایسنا :محققان دانشگاه تربیتمدرس تهران موفق
شــدند از ترکیبات مفید موجود در پوســت سبز پسته
در تولید نگهدارنده طبیعی مواد غذایی استفاده کنند؛
ضمن آنکه این دستاورد در صنایع بهداشتی و آرایشی
قابل بهرهبرداری است.
پوســت سبز خارجی پســته حدود  10درصد وزن
آن را تشــکیل میدهد .این میوه ســاالنه بهصورت
انبوه در کشــور تولید میشــود و از سوی دیگر طبق
گزارشهای ســازمان خواروبار و کشاورزی سازمان
ملل متحد ،ایران در ســال  2013ب ه عنوان بزرگترین
تولیدکننده پسته در جهان معرفی شد.
پوست پسته غنی از ترکیبات زیست فعال به ویژه
ترکیبات فنولی اســت که اثرات ضداکسایشــی ،ضد
میکروبی و سالمتبخشی آنها تأیید شده است.
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تأثیر جنسیت جنین
بر سیستم ایمنی بدن مادر

این به این معنی است که بدن زنانی با جنین دختر
در مقایســه با زنانی که جنین آنها پســر است ،پاسخ
التهابــی بهتری را در زمان به خطر افتادن سیســتم
ایمنی از خود نشان میدهند.
التهاب بخش مهمی از پاسخ ایمنی در بهبود زخم
و واکنــش به ویروسها ،باکتری هــا و بیماریهای
مزمن اســت .با این حال ،التهــاب بیش از حد برای
بدن مشکلســاز بوده و میتواند به عالئم مربوط به
بیماری ،از جمله درد و خستگی منجر شود.
این تحقیقات به زنان و پزشکان آنها کمک میکند
تا دریابند که جنســیت نوزاد یکی از عواملی است که
میتواند بر چگونگی پاسخ بدن به مشکالت سیستم
ایمنی کمک کند.
پژوهش انجام شــده همچنین کمک میکند که
پزشکان چگونگی پاسخ بدن یک زن به ویروسهای
مختلف که ســبب عفونت یا مشکالت مزمن (مانند
آسم) می شوند را دریابند.
آنها همچنین میتواننــد از تاثیر این واکنشها بر
سالمت جنین مطلع شوند.

تولید نگهدارنده مواد غذایی ،از پوست
سبز پسته

خاطرنشــان کرد :بر این اســاس بهمنظور انجام این
طرح ،ابتدا عصار ه پوســت سبز پسته با آب استخراج
و خالصسازی شــد .در ادامه پس از تعیین ترکیبات
فنولــی ،فالوونوئیــدی و آنتوســیانینهای عصاره،
لیپوزومها تهیه شــدند .وی یادآور شــد :ســپس اثر
غلظتهای مختلف لسیتین و ترکیبات فنولی عصاره
بر ویژگیهای لیپوزومهای تولیدی مورد بررسی قرار
گرفت .پس از تعیین ویژگیهای لیپوزومهای تولیدی
و انتخاب نمونه بهینــه ،آزمونهای تکمیلی بر روی
آنها صورت گرفــت و در نهایت پایداری نمون ه بهینه
طی دو ماه نگهداری در دمای  4درجه ســانتیگراد با
اندازهگیری ویژگیهایــی نظیر انداز ه ذرات PDI ،و
پتانسیل زتا ارزیابی شد.
برزگر با اشاره به نتایج به دست آمده ،گفت :نتایج
آزمونهای انجامشــده نشــان داد که ترکیب بهینه
دارای یک درصد لســیتین ،هزار  PPmاز ترکیبات
فنولی ،انــدازه ذرات  92.05نانومتر 119/0 PDI ،و
پتانسیل زتای منهای  50.1میلی ولت است.
بــه گفتــه وی ایــن پژوهــش کــه در مقیاس
آزمایشگاهی انجام شده است ،عالوه بر صنایع غذایی،
در صنایع تولید مواد دارویی و آرایشــی بهداشتی نیز
کاربرد خواهد داشت.

