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نخستین آزمایش خون جهان ،برای
تعیین دقیق اختالالت ژنتیکی جنین

دانشمندان دانشــگاه پالیموث انگلستان یک آزمایش
خون دقیق ،کمخطر و غیــر تهاجمی را طراحی کردهاند
که میتواند گروه خونی ،جنسیت و اختالالت ژنتیکی در
نوزادان متولد نشده را شناسایی کند.
پرفسور نیل آونت ،رهبر این پژوهش اظهار کرد :اگرچه
گروه خون جنین و تعیین جنســیت آن بیشتر از یک دهه
است که با اســتفاده از خون مادر انجام میشود ،اما این
تحقیقات یک روش بســیار دقیق و حســاس تشخیص
دیانای جنین را ثابت میکند .این آزمون توســعهیافته
میتواند بر روی مادرانی که در معرض خطر بیماریهای
ژنتیکــی وابســته به  Xمغلــوب از جملــه هموفیلی و
دیستروفی عضالنی دوشن هستند و مادرانی که نوزادان
آنها در معرض خطر بیماری همولیتیک قرار دارند ،انجام
شود .این آزمون بدون نیاز به مراجعههای متعدد میتواند
از خونی که در مراحل اولیه بارداری از مادر گرفته شــده،
استفاده کند.
آزمون ســنتی آمنیوسنتز با ســوزن انجام میشود و به
اندازه یک درصد احتمال ســقط جنین در آن وجود دارد.
اما شــیوه جدید نشــانگر یک روش نسبتا کمخطر برای
شناسایی زودهنگام برخی بیماریها است که به نوبه خود
منجر به تشخیص زودهنگام شــده و درمانهایی را که
هم به نفع مادر و هم به نفع نوزاد باشد ،ممکن میسازد.

وجود نانو ذرات زیستی
در رگهای مسدود شده قلب

محققان با مطالعه رگهای مسدود شده قلب دریافتند
که درون این بافــت ،نانوذراتی وجود دارد .این نانوذرات
حاوی اســیدنوکلئیک اســت که این امر بســیار عجیب
اســت .محققان معتقدند که این اسید نوکلئیک بخشی از
نانوباکتری است که در فرآیند تصلب شرایین نقش دارد.
پژوهشــگران کلینیــک مایــو دریافتند کــه میتوان
نانوذراتی را که در بافت رگهای قلب انسان مسدود شده
است ،جداسازی کرد .این نانوذرات با استفاده از رنگهای
ویژه  DNAشناسایی شدهاند .در این فرآیند از اوریدین
برچســب خورده با ترکیبات رادیواکتیو نیز استفاده شده
اســت .این نانوذرات بعد از جداســازی از بافت بدن ،زیر
میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است.
طبیعت زیســتی این نانوذرات هنوز میان دانشــمندان
مورد بحث است .استخراج این نانوذرات در رگ و دریچه
قلب موید این حقیقت اســت که نانوذرات موجود در این
بافتها از نظر ساختاری شباهت بسیار زیادی به نانوذرات
موجود در زمین دارد .در واقع نانوذرات اســتخراج شده از
بافتهای بدن زیر میکروسکوپ الکترونی عبوری بسیار
شبیه نانوذرات موجود در خاک است .این گروه تحقیقاتی
پیش از این نانوذراتی را از ســنگ موجود در کلیه انسان
اســتخراج کرده و مورد مطالعه قــرار دادهاند .این گروه
توانســتند چیزی را که در بافتهای مسدود کننده رگها
یافتند در آزمایشــگاه ســنتز کنند اما آن چیزی که برای
محققان بسیار عجیب به نظر رسید وجود نانوباکتریهایی
بود کــه دارای توالی  DNAمنحصر بــه فردی بودند.
این گروه دریافتند که نانوذرات موجود در محیط کشــت،
حاوی اســید نوکلئیک اســت .محققان تصــور میکنند
که وجود این ترکیبات زیســتی درون نانوذرات میتواند
منشــاء باکتریایی داشــته باشــد .در واقع این ترکیبات
زیســتی بخشــی از یک نوع باکتری است که در فرآیند
سخت شدن و تصلب شرایین نقش دارد.
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شواهد «روح» ناسا از وجود مه اسیدی در مریخ

