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ربات توانبخش بیماران سکته مغزی
با الهام از پای قورباغه ساخته شد

تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه
غیرانتفاعی خیام مشــهد با الهام از ســاختار پای قورباغه،
موفق به طراحی و ساخت یک ربات توانبخش شدند که به
حرکت دستان بیماران سکته مغزی کمک می کند.
مسعود غالمزادگان از اعضای گروه طراح و سازنده ربات
‘خیام فیزیو’ به توضیح جزییات بیشــتر درباره عملکرد این
ربــات پرداخت و گفت :ربات خیــام فیزیو ،یک ربات نور و
فیزیوتراپ است که برای کمک به افرادی که سکته مغزی
کرده اند ساخته شده است.
دانشــجوی مهندســی مکانیــک دانشــگاه غیرانتفاعی
خیام مشــهد افزود :برخی از بیماران ســکته مغزی به دلیل
عارضه ای که در مغزشــان ایجاد می شــود دچار ناتوانی یا
کم توانی حرکتی در ناحیه دســت می شــوند که ما در این
ربات توانبخش ،توانســتیم بازی درمانــی را با روش های
فیزیوتراپی سنتی تلفیق کنیم.
وی با بیان اینکه ربات خیام فیزیو از دو بخش نرم افزاری
و مکانیکی تشــکیل شــده اســت ،توضیح داد :در بخش
نرم افزاری ربات ،بــازی هایی به صورت مرحله ای طراحی
شــده که بیمار حین انجام بازی و با در دســت گرفتن یک
بازوی مکانیکی و حرکت آن در صفحه مختصات در جهت
 xو  ( yشرق  -غرب و شمال  -جنوب) و حرکت دایره ای
(چرخشی) ،روند بازی را طی می کند.
غالمزادگان افــزود :در پایان هر بــازی ،نتایج آماری از
وضعیت بیمار از جمله نمودار مسیر حرکت دست برای ارائه
به پزشک و تکمیل پرونده بیمار ایجاد می شود که دراختیار
پزشک قرار می گیرد و همچنین در بخش اطالعات بازی ها
ذخیره می شود.
وی خاطرنشان کرد :به مرور ،انجام بازی روی ذهن بیمار
تاثیر می گذارد و بخشــهای آســیب دیده مغز دوباره فعال
می شــود و بیمار قادر خواهد بود به صورت نسبی از یک تا
صد درصد ،دست خود را حرکت بدهد.
این پژوهشگر جوان بیان داشت :بخش مکانیکی ربات نیز
شامل انجام فیزیوتراپی های معمولی خواهد بود و مانند این
فیزیوتراپی ها هرچقدر تعداد جلســات بیشتر باشد بازتوانی
بهتری انجام خواهد شد.
به گفته وی برای طراحی بــازوی مکانیکی این ربات از
مدل پای قورباغه الهام گرفته شده که نزدیک ترین مکانیزم
به حرکت دست انسان در مختصات صفحه ای است.
غالمزادگان ادامه داد :بازوی ربــات به گونه ای طراحی
شــده که بیمار بتواند دســتش را روی آن قرار دهد که به
محض این اتصــال ،یک بازو در بازی رایانه ای برای بیمار
ایجاد می شــود و با تکان دادن بازوی ربات می تواند بازی
را انجام دهد و حرکاتی در جهت ( xراســت به چپ) و یا در
جهت ( yباال به پایین) در صفحه مختصات و یا به صورت
چرخشی داشته باشد.
کار تحقیق و مطالعات و طراحی بازی ها و ســاخت ربات
خیام فیزیو در مدت شــش تا هفت ماه به سرپرســتی دکتر
هادی کالنی استاد مکانیک دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد
صورت گرفته است .یک تیم  10نفره متشکل از دانشجویان
مکانیک این دانشــگاه در مقطع کارشناسی ،کار طراحی و
ساخت این ربات توانبخش را برعهده داشته اند.
مدل اولیه ربات خیام فیزیو در نمایشگاه خالقیت سومین
کنفرانس بیــن المللی رباتیک و مکاترونیک ایران که هفته
گذشــته به میزبانی دانشــگاه تربیت مدرس برگزار شد به
نمایش درآمد و موفق به کســب عنوان سوم این نمایشگاه
شد.

