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ارائه مدلی گرافیکی از برهمکنش داروی
ضدایدز با ویروس عامل این بیماری

محققان دانشگاه پیام نور شیراز ،مدلی گرافیکی ارائه
کردهاند که قادر است برهمکنش داروی ضد ایدز را با
ویروس عامل ایجاد کننده این بیماری با دقت باالیی
در اختیار قرار دهد .بدین ترتیب میتوان با پیش بینی
عملکرد این دارو در جهت افزایش اثربخشــی آن و
کاهش عوارض جانبی این دارو گام برداشت.
ویژگیهای خاص فولرین و مشــتقاتش ،آن را در
زمینه پزشــکی بســیار کاربردی کرده است .از این
مواد میتوان در انتقــال ژن ،تصویربرداری رزونانس
مغناطیســی و تحویل دارو استفاده کرد .با این وجود،
کاربردهــای فولرین در محیطهای زیســتی به دلیل
حاللیت بســیار کم آن در حاللهای قطبی محدود
شده است.
بــه گفته دکتر ســارا فخرایی ،یکــی از مهمترین
کاربردهای مشــتقات فولرین ،مهــار ویروس نقص
ایمنی بدن ( )HIVاست .در این طرح چند نانوساختار
از مشــتقات فولرین به عنوان داروی ضد ایدز معرفی
شــده و میزان تمایل آنها به اتصال به آنزیم ایدز به
صورت تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است.
همچنیــن عملکرد ایــن داروهای پیشــنهادی با
داروهای متداول مقایسه شده است .اگرچه این داروها
به عنوان پتانســیلهای مؤثر دارویی به طور تئوری
معرفی شده اســت ،اما با توجه به پیشرفتهای اخیر
آزمایشــگاهی و تجربی در سنتز نانو داروها این مواد
قابلیت سنتز در آزمایشگاه را خواهند داشت.
نتایــج این تحقیق نشــان داده که نانــو داروهای
پیشنهادی به عنوان پتانســیلهای دارویی بازدارنده
ایدز عملکرد مناســبتری دارند .نکتــه جالب توجه
در این پژوهــش ارائ ه روش گرافیکــی دقیق برای
بررسی برهمکنش داروها با بافت یا سلول هدف مثل
آنزیمهاســت .با توجه به سمی بودن مولکول فولرین
بدون استخالف ،به کارگیری روش نظری ارائه شده
به جای آزمایشهای تجربی ،میتواند ضمن افزایش
اثر بخشــی دارویی نانوساختار پیشــنهادی ،از اثرات
مضر و مخرب این دارو جلوگیری کند.
فخرایــی در ادامه در خصوص محاســبات صورت
گرفتــه افزود« :این طرح ،عــاوه بر توصیف کیفی،
یک توصیف کمی و نیز نمایش گرافیکی از دانســیته
الکترونی مسؤول در برهمکنشهای درون مولکولی
و بیــن مولکولی ارائــه میدهد .با ایــن نظریه دید
دقیقتــری از نحوه عملکرد داروها بــر آنزیمها و یا
عوامل بیماریزا حاصل میشود .از این رو پیش بینی
عملکــرد ترکیبات دارویی در محیطهای زیســتی با
صحت بیشــتری همراه خواهد بود .استفاده از روش
ایــن تحقیق میتواند به عنــوان یک روش تکمیلی
باعــث تســریع مطالعات بــر روی خــواص داروها
شود .این روش ســبب کاهش هزینههای حاصل از
روشهای تجربی میشود .در ضمن میتوان همانند
مدلــی که بــرای داروهای ضد ایدز ارائه داده شــد،
مدلســازی داروهای دیگر با اثربخشــی زیاد را برای
سایر بیماریها نیز انجام داد».
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دکتر احســان کامرانی ،محقق دانشــکده
پزشــکی دانشــگاه هاروارد برای نخستین بار
موفق به ســاخت دســتگاه نوار مغز نوری به
کمک حســگر امواج فروســرخ شد که هر دو
عملکــرد امآرآی و نوار مغــز را انجام داده و
در آینده میتواند به نظــارت بر مغز متحرک
بیماران و کنترل هندزفری دســتگاهها برای
معلوالن کمــک کند .کامرانــی در مورد این
دستاورد قابل توجه اظهار کرد :این سیستم از
یک حسگر نوری ســاخته شده که به پیشانی
متصل میشود و به کمک آن میتوان ترکیبی
از عملکــرد نوار مغــز و امآرآی را به صورت
همزمان ،اما بدون استفاده از تجهیزات بزرگ
و سنگین به کار گرفت.
وی در مورد سیستم نور فروسرخ و آشکارساز
امواج مغزی افزود :در این سیستم از چراغهای
الایدی با نور فروسرخ و حسگرهای نوری با
طول موج بین  650تا  950نانومتر برای نفوذ
به مغز استفاده میشود.