محققان کالج ایتاکا در نیویورک شواهدی را
مبنی بر مه اســیدی کشف کردهاند که سطح
مریخ را تغییر میدهد.
این کشف از طریق تجزیه و تحلیل دادههای
جمع آوری شده توسط مریخنورد «روح» ناسا
طی دوره کاوش آن از ســیاره سرخ به دست
آمده است.
پژوهشــگران دانشــگاه تهــران در طرحی
مشترک با شرکت تعاونی دانش بنیان نانونوین
پلیمر در حال بررسی امکان تولید بیوفیلمهای
نانوکامپوزیتی رنگی هســتند کــه خوراکی و
زیست تخریب پذیر باشند .در صورت تکمیل
مطالعات و دســتیابی به تولیــد انبوه ،از نتایج
این طرح میتوان در صنایع تولید بســتهبندی
خوراکی به ویژه فرآوردههای گوشتی و یا مواد
ی زیســت تخریب پذیر و همچنین
بســتهبند 
ظروف یکبار مصرف استفاده کرد.
امروزه همزمان با افزایش شیوع بیماریهای
خــاص در جهــان ،نگرانی مردم نســبت به
مواد غذایــی ،ظروف و بســتهبندی این مواد
افزایش یافته اســت .بنابراین صنایع مرتبط با
مواد غذایی ،برای پاســخ به این نیاز عمومی
بــه رویکردهای جدیــدی مانند اســتفاده از
محصــوالت گیاهــی تمایل یافتهانــد .ایجاد
ویژگــی خوراکــی و زیســت تخریــب پذیر
بودن بســتهبندیهای مواد غذایــی از دیگر
راهکارهــای مورد اســتقبال صنعــت غذایی
است .هدف این طرح ،دستیابی به دانش فنی
تولید پلیمری مناســب و کاربردی در صنعت
بســتهبندی مواد اســت که عالوه بر خواص
مطلوب مکانیکــی و حرارتی ،قابلیت خوراکی

کاوشگر روح در ژانویه سال  2004در مریخ
فرود آمد و پیش از اینکه در خاک نرم ســیاره
سرخ زمینگیر شود ،پیشــرفتهای متعددی
را بوجــود آورد که به صورت اساســی ،درک
محققان را از این ســیاره تغییر داد .در نهایت،
ایــن مریخنورد انتقال اطالعات را متوقف کرد
و آخریــن ارتباطگیــری آن در روز  22مارس

 2010اتفاق افتــاد .مانند اغلب ماموریتهای
پرچمدار ناســا ،مریخنورد روح مانند اســمش
باقی مانــده و تا مدتها پس از فــرو رفتن به
خواب چند ســالهاش به ارائــه بینشهایی در
مورد محیط مریخ ادامه داد.
سوشــانا کــول ،دانشــیار کالج ایتــاکا به
تجزیــه و تحلیــل دادههــای یافتــه شــده

