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آگهی

علمى

بیلی گراهام 

گروهی از محققان از نشاسته ی سیب زمینی و مقداری نمک کلرید منیزیم 
برای ساخت نوعی آجر استفاده  کرده اند که می توان از آن برای ساخت 

خانه در فضا بهره گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از نیواطلس، نوع متفاوتی از مسابقه فضایی در حال 
وقوع است، مسابقه ای که در آن مهندسان تالش می کنند به بهترین روش 

برای ساخت وساز بر روی سایر اجرام آسمانی دست یابند.
از جمله مواردی که برای ساخت و ساز روی ماه در نظر بوده اند استفاده از 
غبار ماه و موادی است که می توانند الکتریسیته تولید کنند. این در حالی 
است که برای ساخت و ساز روی مریخ، دانشمندان آجرهای بدون نیاز به 
پخت و آجرهای چاپ سه بعدی شده با استفاده از مواد معدنی سیاره ای را 

تحت بررسی قرار داده اند.
اکنون، تیمی که پیش از این استروکریت)AstroCrete( را از خون، ادرار و 
خاک مریخ ساخته بود، دست به ساخت استارکریت)StarCrete( زده است 
که کمی خوش طعم تر است و از گرد و غبار فرازمینی، نشاسته سیب زمینی 
و مقداری نمک ساخته می شود. این تیم می گوید که استارکریت به اندازه 

کافی قوی است که بتوان با آن خانه  ساخت.
 )MPa(هنگام آزمایش، استارکریت دارای مقاومت فشاری ۷۲ مگاپاسکال
است.  مگاپاسکال(  معمولی)۳۲  بتن  سختی  برابر  دو  از  بیش  که  بود 
از  بیش  به  آن  سختی  شد،  ساخته  ماه  غبار  و  گرد  از  استارکریت  وقتی 

بود  تیم  این  قبلی  مصالح  که  استروکریت  سختی  رسید.  مگاپاسکال   ۹۱
حدود ۴۰ مگاپاسکال بود اما عیب آن این بود که برای تولید این مصالح 

ساختمانی نیاز به منبع خون مداوم وجود داشت.
آلد رابرتز)Aled Roberts(، محقق ارشد این پروژه می گوید: از آنجایی که 
ما نشاسته را به عنوان غذا برای فضانوردان تولید خواهیم کرد، منطقی است 
که به آن به عنوان یک عامل اتصال دهنده ی مواد به جای خون انسان نگاه 
کنیم.عالوه بر این فناوری های ساختمانی کنونی هنوز به سال ها توسعه و به 
انرژی قابل توجه و تجهیزات سنگین اضافی نیاز دارند که همگی هزینه و 
پیچیدگی ماموریت را می افزایند. استارکریت به هیچ یک از این موارد نیاز 
ندارد و بنابراین ماموریت را ساده می کند و آن را ارزان تر و امکان پذیرتر 
می کند.او افزود: و به هر حال، فضانوردان احتماال نمی خواهند در خانه های 

ساخته شده از خون و ادرار زندگی کنند.
یکی از چالش های متعدد ساخت و ساز در فضا این است که نیاز به مصالح 
ساختمانی مقرون به صرفه تولید شده در محل نیاز است. حمل آجر و مالت 

سنتی به سایر سیارات بسیار گران است.
سیب زمینی،  چیپس  کیلوگرمی   ۲۵ کیسه  یک  که  دریافتند  محققان 
نشاسته ی کافی برای تولید نزدیک به نیم تن استارکریت یا ۲۱۳ آجر را 
دارد. برای درک بهتر میزان مصالح مورد نیاز باید گفت که یک خانه سه 

خوابه حدود ۷۵۰۰ آجر دارد.

خانه سازی در فضا با چیپس سیب زمینی

روش ویرایش ژن »کریسپر« در آزمایش جدیدی با موفقیت توانست 
بینایی را به موش های مبتال به یک بیماری ارثی بازگرداند.