در یک همکاری بینالمللی ،روشــی جدید
بــرای درمان ســرطان پانکراس ابداع شــده
اســت که مبتنی بر تحویل دارو با استفاده از
نانوذراتی است که مدت طوالنیتری در تومور
باقی میمانند.
ســرطان پانکــراس (لوزالمعــده) یکــی
از مرگبارتریــن سرطانهاســت کــه در
ایاالتمتحده ،تنهــا  7درصد از بیماران مبتال
به آن زنده میماننــد .دارو نمیتواند بهراحتی
بــه تومورهای پانکراس دسترســی پیدا کند؛
زیرا تومورها ذخیره خون بســیار کمی دارند و
پروتئینهای خاصی ترشــح میکنند که باعث
تشدید رشد استروما (بافت همبند کالژنی که
مانع دسترسی دارو به تومور میشود) میشود.
تحقیقــات اخیــر ،موجب پیدایش روشــی
درمانی شدهاست که با رخنهدار کردن رگهای
خونی تومور ،تحویل مولکولهای کوچک دارو
به تومور را افزایش میدهد.
در حال حاضــر ،یک همکاری بینالمللی به
سرپرستی دانشکده داروسازی و علوم داروئی
دانشــگاه بوفالــو ،گامی در جهت پژوهشــی
متفاوت برداشتهاســت .به گفته محققان ،اگر
این رویکرد موفقیتآمیز باشــد ،میتواند تأثیر
سریعی در درمان سرطان پانکراس داشتهباشد.
این گروه بهجای درمان ســرطان پانکراس
پژوهشــگران دانشگاه آزاد اســامی واحد
علوم و تحقیقات گیالن ،در طرحی مشــترک
با شــرکتی داخلی ،اقدام به ســاخت و بررسی
نمونههای آزمایشــگاهی نانوالیافی کردند که
جهت درمان زخم و عفونت کاربرد داشته باشد.
این نانوالیافها حاوی مواد ضدباکتری هستند
و میتوانند از گسترش عفونت جلوگیری کنند.
امروزه با گســترش مقاومــت باکتریهای
عامل عفونتهای بیمارســتانی و سوختگی به
آنتــی بیوتیکهای رایج ،اقدام برای ســاخت
دارویی که بتواند جایگزین مناســبی برای این
آنتی بیوتیکها باشد ،بسیار گسترده شده است.
اســتافیلوکوکوس اورئــوس یکــی از این
پاتوژنهــای بیماریزا و عامــل اصلی ایجاد
عفونتهای سطحی و مهاجم پوست است که
مقاومت آن نســبت به آنتی بیوتیکها نسبت
به ســایر پاتوژنهای بیماریزا به سرعت در
محققان اســترالیایی راهی برای استفاده از
الماس به عنوان فانوس دریایی در اسکنهای
امآرآی و شناسایی تومورهای سرطانی پیش از
مرگبار شدن آن کشف کردهاند.
یافتههــای آنها نشــان میدهد که چگونه
یک نســخه مصنوعی از یک ســنگ گرانبها
میتواند ســرطان را در مراحل اولیه در اسکن
امآرآی نشان دهد.
دیوید ریلی از دانشگاه سیدنی در استرالیا اظهار
کرد :ما میدانســتیم نانوالماسها برای انتقال
دارو در جریان شیمیدرمانی به دلیل غیر سمی
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درمان سرطان پانکراس
به کمک نانوذرات حامل دارو

با مولکولهای کوچــک دارو ،در حال کار بر
روی اســتفاده از سیســتمهای تحویل مبتنی
بــر نانوذرات اســت؛ از جملــه لیپوزومها که
بســتههای انتقال داروی محلــول در چربی،

در ابعاد نانو هســتند .نظریه گروه این اســت
کــه این ذرات میتوانند به مــدت چند روز یا
چند هفته در یک تومور باقی بمانند که موجب
تقویت تحویل دارو میشــود .دکتر رابرت ام.