گام محققان ایرانی در تولید
نانوکامپوزیتهای بستهبندی خوراکی
و زیست تخریب پذیری نیز داشته باشد.
میالد روحــی ،مجری طــرح در خصوص
اهمیت طرح انجام شده عنوان کرد« :همانگونه
که اشاره شد امروزه مواد بستهبندی مورد نیاز
اســت که عالوه بر افزایش ماندگاری و حفظ
کیفیت غذا ،زیســت تخریب پذیــر بوده و به
محیط زیســت نیز صدمه نزنــد .از جمله این
مواد میتوان به فیلمهای خوراکی یا بیوفیلمها
اشاره کرد».
وی در ادامه افــزود« :بیوفیلمهایی بر پای ه
پلیمرهای ســنتزی معمو ًال استحکام ،قابلیت
نگهداری و کاربرد بیشــتری نســبت به انواع
طبیعی دارند .در بین پلیمرهای سنتزی ،انواع
آبدوســت آنها مانند پلی وینیل الکل به دلیل
استفاده از حاللهای قطبی نظیر آب و الکل،
ارزانتر و کم خطر بوده و آلودگی کمتری برای
محیط زیست ایجاد میکنند.
عــاوه بر ایــن ،اینگونه پلیمرهــا معمو ًال
خوراکی بوده و قابلیت زیســت تخریبپذیری

بیشــتری دارند .با این وجــود ،فیلم حاصل از
آنها نسبت به فیلم پلیمرهای سنتزی آبگریز،
حساســیت بیشتری به آب نشــان میدهند و
انتشــار رطوبت بیشــتری دارند .در این طرح،
از روشهــای جدیدی برای بهبود کارایی این
پلیمر در بســتهبندی مواد غذایی استفاده شده
است».
به گفته روحی ،دســتیابی بــه این هدف با
افزودن نســبت خاصی از نانوکریســتالهای
ســلولز بــه همراه شــبکهای کــردن آن در
ماتریکس پلیمــری پلی وینیــل الکل دنبال
شده است .طبق نتایج حاصل ،این عمل باعث
بهبود چشــمگیر خواص مکانیکی ،حرارتی و
ماندگاری فیلم حاصل شده است .الزم به ذکر
است که شــبکهای کردن پلیمر پایه به روشی
ساده و کم هزینه صورت گرفته است .در واقع
با اســتفاده از روش پیشــنهادی ،مقادیر مواد
پلیمری مصرفــی کاهش و کیفیت فیلم تولید
شده نیز افزایش یافته است.