ساخت نخستین دستگاه نوار مغز
فروسرخ توسط دانشمند ایرانی

به کمک این طول موج میتوان حدود چند
ســانتیمتر به بافتهای مغز نفوذ کرد و خون
مملو از اکســیژن را از خون بدون اکســیژن
تشخیص داد.
دکتر کامرانی ضمن اشــاره به موفقیت این
سیستم در مراحل آزمایشی ،در مورد مزیتهای
این سیستم گفت :به کمک حسگرهای نوری
فروســرخ ،نیازی به اسکنرهای بسیار بزرگ و
ســنگین امآرآی احساس نمیشود و همچنین
ســرعت پایین سیســتم نوار مغــز نیز جبران
خواهد شد.
کامرانی معتقد اســت که میتوان به کمک
این سیستم امواج مغزی را شناسایی کرد و به
ن دستورات مغزی را دریافت و پس از
کمک آ 
ترجمه به رایانه ارسال کرد.
وی در مورد زمان تقریبــی فروش تجاری
دســتگاه نوار مغز نوری گفت :بــرای ثبت و
آزمایــش قابلیتهای سیســتم جدید نوار مغز
حداقل دو تا سه سال زمان نیاز است.

مهندسان دانشــگاه ایالتی اوهایو یک روش
جوشکاری جدید ایجاد کردهاند که  80درصد
انرژی کمتری اســتفاده کــرده و اتصاالتی تا
 50درصد قویتر تولید میکند.
با ادامه کار ســازندگان بویژه خودروســازان
برای اتصال فلزات ســبکی مانند آلومینیوم با
فوالد سنگینتر ،مشــکل جوش دادن موفق
آنهــا به یکدیگــر به میان میآید .مشــکل
این جاســت که گرمای ایجاد شده در فرآیند
جوشــکاری در حقیقت باعث ضعیفتر شدن
فلزات سبکتر شده که در نهایت اتصال ضعیفی
بجا میگذارد.
اکنون دانشمندان پس از  10سال توانستهاند
روش جدیدی موسوم به محرک فویل تبخیر
شده ( )VFAابداع کنند که این مشکل را حل
کرده و میتواند به ساخت خودروهای سبکتر و
قویتر منجر شود.
گلن داهن ،اســتاد مهندســی و علوم مواد
دانشــگاه اوهایو که به توســعه رویکرد جدید