دکتر محســن برزگــر از اعضای هیــأت علمی
دانشــگاه تربیت مدرس از اجــرای مطالعاتی در این
زمینه خبر داد.
وی با اشــاره به اضافه کردن مســتقیم ترکیبات
فنولی به مواد غذایی ،گفــت :اضافه کردن ترکیبات
فنولی به مواد غذایی به صورت مســتقیم موجب افت
کیفــی از جمله ایجاد طعم قابــض ،رنگ نامطلوب و
تغییر ویژگیهای حســی مواد غذایی میشود؛ از این
رو در این پژوهش ســعی شده اســت با نانوکپسوله
این ترکیبات محدودیتهای موجود در راه اســتفاده
از ترکیبات فنولی موجود در پوست پسته رفع شود.
برزگر بــا تاکید بر اینکه در این طــرح به منظور
نانوکپســوله کردن ترکیبات فنولی ،از لیپوزومهای بر
پایه لستین سویا استفاده شد ،اظهار کرد :این حاملها
به دلیــل دارا بودن همزمان خاصیت آبدوســتی و
چربیدوســتی ترکیبات فنولی را در خود حفظ کرده و
آنها را از تغییرات محیطی ،شیمیایی و شرایط حاکم

بر دستگاه گوارشی حفظ میکند.
وی در خصوص برخی از خواص نامطلوب ترکیبات
فنولی ،توضیح داد :ترکیبات فنولی قابلیت برهم کنش
باالیــی با دیگر مواد غذایی مانند پروتئینها دارند که
این موضــوع موجب افت عملکــردی این ترکیبات
میشــود .از طرفی قابلیت دسترسی زیستی ،حاللیت
و پایــداری این ترکیبات پایین اســت و فقط بخش
کوچکــی از ترکیبــات فنولی به دلیــل زمان اقامت
کوتاه در معده ،نفوذپذیری و حاللیت کم در روده ،در
دسترس باقی میمانند.
این محقق اضافه کرد :از ایــن رو بهمنظور بروز
فعالیت ضدمیکروبی و ضد اکسایشی و عملکرد بهینه
آن ترکیبات ،نیاز به اســتفاده از غلظتهای بســیار
باالیی از آنها اســت .یکی از راهکارهای غلبه بر این
مشــکالت ،اســتفاده از فناوری نانوکپسوله کردن و
حفاظت از آنها است.
این عضو هیــات علمی دانشــگاه تربیت مدرس