توســط کاوشــگر روح از دوازده مــکان در

 Cumberland Ridgeو Husband Hill

که بــا تمرکز بــر رخنمونهــای صخرهای
جمع آوری شــده بود ،پرداخت .این شــکلها
اختالالت قابل توجهی را به نمایش میگذارند
کــه به روند عجیب مشــابه زمین در ســیاره
ســرخ اشــاره میکند .اعتقاد بر این است که
واکنش شــیمیایی بین بخار آب اسیدی ناشی
از فعالیتهــای آتشفشــانی کــه به VOG
نیــز معروف اســت و رخنمونهای صخرهای
میتواند اختالل محسوب شود .پدیدهای شبیه
به  VOGکه بر روی زمیــن در حال اتفاق
افتادن است ،توسط آتشفشان  Kilaueaدر
هاوایی ایجاد شده است.
وقتی کــه بخار آب به صخرهها میرســد،
ممکن است حاوی اثر اکسید آهن باشد که در
رخنمونهای صخرهای وجود دارد و باعث شود
که ذخایر معدنی شکل خود را از دست داده و
شکل ژل مانندی به خود بگیرند.
هنگامــی که آب  VOGتبخیر شــد ،ژل
اساســا به یک عامل سیمانی تبدیل میشود و
برای تشــکیل الگوهای غیر معمول در سطح
صخره ،سخت میشــود .با توجه به اظهارات
کول ،این روند به صــورت تدریجی در طول
دورههای طوالنی مدت اتفاق افتاده است.
تغییرات در ســطح اکســید شــدن آهن در
صخرههای مشــخص میتواند در نتیجه قرار
گرفتن متفاوت در معرض این عناصر باشد .به
عنوان مثال ،صخرههایی که بیشتر در معرض
نور خورشــید قرار دارند ،ژل در آنها ســریعتر
تبخیر میشــود و به اکسید شدن کمتری نیاز
دارند.
از طرفــی به منظور ایجــاد فیلمی رنگی از
کانتاگزانتین که یکی از رایجترین رنگدانههای
طبیعی اســت ،بهره گرفته شــده است .این
رنگ طبیعی از خواص آنتیاکسیدانی مناسبی
برخــوردار اســت و عــاوه بر ایجــاد ظاهر
مشتریپســند ،ســبب جلوگیری از عبور نور
و کاهش واکنشهای حســاس بــه نور (مثل
اکسیداسیون لیپیدها) مخصوص ًا در مواد غذایی
دارای لیپید خواهد شــد .عــاوه بر این ،ماد ه
شــبکهای مورد اســتفاده در این طرح ،دارای
خاصیت ضدمیکروبی است.
بنابرایــن کاربــرد آن بــه همــراه رنــگ
کانتاگزانتیــن باعث کاهش فســاد میکروبی
و شــیمیایی شــده و ماندگاری مواد غذایی را
افزایش میدهد و کاهش ضررهای اقتصادی
در صنایع غذایی را سبب خواهد شد.
این طرح حاصل تالشهــای میالد روحی
به راهنمایی دکتر رضوی و دکتر ابراهیم زاده
موسوی از دانشــگاه تهران است که در قالب
پایان نامه دکتری و با حمایت شــرکت تعاونی
دانش بنیــان نانونوین پلیمــر در حال انجام
اســت .این پایان نامه در ستاد توسعه فناوری
نانو تحت عنــوان پایان نام ه مورد نیاز صنعت
به تأیید رسیده 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  139460311001019036مورخ  94/7/14هیأت 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 شمشــاد بهمن پوری گلهزن فرزند دادرس
به شــماره شناسنامه  594صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  255/32مترمربع پالک  1292فرعی از  2144اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رســمی ورثه برفعلی رجبی کتس اسپســی محرز گردیده است.
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 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 انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/21 :
/18479م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
محمدجواد فیوضی دارای شناســنامه شــماره  57ششــده به شرح
دادخواست به کالســه  94/760ح ش مرکزی از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاج صمد
فیوضی به شناسنامه شماره  69ششده در روز پنجشنبه مورخ 94/7/2
درگذشته و وراث وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
 -1محبوبه کریمی فرزند محمدحســین شماره شناسنامه  2221ششده
نسبت با متوفی :زوجه
 -2زمان جوکاری ششــده فرزند محمدصادق شماره شناسنامه 1175
ششده نسبت با متوفی :مادر
 -3فائزه فیوضی فرزند حاج صمد شماره شناسنامه  413ششده نسبت
با متوفی :فرزند
 -4منوچهر فیوضی فرزند حاج صمد شــماره شناسنامه 2560303711
ششده نسبت با متوفی :فرزند
 -5محمدجواد فیوضی فرزند حاج صمد شــماره شناسنامه  57ششده
نسبت با متوفی :فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /677م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