جوشکاری کارآمدتر فوالد و آلومینیوم
با روش جدید

منیزیم ،آهن،نیکل و تیتانیوم استفاده کردهاند.
آنهــا توانســتهاند اتصال قــوی بین فوالد
و آلومینیــوم ایجاد کنند کــه در حال عادی
غیرممکن است.
در ســال  2012شرکت هوندا از دستیابی به
نتایج مشابه در جوش دادن آلومینیوم به فوالد
با اســتفاده از نوعی از این فرآیند موســوم به
جوشــکاری اصطکاکی اغتشاشی ()FSW
خبر داد .در این روش بجای اعمال حرارت باال
و گاز به عنصر ســومی مثل فویل آلومینیومی،
حرارت ،اصطکاک و فشــار بــه همراه عنصر
ســومی برای ذوب کردن دو فلــز با یکدیگر
استفاده میشود.
این رویکرد مانند  VFAاز انرژی کمی در
ایجــاد اتصال ایجاد کرده کــه قویتر از نمونه
ایجاد شده توســط رویکرد سنتی جوشکاری
است .شــرکتهای لینکولن ،مزدا و آئودی از
روشهــای گوناگون  FSWدر تولید خودرو
استفاده میکنند.

محققان چینی با مطالعــه برهمکنش میان
یونهای نمک در آب با دهانه نانولوله کربنی
نشــان دادند که این یونها نمیتوانند از میان
نانولوله عبور کنند و در نتیجه امکان ســاخت
فیلتر مبتنی بر نانولوله کربنی برای نمکزدایی
از آب وجود دارد.
امیدهای تازهای برای تولید فیلترهای تصفیه
آب با استفاده از نانولولههای کربنی ایجاد شده
است ،فیلترهایی که میتواند در جداسازی نمک
از آب مورد استفاده قرار گیرد .شبیهسازیهای
انجام شده توسط محققان چینی نشان میدهد
که ساخت چنین فیلترهایی قابل انجام است.
بررســیهای اخیر محققان نشــان میدهد
که نانولولههای کربنی گزینه مناســبی برای
ســاخت فیلترهای تصفیه و شیرینسازی آب

کمک کرده ،اظهار کرد :با این روش ،مواد در
یک زمان شــکل گرفته و به یکدیگر متصل و
باعث قویتر شدن آنها میشود.
روش ســنتی جوشــکاری نقطــهای مقاوم
بــا عبور دادن یک جریــان الکتریکی از میان
قطعــات فلز با اســتفاده از مقاومت الکتریکی
طبیعی درون خود فلزات کار میکند .این کار
باعث ایجاد حرارتی میشــود کــه آنها را با
یکدیگر ذوب کرده و یک جوش ایجاد میکند.
این فرآیند ،انرژی بسیار زیادی مصرف کرده و
فلزات ذوب شــده در حالت ضعیفتری از قبل
قرار میگیرند.
محققــان از پالسهــای الکتریکــی کوتاه
ولتــاژ باال در روش جدید اســتفاده کردند که

تنها چند میلیونیوم ثانیه طول میکشــد .آنها
ایــن پالسها را از میان یــک فویل آلومینیوم
عبــور دادند و انفجاری از گاز داغ با ســرعت
صوت ،اتمهای یــک فلز را به دیگری متصل
کرد .از آنجایی که دو فلز جوش خورده ،مذاب
نمیشوند ،ضعیف نشده و جوش نهایی بسیار
قویتر است.
ذخیره انرژی از این واقعیت نشــات میگیرد
که پالس الکتریکی بسیار کوتاه بوده و انرژی
الزم برای تبخیر فویل بســیار کمتر از میزان
مورد نیاز برای ذوب کردن بخشهای فلزی به
یکدیگر در رویکرد سنتی است.
محققان در حال حاضــر از این روش برای
جوش دادن ترکیبات مختلف مس ،آلومینیوم،

امکان ساخت فیلتر مبتنی بر نانولوله
کربنی برای نمکزدایی از آب
است .محققان نشان دادند که آب میتواند به
راحتی از میان نانولولهها عبور کند در حالی که
نمک پشت این سد به دام افتاده و اجازه عبور
نخواهد داشت .یونهای نمک به دلیل محاط
شــدن با مولکولهای آب ،ابعاد بسیار بزرگی
پیــدا میکنند در نتیجه قــادر به عبور از میان
نانولوله کربنی نیستند .هر چند این غشاء نازک
بهگونهای ساخته شده که نانولولههای کربنی
توخالی آن را پرکرده باشند اما این غشاء امکان
عبور انتخابی یونهای نمک را ندارد.