تالش محققان ایرانی در دستیابی به
نانوالیافهای حامل دارو جهت درمان زخم

حال افزایش اســت .به گفتــه مائده جهانگیر
بلورچیان ،در این طــرح از نانوالیاف به عنوان
بانداژ حامل دارو استفاده شده است .این محقق
معتقد اســت ،فرایند ساخت نانوالیافها راحت
و کمهزینهتــر از بانداژهای معمولی اســت؛
لذا اســتفاده از آنها گزینهی مناســبی برای
صرفهجویی اقتصادی در صنایع تولیدی خواهد
بود.
وی در ادامه به ســایر ویژگیهای نانوالیاف
ســنتز شــده حامل دارو اشــاره کرد و افزود:
«نانوالیافهــا به دلیل وجــود منافذ ریز خود،
عــاوه بر حفظ رطوبت زخــم و جلوگیری از

خشک شدن و چســبیدن پوست آسیب دیده
به بانــداژ ،از ورود باکتریهای دیگر به محل
زخم جلوگیــری به عمل میآورنــد .بنابراین
کاربــرد آنها به عنوان پانســمان به ویژه در
مراکز درمانی همچون بیمارســتانها میتواند
از گسترش عفونت جلوگیری کند.
همچنین میتوانند با رهاسازی کنترل شده
دارو از مواجه شدن زخم با حجم باالیی از دارو
که سبب مسمومیت و آســیب دیدگی بیشتر
میشود ،جلوگیری کنند».
جهانگیر بلورچیان در خصوص ساختار و مواد
استفاده شده در این نانوالیاف نیز عنوان کرد«:

تشخیص سرطان در مراحل اولیه
بوسیله الماس

و غیرواکنشی بودنشان مطلوب هستند .ریلی
افزود :ما تصور کردیم که میتوان بر روی این
خواص غیرسمی کار کرد و دریافتیم که الماس
دارای ویژگیهای مغناطیســی است که آن را
قادر میســازد تا به عنــوان راهنما در امآرآی
مورد استفاده قرار بگیرد.

محققــان توجه خود را بــه قطبش بیش از
حــد نانو الماسها معطــوف کردند که فرایند
هماهنگکننده اتم در داخل الماس است .آنها
سپس توانستند یک سیگنال قابل تشخیص را
توسط یک اسکنر امآرآی ایجاد کنند.
اوا راج ،نویســنده اصلــی ایــن پژوهش از

ثبتی و دادگستری

آگهی حصر وراثت
رباب حیرانی دارای شناســنامه شــماره  129متولد داراب به
شرح دادخواست به کالسه  5/94/119از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
ســید اصغر خادمی دارابی به شناسنامه  41در تاریخ 93/8/26
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر عیال دایمی
 -2ســید محمدرضا خادمی دارابی به شماره شناسنامه 473
صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -3ســید محمدعلی خادمی دارابی به شــماره شناسنامه 121
صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -4زهره بیگم خادمی دارابی به شماره شناسنامه  8380صادره
از حوزه داراب فرزند متوفی
 -5فائزهالســادات خادمی دارابی به شماره شناسنامه 4495
صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -6ســیده فاطمه خادمی دارابی به شــماره شناسنامه 736
صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای
یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف مدت یک
ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /417م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه پنجم داراب
بهرام ابراری