آگهی حصر وراثت
نادر پوردستان دارای شناسنامه شــماره  143متولد داراب به شرح
دادخواســت به کالســه  5/94/145از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین پوردستان
به شماره شناسنامه  5259در تاریخ  94/4/25در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علیرضا پوردستان به شماره شناسنامه  149صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -3ناصر پوردستان به شماره شناسنامه  296صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -4ابراهیم پوردستان به شماره شناسنامه  141صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5خلیل پوردســتان به شماره شناسنامه  245صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -6مرضیه پوردســتان به شماره شناســنامه  375صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7نیره پوردستان به شماره شناسنامه  328صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -8طاهره پوردســتان به شماره شناســنامه  7381صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /458م الف
شورای حل اختالف شعبه خانواده داراب
آگهی تغییرات شرکت آگه فیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14424
و شناسه ملی 10530267352
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  94/7/2به استناد
مجوز شــماره  8/2046مــورخ  94/8/6اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مهدی پاکیاری و مرضیه مسلمی حقیقی به سمت اعضا هیأت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند.
-2محمدهاشم الهربی به کدملی  2300484196به عنوان بازرس اصلی
و زهرا یارالهی به کدملــی  2280235455به عنوان بازرس علیالبدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
-3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهی شرکت تعیین
گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیران ،انتخــاب بازرس،
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /20223م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری
داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کالســه  7/1/940069یکباب
ملک مســکونی واقع در داراب خیابان نهضت به شماره پالک ثبتی  5فرعی
از  1579اصلی متعلق به وحید منیری فرزند محمد (یوســف) که در اجاره
نمیباشــد را با قیمت پایــه  812000000ریال به مزایده گــذارد لذا مراتب
آگهی تا هر کس مایل به شــرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/9/8رأس
ساعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد .توضیح ًا
اینکه ملک در صفحه  139دفتر اســناد رسمی  21ذیل شماره  18825مورخ
 1344/11/19به نام گرگعلی هاشمزاده ثبت شده سپس در تاریخ 1392/2/1
به موجب یک برگ مبایعــه نامه عادی به مالک فعلی وحید منیری فروخته
شده است.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان از قیمت کارشناسی شروع
و شخص یا اشــخاصی 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
پس از  20روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد در صورتی که برنده
مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ
مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی بــه نفع دولت ضبط
خواهد شد.
 /459م الف
دادرس شعبه اول اجرای احکام حقوقی داراب
علی خورشیدی
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود زهرا صادقزاده فرزند احمد دادخواستی به
خواسته مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت به طرفیت جلیل عبداهللپور فرزند
فرج فع ً
ال مجهولالمکان تسلیم شــعبه اول حقوقی فسا نموده که به کالسه
 940476ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/9/25ساعت  9تعیین شده است .لذا
به درخواست خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت
یک ماه به دفتر شعبه اول فسا مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی
حاضر گردد در غیــر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد.
/680م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی
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مواد چاپ سهبعدی ،سمی هستند

پژوهش جدید دانشــگاه ریورســاید کالیفرنیا نشان
میدهــد که برخی از مواد چاپ ســهبعدی ،ســمی
هستند .این آزمایش بر روی جنین ماهی انجام شد و
نتایج آن میتواند به تجدید نظر در مورد قوانین مرتبط
با مواد چاپ سهبعدی منجر شود.
طراحیهای سهبعدی با فناوری که از آن در ساخت
همــه چیز از کفــش دوندگان گرفته تــا ابرخودروها
استفاده میشود ،از همیشه محبوبتر هستند .با توجه
به اســتفاده فزاینده گسترده از این فناوری ،گروهی از
محققان معتقدند که توجه بیشــتری باید صرف این
موضوع شود که مواد رایج چاپ سهبعدی ممکن است
مضر باشند.
محققان دانشــگاه ریورســاید کالیفرنیــا برای این
پژوهش دو نوع مختلف از چاپگرها را مورد بررســی
قرار دادند .یکــی از این چاپگرها با اســتفاده از نور،
مــواد مایع را به جامد تبدیل میکــرد و چاپگر دیگر
که مقرون بصرفهتر نیز بود ،پالســتیک را برای ایجاد
ساختارهای مختلف ذوب میکرد.
این دانشــمندان به طور خاص با یک چاپگر به نام
 Stratasys Dimension Eliteکــه از
روش پالســتیک ذوب شده اســتفاده میکرد و یک
مــدل  1+از  Formlabsکه یک مدل رزین مایع
بود ،کار کردند.
این پروژه تــا حدودی به طور تصادفی هنگامی که
ویلیام گراور ،اســتاد دانشگاه ریورســاید یک چاپگر
ســهبعدی را برای کمک به تحقیقات آزمایشگاه خود
به منظور تحقیق بر روی جنین گورخرماهی خریداری
کرد ،شروع شــد .محققان متوجه شدند که پژوهش
به خوبی پیش نمــیرود زیرا جنینها بعــد از اینکه
در معرض قطعات چاپی ســهبعدی قــرار میگرفتند،
میمردند.
این کشــف که کامال به صورت طبیعی انجام شد،
با آزمایش دو چاپگر صورت گرفت که برای ســاخت
صفحات پالستیکی  2.5سانتیمتری استفاده میشدند
و منجر به یک پژوهش کامل در مورد ســمی بودن
مواد چاپی ســهبعدی شــد .این دو صفحه سپس در
ظروف آزمایشــگاهی حاوی جنین گورخرماهی قرار
داده شدند و نرخ بقا و تخمگذاری آنها مورد بررسی
قرار گرفت.
قطعات ساخته شده از هر دو نوع چاپگر ،اثرات منفی
بر روی این نرخها داشت ،هر چند که این امر با مرگ
بیــش از نیمی از جنینها در طول ســه روز در مواد
چاپ شــده با رزین مایع مشهودتر بود و همه جنینها
در طول یک هفته جان ســپردند .ایــن مواد نه تنها
منجر به کشته شدن همه جنینهای موجود در ظروف
آزمایشگاهی شــد ،بلکه باعث ناهنجاریهای رشدی
 100درصدی در تخمها شد.
این پژوهش تنها ابعاد منفی را بررسی نکرد ،بلکه به
جستجوی راهحلهای ممکن نیز پرداخت.
محققان در تالش برای کاهش سمیت قطعات مایع
تولید شــده از رزین ،آنها را به مدت یک ساعت در
معرض نــور فرابنفش قرار دادنــد .آنها دریافتند که
با پایان یافتــن این فرآیند ،ســمیت قطعات به طور
قابــل توجهی کاهش یافت و دانشــگاه ریورســاید
کالیفرنیا ،حق ثبــت اختراع این تحقیق را به نام خود
ثبت کرد.