هایگینــگ فانگ و همکارانش از مؤسســه
فیزیک کاربردی شانگهای میگوید« :مشکل
استفاده از نانولولههای کربنی این است که اگر
نانولولهها به قدری نازک باشــند که بخواهیم
بهصورت انتخابی یونها را جداســازی کنیم،
برخی یونها موجب مسدود شدن نانولوله شده
و آب امکان عبــور از میان نانولوله را نخواهد
داشت .ما در پروژه قبلی برهمکنش میان یون
و نانولوله را به خوبی بررســی نکرده بودیم به
همین خاطر در آن پروژه مشــکالتی به وجود

آمد».
ً
معمــوال اینگونه فرض میشــود که میان
نانولوله کربنی و یونها برهمکنش تنها از نوع
واندروالسی است .اما فانگ و همکارانش وجود
برهمکنش الکتریکی از طریــق ابر الکترونی
اوربیتــال  πرا نیز تجربه کردنــد .زمانی که
محققان این برهمکنش را نیز در محاســبات
خود لحاظ کردند ،دریافتند که یونهای نمک
به دهانه  8آنگسترومی نانولوله کربنی متصل
میشود و مسیر لوله را مسدود میکند.
این گروه دو راه برای باز کردن مســیر ارائه
کردند اول ایــن که با تغییر شــیمیایی حلقه
آروماتیک از برهمکنــش میان یون و نانولوله
ممانعت شود و دوم این که پیوند  πرا در این
دهانه از بین برد.

کشف شکل عجیبی از ماده
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تیمی از فیزیکدانان مؤسســه فنــاوری کالیفرنیا یک
شــکل عجیب از ماده را کشف کردهاند که فلز ،عایق یا
آهنربا نبوده بلکه کامال متفاوت است.
ایــن فاز که توســط ترتیب غیر معمولــی از الکترون
مشــخص شــده ،میتواند ویژگیهــای جدیدی برای
دستگاههای الکترونیکی ارائه کند .دیوید هسیه ،دانشیار
فیزیک مؤسســه فناوری کالیفرنیــا و رهبر این تحقیق
گفت :کشف این فاز بســیار غیرمنتظره بود و بر اساس
هیچ پیشبینی نظری قبلی انجام نشده بود.
بــه گفته محققان ،این فاز جدید ماده میتواند راهحلی
برای یکی از اســرار بسیار قدیمی در فیزیک ماده چگال
در زمینه ابررســانایی دمای باال باشد که بر اساس آن،
برخی مواد میتوانند بدون مقاومت ،الکتریسیته را حتی
در دمای منفی  100درجه سلسیوس هدایت کنند.
فیزیکدانــان این کشــف را در زمــان آزمایش یک
روش ســنجش مبتنی بر لیــزر انجام دادنــد که اخیرا
آن را بــرای بررســی ترتیــب چند قطبــی تولید کرده
بودند .ترکیب خاص مورد مطالعه دانشــمندان ،اکســید
استرانسیم-ایریدیم ( )Sr2IrO4بود که یکی از اعضای
گروه ترکیبات مصنوعی موسوم به ایریداتهاست.
در چند ســال گذشته ،عالقه زیادی به  Sr2IrO4به
دلیل ویژگی خاص مشــترک آن بــا ترکیبات مبتنی بر
اکســید مس یا کوپراتها بوجود آمده است .کوپراتها
تنها خانوادهای از مواد هستند که در دمای باال (بیش از
منفی  173درجه سلسیوس) ابررسانایی دارند.
از لحاظ ساختاری ،ایریداتها و کوپراتها بسیار شبیه
هم هســتند .ایریداتها مانند کوپراتها ،عایق برق ضد
فرومغناطیسهایی هســتند که در اثر افزایش یا کاهش
الکترونهــا در آنها طی فرآیندی موســوم به آالیش
شیمیایی به طور فزایندهای فلزی میشوند.