با  چینی  پژوهشگران  نیوز،  نوروساینس  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
بینایی موش های مبتال به »ورم رنگیزه ای شبکیه« یا  موفقیت توانستند 
اصلی  علل  از  یکی  را که   )Retinitis pigmentosa(»پیگمنتوزا »رتینیت 

نابینایی در انسان است، بازیابی کنند.
در این پژوهش، از یک نوع جدید و بسیار متنوع از روش ویرایش ژن 
»کریسپر«)CRISPR( استفاده شد که پتانسیل الزم را برای اصالح طیف 

گسترده ای از جهش های ژنتیکی بیماری زا دارد.
موش های  بینایی  بازگرداندن  برای  ژن  ویرایش  از  پیشتر  پژوهشگران 
 )LCA(»مادرزادی آموروزیس  »لبر  مانند  ژنتیکی  بیماری های  به  مبتال 
استفاده کرده اند. این بیماری، بر الیه ای از سلول های غیر عصبی چشم 
موسوم به اپیتلیوم رنگدانه شبکیه اثر می گذارد که از سلول های میله ای 
و مخروطی گیرنده نور حمایت می کند. در هر حال، بیشتر انواع ارثی 
خود  در  ژنتیکی  نقص  از  ناشی  پیگمنتوزا،  رتینیت  جمله  از  نابینایی 
گیرنده های نوری عصبی هستند.»کای یائو«)Kai Yao(، استاد »دانشگاه 
علم و صنعت ووهان«)WUST( گفت: توانایی ویرایش ژنوم سلول های 
عصبی شبکیه، به ویژه گیرنده های نوری ناسالم یا در حال مرگ، شواهد 
بالقوه روش های ویرایش  بسیار قانع کننده تری را در مورد کاربردهای 

ژن، برای درمان بیماری هایی مانند رتینیت پیگمنتوزا ارائه می دهد.
ژن   ۱۰۰ از  بیش  در  جهش  بروز  دلیل  به  می تواند  پیگمنتوزا  رتینیت 
نفر،   ۴۰۰۰ هر  از  که  می شود  زده  تخمین  و  بیاید  وجود  به  گوناگون 
بینایی یک نفر را مختل می کند. این بیماری با اختالل عملکرد و مرگ 
به سلول های  نور کم آغاز می شود، سپس  به  میله ای حساس  سلول های 
مخروطی مورد نیاز برای دید رنگی گسترش می یابد و در نهایت به از 

دست دادن شدید و غیرقابل برگشت دید منجر می شود.
رتینیت  به  مبتال  موش های  بینایی  کردند  تالش  همکارانش  و  یائو 
پیگمنتوزا را بازگردانند که در اثر بروز جهش در ژن رمزگذار آنزیم 
حیاتی »PDE۶β« ایجاد شده بود. گروه یائو برای انجام دادن این کار، 
یک سیستم جدید و همه کاره  کریسپر به نام »PESpRY« را ابداع کردند 
گوناگون جهش های  انواع  از  بسیاری  اصالح  برای  را  آن  می توان  که 
می دهند،  رخ  ژنوم  قسمت  کدام  در  این که  از  نظر  صرف  ژنتیکی، 

برنامه ریزی کرد.
جهش یافته  ژن  دادن  قرار  هدف  برای   PESpRY سیستم  که  هنگامی 
PDE۶β برنامه ریزی شد، توانست جهش را به طور مؤثر اصالح کند 
و فعالیت آنزیم را در شبکیه چشم موش بازگرداند. این کار از مرگ 
گیرنده های میله ای و مخروطی نور جلوگیری کرد و واکنش طبیعی آنها 

را نسبت به نور بازگرداند.

ویرایش ژن »کریسپر« بینایی موش ها را بازگرداند

اجرائیه
محکوم له: بانک ملی نشانی:استان فارس – شهرستان شیراز- شیراز- خیابان زند – روبروی خیابان انوری

مشخصات محکوم علیه:
1-یداله رجب زاده فرزند حاجی بابا به نشانی:استان فارس – شهرستان کازرون – کازرون – بلوار پریشان – آپارتمان توسعه عمران – بلوک a طبقه 4 واحد 14 

2-مرجان رجب زاده فرزند یداله به نشانی:استان فارس شهرستان کازرون – شهر کازرون – بلوار پریشان آپارتمان های توسعه عمران بلوک A1 طبقه 4 واحد 14 
3-سید محمد حسن یعقوب زاده فرزند سید محمد صادق به نشانی: استان فارس- شهرستان کازرون-شهر کازرون – خ امام خمینی ک همدانی درب 5 سمت چپ 

مشخصات نماینده قانونی محکوم له:
کرامت اله اسماعیلی فرزند غالمعلی به نشانی استان فارس – شهرستان کازرون – کازرون – خ طالقانی – طبقه فوقانی – بانک ملی شعبه طالقانی – حوزه هفت 