ثبتی و دادگستری
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9509987521900037 :
تصمیم نهایی شماره9509977520201055 :
مرجع رسیدگی :شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید ( 101جزایی
سابق)
شکات:
 -1امامقلی مرادی فرزند ایرج به نشــانی اقلید حســینآباد روبروی
مدرسه شهید درویشی تلفن 09172587411
 -2یعقوب هاشــمی مهر فرزند بهار به نشــانی اقلید حسنآباد خیابان
سیدالشهدا نبش کوچه امور عشایری تلفن 09179520204
 -3محمدعلی معصومی خو فرزند غالمعلی به نشــانی اقلید حسینآباد
شهرک گلسرا کوچه اول تلفن 09179965224
-4حســنعلی معصومی خو فرزند غالمعلی به نشــانی اقلید حسینآباد
شهرک گلسرا کوچه اول تلفن 09174229364
متهم :منصور فرامرزی فرزند ناصر مجهولالمکان
اتهامهــا -1 :کالهبرداری  -2غصب عنوان  -3اســتفاده از لباس نیروی
انتظامی
گردشــکار :شــعبه  101دادگاه کیفری دو شهرســتان اقلید به تصدی
امضاءکننده ذیل تشکیل اســت و با توجه به اوراق و محتویات پرونده
ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
در مورد اتهام منصور فرامرزی فرزند ناصر دایر بر کالهبرداری ،غصب
عنوان رئیس اداره آگاهی و اســتفاده از لبــاس نیروی انتظامی موضوع
شکایت  -1یعقوب هاشمی مهر فرزند بهادر  -2محمدعلی معصومی خو
فرزند غالمعلی  -3امامقلی مرادی فرزند ایرج  -4حســنعلی معصومی
خو فرزند غالمعلی بدین توضیح که متهم با معرفی خود به عنوان رئیس
اداره آگاهی و همچنین پوشــیدن لباس رســمی نیروی انتظامی ضمن
وانمود کردن خود به عنوان شــخصی با نفــوذ و دارای اختیارات زیاد و
بعض ًا انجام اقدامات و مانورهای متقلبانه از جمله نشــان دادن نامههای
دروغین ممهور به مهر محرمانه و یا بردن شکات به درب بانک و یا اخذ
مدارک هویتی از آنان به بهانه ثبت نــام و با وعدههای دروغین اقدام
به اخذ مبلغ سه میلیون تومان از شــاکی ردیف اول به بهان انتقال محل
خدمت ســربازی فرزند وی از اهواز به اقلید ،اخــذ مبلغ دو میلیون و
پانصد هزار تومان از شــاکی ردیف دوم به بهانه ثبت نام برای خودرو
وانت پیکان ،اخذ مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان از شــاکی ردیف
سوم به بهانه ثبت نام خودرو وانت پیکان و اخذ مبلغ پانصد هزار تومان
از شــاکی ردیف چهارم به بهان خرید لپتاپ برای وی به قیمتی بسیار
پایینتر از قیمت بازار نموده و ســپس متواری میشود حال با عنایت به
محتویات پرونده و از جمله شکایت شکات ،پرینت حسابهای اخذ شده
از بانک که مبین انتقال وجوه به حســاب متهم میباشــد ،مفاد شهادت
شهود و مطلعین و تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی که داللت
بر صدق گفتار شــکات و انجام مانورهای متقلبانه و اســتفاده از لباس
نیروی انتظامی توســط متهم و معرفی خود به عنوان رئیس اداره آگاهی
مینماید و با توجه به اینکه متهم بعد از اخذ وجوه از شکات متواری شده
و علیرغم دعوت از طریق نشــر آگهی در هیچ کدام از مراحل تحقیقات
مقدماتی و رســیدگی حاضر نشده و دفاعی نیز از خود به عمل نیاورده،
لذا دادگاه اتهامات انتســابی را محرز و مسلم دانسته و مستند به ماده
 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری و مواد
 555و  556قانون تعزیــرات مصوب  1375و با رعایت ماده  134قانون
مجازات اســامی مصوب  1392متهم را از بــاب کالهبرداری به تحمل
هفت ســال حبس تعزیری و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار تومان
جزای نقدی در حق صندوق دولت و استرداد وجوه اخذ شده به شکات
به میزان مذکور در فوق و از حیث استفاده بدون مجوز از لباس نیروی
انتظامی به تحمل یک ســال حبس تعزیری و از باب غصب عنوان رئیس
اداره آگاهی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید .ضمن ًا فقط
مجازات اشــد در مورد متهم اجرا میشود .رأی صادره نسبت به متهم
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
و سپس در مدت بیست روز پس از آن و در مورد سایر طرفین حضوری
و در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر
استان فارس میباشد.
 /505م الف
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان اقلید
کاظم همتی