کشف جزء جدیدی
در کهکشان راه شیری

گروهــی از محققان موفق به کشــف جزء جدیدی از
کهکشــان راه شیری شده اند که تاکنون اطالعی از آن
در دســترس نبوده و ناشناخته مانده بود .این جزء جدید
شــامل یک دیسک نازک از ســتارگان جوان در منطقه
مرکزی کهکشان راه شــیری است که با ابرهایی غلیظ
احاطه شده است .این کشف جدید که با کمک تلسکوپ
 VISTAدر رصدخانه پارانال انجام گرفته نشــان می
دهد ،منطقه مرکزی کهکشــان راه شیری که تصور می
شــد محل قرارگیری تعداد زیادی از ستارگان پیر باشد،
در واقع مرکز ستارگان جوان 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
برابر رأی شــماره  139460311017000384مورخ  94/6/1هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حبیب ایزدی فرزند رضاقلی به شــماره شناسنامه
 5458صادره از خرامه در ششــدانگ یکباب ســاختمان مرغداری به
مســاحت  2965مترمربع تحت پالک  173فرعــی از  90اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  90باقیمانده قطعه یــک بخش  5فارس واقع در
خرامه روستای سالمتآباد خریداری باواسطه از سروناز کشاورز فرزند
محمد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار 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 شــد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/12 :
 /16866م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311027000549مورخ  94/4/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی ســجادعلی حســینزاده
سروستانی فرزند فضلاله به شــماره شناسنامه  1334صادره از
شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  180/86مترمربع به
پالک  6305فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 885
فرعــی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس شهرســتان
سروســتان خریداری شــده با قولنامه عادی از مالک رسمی زیبا
مولودی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/12 :
 /72م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

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  139460311001020419مورخ  94/7/23هیأت ســوم
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 غالمحسین نوروزی فرزند رجبعلی به شماره
شناســنامه  11صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 179/55مترمربع پــاک  11311فرعی از  2139اصلــی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رســمی جمال امامی 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 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 مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19217م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001019454مورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدحســن پاکیزه فرزند
ماشااله به شماره شناســنامه  128صادره از آباده در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  205مترمربع پالک  1955فرعی از 2081
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی محمدهادی زارعی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19265م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی فروش مال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی  940038الف ج ح محکوم علیه محمد
بوســتانی فرزند شکراله محکوم به الزام به فروش یک دانگ
و ربع از ششــدانگ کامیون ولوو ام به شماره  792ع  11ایران
 74بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و یکصد و سی هزار
ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و دویست هزار
ریال بابت هزینه کارشناســی و مبلغ دویســت و پنجاه هزار
ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم له رحیم نعمتی فرزند
عبدالحسین و مبلغ هفت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال
از بابت نیم عشــر اجرایی گردیده است لذا محکوم له رحیم
نعمتی تقاضای مزایده کامیون مذکور را نموده است .علیهذا
با توجه به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری کامیون
ولوو  9fmســفید رنگ مدل  83به شــماره موتور 107823
شماره شاسی  t 851594به شماره انتظامی  792ع  11ایران 74
به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال قیمتگذاری شده
اســت .لذا در اجرای مقررات مواد  122و  114و  117و  118و 119
قانون اجرای احکام حقوقی مال منقول مذکور در روز یکشــنبه
مورخ  94/9/8از ســاعت  9الی  10صبح در محل دادگســتری
شهرستان ارســنجان پس از چاپ این آگهی در یک نوبت در
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی (عصر مردم) از طریق مزایده
به فروش میرســد که متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنج
روز قبل از وقت مزایده کامیون فوق را در ارسنجان پارکینگ
کالنتری مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع
و مال مذکور متعلق به شخصی اســت که باالترین قیمت را
پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده
روز پرداخت گردد که در ایــن صورت طبق ماده  129قانون
اجرای احکام مدنی برنده مزایده میبایست ده درصد بهاء را
فیالمجلس بعنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع نماید
در صورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کسر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد .ضمن ًا محکوم له نیز
میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2499م الف
منشی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
آگهی حصر وراثت
جمیله لطفاهلل خیرآبادی فرزند عطاءاله دارای شناســنامه
شــماره  14فسا به شرح دادخواست به کالسه  94/722ح ش
مرکزی از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمدصادق ثابتقدم
فرزند جلیل به شناسنامه شماره  607فسا در تاریخ 83/3/15
در اقامتگاه دائمی خود فــوت گردیده و ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1جمیلــه لطفاهلل خیرآبادی فرزند عطاءاله به شناســنامه
شماره  14فسا (مادر متوفی)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /652م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