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  139460311001018592مورخ  94/7/9هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دختربس محیط فرزند
کاکاجان به شماره شناسنامه  3صادره از سروستان در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  1946فرعی از  2081اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی علی اســماعیلی کواری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود 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 است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :نام خانوادگی محیط میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16850م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان شرکت تعاونی مســکن محلی مهر شماره  4شیراز به
مدیرعاملــی محمدکاظم رضایی با وکالت حمزه شاهســونی
دادخواستی به طرفیت  -1شرکت سازهسازان تخت جمشید
بــه مدیرعاملی فرهاد توکلی  -2هومن نبیزاده به خواســته
صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مطالبات شــرکت
مــوکل بابت قرارداد شــماره /4/1474م بــه تاریخ 89/4/10
با جلب نظر کارشــناس رسمی خســارت تاخیر تادیه هزینه
دادرسی و حقالوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت
صدور حکم و اجرای آن تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان
زرقان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)
بخش زرقان واقع در بخش زرقان ارجاع و به کالســه پرونده
 9209980703300294و بایگانــی  922701ثبت گردیده و وقت
رســیدگی آن جهت اجرای قرار کارشناســی مورخ 94/8/25
ساعت  8/30صبح تعیین شده اســت .به علت مجهولالمکان
بــودن خوانده ردیف دوم و درخواســت خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
 /16945م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

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  139460311001015504مورخ  94/6/15هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی عزیزاله آقایی فرد
فرزند اسد به شماره شناسنامه  196صادره از جهرم در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  184/60مترمربع پــاک  7062فرعی از
 1793اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از  1793اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی مریم طوطی
نیک آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/6 :
/16852م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

استرابینگر ،اســتاد علوم دارویی و از محققان
ارشــد ،توضیح میدهد که حدود پنج ســال
پیش ،چند ویژگی مهــم تومورهای پانکراس
شناسایی شدند.
یکــی از آنها این واقعیت اســت که برخی
از درمانهــا ،از جملــه داروهــای مهارکننده
ســیگنالدهی ســلولی ،با ترویج مویرگهای
تومــور ،موجب افزایــش اثربخشــی داروها
میشــوند .با این کار ،دارو هنگامیکه غلظت
خون باالســت به داخل جریــان می یابد؛ اما
هنگامیکه غلظت خون پایین باشــد ،جریان
پیدا نمیکند.
دانشمندان یک رویکرد شیمیدرمانی متوالی
را ارزیابی خواهنــد کرد که در آن یک عامل،
عــروق خونی تومــور را رخنــهدار میکند و
پسازآن یک عامل کشــنده ،مانند لیپوزوم یا
یک پادتن درمانی اضافه میشود که باید برای
مبارزه با سرطان ،در تومور باقی بماند.
همچنین بررســی خواهد شد که آیا پوشش
نانوذرات مجهز به دارو بــا پادتنهای تومور،
اثربخشی ذرات را افزایش میدهد.
اســترابینگر میافزاید« :اگر ما زمان و مقدار
تأثیر یک عامل بــر تومور را بدانیم ،میتوانیم
با شبیهسازی ریاضی ،زمانبندی مطلوب برای
تحویل دارو را شناسایی کنیم».
در ایــن تحقیــق داروی ضدعفونی کنندهی
باکتریوســین توسط الکتوباســیلوسها تولید
شــده و همزمان با فرآیند الکتروریسندگی بر
روی نانوالیافهای ســاخته شده ،تثبیت شده
اســت .الزم به توضیح است که باکتریها به
ســرعت در حال مقاومت بــه آنتی بیوتیکها
هستند.
بنابراین استفاده از باکتریوسینها میتواند به
عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیکها
باشــد و یا در ترکیب با آنتی بیوتیکها سبب
کاهش خطرات ناشی از ابتال به مقاومتهای
ضد میکروبی شــود ».از آنجا که طبق نتایج
آزمایشــگاهی ،رهاســازی باکتریوسینها از
نانوالیــاف و فعالیــت ضد میکروبــی آن به
میزان قابل توجهی تعداد باکتریها را کاهش
میدهد ،در نتیجه این نمونهها پتانسیل درمان
زخمهای عفونی را دارا هستند.
دانشگاه سیدنی خاطرنشــان کرد :این روش
میتوانــد با اتصال الماسهای با قطبش بیش
از حد به مولکولهایی که ســرطانها را هدف
قرار میدهند ،اجازه ردیابی جنبش مولکول را
در بدن بدهد.
ریلی افزود :این یک مثال عالی از این مسئله
اســت که چگونه تحقیقات فیزیک کوانتوم از
عهده مشکالت دنیای واقعی برمی آید ،در این
شــرایط راه برای ما برای به تصویر کشیدن و
هدف قرار دادن سرطان قبل از خطرناک شدن
آن باز است.