آگهی مزایده نوبت دوم
نظر به اینکه به موجب دادنامه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی
حقوقی اقلید محمد حیدر بیگی فرزند رحمتاله محکوم به پرداخت
مبلغ  150000000ریال 4570000 ،ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت
تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ  94/5/24تا یوماالدا در
حق عزت بهرامی ترک و مبلغ  7500000ریال نیم عشــر دولتی در حق
دولت گردیده است .حسب تقاضای محکوم علیه یک واحد دامداری
واقــع در  12کیلومتری اقلید که محکوم علیه مالک  196ســهم از این
گاوداری میباشد توقیف گردیده است طبق نظر کارشناس کل آن
 706000000ریال ارزیابی گردیده است که سه محکوم علیه 105954050
ریال میباشد .سهام گاوداری محکوم علیه بابت محکوم به ،نیم عشر
دولتی و ســایر هزینههای اجرایی برای نوبت دوم به مزایده گذاشته
میشود و مزایده از قیمت ارزیابی شروع و شخص یا اشخاصی برنده
مزایده میباشند که باالترین قیمت را پیشنهاد کنند .ده درصد مبلغ
مزایده فیالمجلــس از برنده مزایده اخد و نامبرده مکلف اســت
مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز
نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده
تجدید خواهد شــد محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی
دادگســتری اقلید میباشــد روز مزایده مورخ  95/12/21ساعت 10
صبح میباشــد .متقاضیان میتوانند  5روز قبل از مزایده با هماهنگی
محکوم له اموال مورد نظر را بازدید نمایند و در روز مزایده شرکت
نمایند.
 /503م الف
دادرس اجرای احکام مدنی دادگستری اقلید
یاسر محبی
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  139560311035013052هیــأت اول /دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم آتش خانه فرزند جواد به
شماره شناسنامه  1251صادره از شیراز در ششدانگ عرصه و اعیان
یکباب خانه به مســاحت  239/61مترمربع به پالک  13/1080مفروز و
مجزی شده از پالک  13بخش  3شــیراز واقع در انجیره خریداری از
مالک رسمی ایرج محمودی 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 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 اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/24960م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه هادی رحیمی فرزند اســداهلل به اتهــام ترک انفاق در
پرونده کالسه  951907شعبه  18دادیاری از طرف این دادسرا تحت
تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  18دادیاری دادســرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
ماده  174فوق تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/27937م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب شیراز
مریم دهخدا

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9509980702801307شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز متهم روحاله جهانشاهی فرزند عباس به اتهام تخریب خودرو
تحــت تعقیب قرار دارد بــا توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،طبق ماده  174قانون آیین
دادرســی 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.
 /27938م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکــه محمدعلی زارع مویدی به اتهــام فروش و انتقال مال
غیر از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مصوب ســال  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از
درج آگهی در شعبه  16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به
منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 951472
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی تصمیم
قانونی اتخاذ میگردد.
/27936م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
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  139560311008002768هیأت مــورخ 95/10/14
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سمیه آتش سرد فرزند کاکائی به شماره
شناســنامه  408صادره از قطبآباد در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  173/10مترمربع پالک  2650فرعی از  4088اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  138فرعی از  4088اصلی واقع در بخش  11فارس
خریداری از مالک رسمی عطیه حکیمزاده 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 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 اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1037م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالســه  9509987531900170این دادیاری
سیامک شکوهی فرزند پرویز به اتهام سرقت درب فلزی و تیرآهن
موضوع شــکایت میرعباس علوی فرزند میربهاالدین از طرف این
دادســرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه
مجهولالمکان بودن نامبرده و عدم دسترسی به وی و اقدامات برای
دســتیابی به متهم به نتیجه نرسیده ،بدینوسیله در اجرای ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب سال  1392مراتب به نامبرده
ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شهرســتان پاسارگاد به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
به موجب قانون در صورت عدم حضور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /1978م الف
دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان پاسارگاد
سکینه برزگر

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  9509980702800826شــعبه  5بازپرسی دادسرای
ناحیه یک شیراز متهم محمدرضا قاســمی نژاد فرزند روحاله به اتهام
ایــراد ضرب و جرح عمدی و تهدید به قتل تحــت تعقیب قرار دارد با
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترسی 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.
 /27939م الف
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه یک شیراز
داریوش خشتی

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  139560311008002842هیأت مورخ  95/10/29موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی فاطمه ســرور فرزند اصغر به شماره شناسنامه  1921صادره از
جهرم در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  475مترمربع پالک
 278فرعــی از  4084اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعی از
 4084اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی کرامتاله
رحمانیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اول95/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/27 :
/1032م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
آگهی حصر وراثت
ابوالفضل بابائی فرزند رحمتاله دارای شناســنامه شماره  193متولد
 35/6/2صادره از اقلید به شــرح دادخواست و با ارائه گواهی فوت به
شماره  888936ف 18/و گواهی اداره دارایی از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد
بابائی فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه  957در تاریخ  95/10/26در
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر ابوالفضل بابائی پدر متوفی
 -2خدیجه مسلمی فرزند علی جان به شماره شناسنامه  177صادره از
اقلید مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی 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.
 /506م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اقلید
سید مرتضی مسعودی