شعب بانک ملی ) کازرون(- وکیل بانک ملی
علی جوانمردی فرزند نادر به نشانی استان فارس- شهرستان شیراز – شهر شیراز – شهر صدرا خ پیشگامان خ نماینده نارسیس سر سه راه بین نارسیس 1 و 2 ساختمان 

دو طبقه سنگ سفید-وکیل بانک ملی 
محکوم به:

به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 140112390004290321 محکوم علیهم 1-آقای یداله رجب زاده فرزند حاجی بابا 2-خانم 
مرجان رجب زاده فرزند یداله 3-آقای سید محمد حسن یعقوب زاده فرزند سید محمد صادق به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 114749974 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1401/04/05 از قرار روزانه مبلغ 39980 ریال الی یوم الوصول و مبلغ 3188749 ریال هزینه دادرسی در حق 

محکوم له و حق االجرا در حق دولت
مدیر دفتر دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کازرون – صمد گلچین فرد 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5-انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان کازرون-سید ابراهیم موسوی 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان کازرون – صمد گلچین فرد                                                       40438   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034007907 مورخه 1401/12/01 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا رامجردی فرزند علی شیر به شماره 
شناسنامه 671 و ملی 0383912172 صادره از قم در ششدانگ یک باب ساختمان کارگاهی به مساحت 286/45 مترمربع پالک فرعی 1349 از 
2145 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 3 فرعی از 2145 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی ورثه ابوالقاسم پایدار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/12/28                                                                         تاریخ انتشار نوبت دوم:1402/01/15 

40425/1967727                        3772 م الف

مصطفی علیخانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034007660 مورخه 1401/11/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید اسفندیار رضائی بنه خفرک فرزند 
سید میرزا به شماره شناسنامه 325 و ملی 2451165847 صادره از فیروزآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع پالک فرعی 
4225 از 2069 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 63 فرعی از 2069 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی در ازاء حصه 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/12/28                                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1402/01/15 

40392/1967729                            3770 م الف 

مصطفی علیخانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034007423 مورخه 1401/11/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگیر زارع فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 314 و ملی 2451174641 صادره از فیروزآباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/57 مترمربع پالک فرعی 14034 از 2083 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 17 فرعی از 2083 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی امان اله مرادی مطلق شیرازی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/12/28                                                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:1402/01/15 

40396/1967728                           3771 م الف 
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آگهی فقدان سند مالکیت قطعه 6 بخش 7 فارس
آقای خدابخش پالیزیان با تسلیم یک برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 208 خشت تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 1/3575 واقع در قطعه 6 بخش 7 فارس به شماره سیستمی 139520311038000725 
و سریال 344239 سری ب سال 94 به شماره صادر و تسلیم گردیده سپس به علت نامعلوم مفقود شده است نامبرده تقاضای صدور سند المثنی 
نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 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 نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
4440                               376 م الف 

محسن کیانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خشت و کمارج 

آگهی فقدان سند مالکیت قطعه 6 بخش 7 فارس 
خانم مهین نیکنام با تسلیم یک برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 208 خشت تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند 
مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 1/3575 واقع در قطعه 6 بخش 7 فارس به شماره سیستمی 139920311038000474 و 
سریال 901317 سری ب سال 98 به شماره صادر و تسلیم گردیده سپس به علت نامعلوم مفقود شده است نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده 
است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 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 نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
40439             377 م الف 

محسن کیانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خشت و کمارج 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عذرا پوراسماعیل با تسلیم 2 برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 160 شیراز تنظیم گردیده است  مدعی است که تعداد 1 برگ 
سند مالکیت مربوط به اعیانی ششدانگ پالک 1575 فرعی از 2082 واقع در بخش 4 شیراز که ذیل دفتر الکترونیک 139920311034012081 
به نام خانم عذرا پور اسماعیل ثبت و سند مالکیت چاپی 316681 سری الف سال 99 صادر و به علت پارگی از اعتبار ساقط شده و نامبرده تقاضای 
صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 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 نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
40436/1967730                       3773 م الف 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای 140160311034007726 مورخه 1401/11/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدیار جاویدانه فرزند خورشید به 
شماره شناسنامه 932 و ملی 2570430218 صادره از فسا در ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 294 مترمربع پالک فرعی 14716 از 2070 
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 2070 اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف متقاضی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند 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 عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/12/13                                                                  تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/12/28 

40368/1967637                                3760 م الف 
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