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  139460311001011194مورخ  94/5/18هیأت سوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا
معمریکیا فرزند خداکرم به شماره شناسنامه  1084صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  150/09مترمربع پالک  7051فرعی از  1793اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  12فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی
متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 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 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 اول94/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/21 :
/15042م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی به شــماره  940013جمشــید باقری به وکالت از طاهره
ساالری تقاضای انجام مزایده جهت فروش اموال توقیفی محکوم علیه حسین بهمنی
فرزند ضابط که نوع و مشــخصات آن به شرح ذیل میباشد معادل شصت و هفت
میلیون و هفتصد هزار تومان بابت مهریه از طریق مزایده و انتشــار آگهی در یکی
از روزنامههای کثیراالنتشار محلی اســتان فارس را نموده به همین سبب در روز
سهشنبه مورخ  94/8/5از ســاعت  9الی  10صبح در محل اجرای احکام دادگاه خفر
مزایــده برگزار خواهد شــد متقاضیان میتوانند در مدت پنــج روز قبل از تاریخ
مزایده ،اموال به مزایده گذاشته شــده را مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن
شــروع میشود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگســتری مبلغ پنجاه و چهار
میلیون و پانصد هزار تومان بوده و برنده مزایده کســی است که باالترین قیمت
را پیشــنهاد و ده درصد بهاء را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم
و بقیه اموال را ظرف مدت ده روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم
پرداخت مابقی بهای اموال ســپرده تودیعی پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شــد این آگهی نوبت اول میباشد ضمن ًا نوع و مشخصات اموال
مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:
ملک مورد نظر شامل یک قطعه زمین زراعتی آبی واقع در لرد خزان گوکان بخش
خفر با ســند مالکیت ده هزار مترمربع سهم مشاع از  806115سهم سهام سه دانگ
مشاع از ششدانگ پالک  160/123که ذیل شماره  20093دفتر  12صفحه  496به نام
جمیله بهمنی صادر و تسلیم شده و سپس طبق سند رسمی  1951مورخ  89/2/4دفتر
 290خفر به حسین بهمنی فرزند ضابط منتقل شده است .سهام مذکور مشاعی بوده
و تاکنون افراز نشــده است و میزان تصرفات متقاضی مطابق سند مالکیت صادره
برابر یک هکتار بوده که تصرفات نامبرده در محل حســب نظریه کارشناس مازاد
بر ســهام خریداری شده میباشد .ضمن ًا زمین مذکور دارای تعداد  15اصله درخت
نخل مثمر بوده که با یک عدد موتور پمپ دیزلی ســه اینچ و با مجوز بهرهبرداری
از رودخانه قره آقاج و طبق عرف محل و قانون نحوه ملی شــدن آبها مشــروب
میگردد که با جمیع جهات حسب نظریه کارشناس محترم ثبتی معادل مبلغ پنجاه و
چهار میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی گردیده است.
 /16967م الف
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی خفر
فرشید فروزان
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توالی ژنوم انسان باستانی آفریقایی
برای نخستین بار