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 اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه به استناد آراء صادره ذیلالذکر و در
اجرای مــاده  3قانون و ماده  13آیین نامه مذکور اقدام به درج آگهی آراء صادره
مینمایــد .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1برابر رأی شماره  139460311017000390مورخ  94/6/9تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی منصور صابری دوست فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه  31صادره
از خرامه در  15ســهم مشــاع از یکصد سهم سهام ششــدانگ یکباب کارخانه به
مساحت  9247مترمربع تحت پالک  5572فرعی از  214اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه جاده کربال بعد از
پمپ بنزین خریداری به موجب ســند قطعی  2426مورخ  84/11/8دفترخانه 162
خرامه که در حصه مالکیت متقاضی قرار گرفته است.
 -2برابــر رأی شــماره  139460311017000387مــورخ  94/6/9تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی یعقوب کارآمد فرزند یوسف به شماره شناسنامه  4099صادره
از خرامه در  15ســهم مشــاع از یکصد سهم سهام ششــدانگ یکباب کارخانه به
مساحت  9247مترمربع تحت پالک  5572فرعی از  214اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فــارس واقع در خرامه جاده کربال بعد
از پمپ بنزین خریداری بیواســطه از مالک رسمی منصور صابری دوست فرزند
محمدحسین.
 -3برابــر رأی شــماره  139460311017000385مــورخ  94/6/9تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی عزیز زارعی فرزند حبیب به شــماره شناســنامه  18صادره از
خرامه در  40سهم مشاع از یکصد سهم سهام ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت
 9247مترمربــع تحت پــاک  5572فرعی از  214اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقــع در خرامه جاده کربال بعد از
پمپ بنزین خریداری بیواســطه از مالک رســمی منصور صابری دوست فرزند
محمدحسین.
 -4برابــر رأی شــماره  139460311017000388مــورخ  94/6/9تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی یوســف کارآمد فرزند حسینقلی به شــماره شناسنامه 278
صادره از خرامه در  15سهم مشاع از یکصد سهم سهام ششدانگ یکباب کارخانه به
مساحت  9247مترمربع تحت پالک  5572فرعی از  214اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فــارس واقع در خرامه جاده کربال بعد
از پمپ بنزین خریداری بیواســطه از مالک رسمی منصور صابری دوست فرزند
محمدحسین.
 -5برابــر رأی شــماره  139460311017000389مــورخ  94/6/9تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمدحسین صابری دوست فرزند منصور به شماره شناسنامه
 530صادره از خرامه در  15ســهم مشــاع از یکصد سهم ســهام ششدانگ یکباب
کارخانه به مســاحت  9247مترمربع تحت پالک  5572فرعی از  214اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  214باقیمانده قطعه یک بخش  5فارس واقع در خرامه جاده
کربال بعد از پمپ بنزین خریداری بیواسطه از مالک رسمی منصور صابری دوست
فرزند محمدحسین.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/26 :
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