دانشــمندان دانشــگاه کمبریــج برای نخســتین بار
توانســتهاند ژنوم یک مــرد  4500ســاله را در آفریقا
توالی دهند که دســتاورد بزرگی محسوب میشود ،زیرا
آبوهــوای گرم منطقه ،بازیابــی دیانای را از بقایای
قدیمی مشکل میکرد.
این دســتاورد با اســتفاده از جمجمه یــک مرد که با
صورت در غاری در ارتفاعات جنوب اتیوپی دفن شــده
بود ،انجام شد.
تحقیقات پیشــین در مورد ژنوم باستانی به نمونههایی
از مناطق شمالی و قطبی محدود بودند اما غار مذکور به
اندازه کافی ســرد و خشک بود که دیانای این مرد را
برای هزاران سال حفظ کند.
در حالی که این مرد پیش از آغاز موج مهاجرت مجدد
انســان به آفریقا از غرب اوراســیا در حدود  3000سال
پیش مرده بود ،ژنوم وی نشــان داد که این مهاجرت تا
دو برابر چشــمگیرتر از تصورات پیشین بوده و بر آرایش
ژنتیکی جوامع در کل قاره آفریقا تاثیر گذاشته است.
این رویداد که «جریان برگشتی اوراسیایی» نام دارد،
زمانــی رخ داد که مردم مناطقی از غرب اوراســیا مانند
خاورمیانه و آناتولیا به ناگاه به شاخ آفریقا بازگشتند.
محققان با مقایســه ژنوم باستانی این مرد با دیانای
آفریقاییهــای مدرن دریافتند که جوامع شــرق آفریقا
امــروزه در اثر این رویداد تا  25درصد از اصل و نســب
اوراسیایی برخوردارند.
خــارج از این منطقــه ،جوامع آفریقایی سراســر قاره
میتواننــد ژنوم خــود را تا حداقل پنــج درصد در این
مهاجرت پیگیری کنند.
ی آنها نشان میدهد که موج
به باور محققان ،یافتهها 
عظیم مهاجرت بازگشتی ،بسیار بزرگتر از تصورات قبلی
بوده و احتمــاال یک چهارم جمعیت شــاخ آفریقا را در
آن زمان تشــکیل داده است .دلیل این مهاجرت جمعی
بازگشتی هنوز مشخص نشده است.

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  139360311001032723مورخ  93/11/21هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهرزاد یزدانی فرزند غالمحســین به شماره
شناسنامه  120صادره از مرودشت در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 130/34مترمربع پالک  4852فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1709فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی امیدعلی احمدی شولی 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 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 اول94/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/21 :
/15039م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری
آگهی حصر وراثت
سهیال شــریفی به شماره شناسنامه  62به اســتناد شهادتنامه و گواهی
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی تقدیم این شورا نموده چنین
اشعار داشته است که شــادروان صفر شــریفی خانکهدانی به شماره
شناســنامه  585ســرانجام در تاریخ  94/6/16در اقامتگاه دایمی خود
درگذشته وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1سهیال شریفی خانکهدانی فرزند صفر متولد  1359به شماره شناسنامه
 62صادره از جهرم فرزند متوفی
 -2بیبی ماه شــریفی خانکهدانی فرزند صفر متولد  1343به شــماره
شناسنامه  81صادره از جهرم فرزند متوفی
 -3مریــم شــریفی خانکهدانی فرزنــد صفر متولد  1353به شــماره
شناسنامه  1صادره از جهرم فرزند متوفی
 -4فرخ شریفی خانکهدانی فرزند صفر متولد  1346به شماره شناسنامه
 3صادره از جهرم فرزند متوفی
 -5لیال شریفی خانکهدانی فرزند صفر متولد  1354به شماره شناسنامه
 13صادره از جهرم فرزند متوفی
 -6علیرضا شــریفی خانکهدانــی فرزند صفر متولد  1357به شــماره
شناسنامه  2047صادره از خفر فرزند متوفی
 -7خدیجه رضوی خانکهدانی فرزند ســید آقــا بزرگ متولد  1323به
شماره شناسنامه  32صادره از خفر همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
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