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده اجرایی  6/116/92و به موجب حکم شماره  678/91شورای
حل اختالف شعبه یک فســا عبدالرضا جعفری شهرستانی محکوم به
پرداخت مبلغ  86306758ریال بابت اصل خواســته و خسارت تأخیر
تأدیــه در حق محکوم لــه علیرضا امیری و پرداخــت مبلغ 25000000
ریال بابت نیم عشــر اجرایی با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه
ابالغ شده و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا
به درخواســت محکوم له و به منظور اســتیفاء محکوم به یک قطعه
زمین زراعتی به مســاحت  43720مترمربــع از اراضی فیروزادمرد
مشــهور به خانی از پالک فرعی  350از اصلی  1356واقع در بخش ده
فارس شهرســتان فارس به قیمت هر هکتار  20میلیون تومان جمع ًا
به مبلــغ  87440000میلیون تومان به انضمام یــک حلقه چاه با دهانه
تنگ و به طول  80متر با بهرهبــرداری  25مترمکعب بدون پمپ و با
شبکه برقرسانی منحصرا ً بابت اســتفاده چاه مزبور با تابلو و کنتور
و با احتســاب پروانه چاه به مبلغ  25میلیون تومان و اتاق نشــیمن و
انباری که با ســقف تیرچه بلوک به مســاحت  80مترمربع به مبلغ
 16میلیون تومان که طبق نظریه کارشــناس رســمی دادگستری به
شــرح ذیل زمین و متعلقات آن به مبلغ  1284400000تومان توصیف و
ارزیابی شــده و مقرر است از ساعت  12ظهر الی  13مورخ  94/9/9از
طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع میشود
و به هر شــخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد
فروخته خواهد شــد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت وجه
نقد یا چــک بانکی تضمینی از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف مدت
یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملک
بــه وی مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتی که در
مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی
پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
میگردد و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته
از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد ضمن ًا
متقاضیان به شــرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
ملک مورد مزایده :ملک و محل موازی سه دانگ مشاع به انضمام 40
قسمت از موصوف و بیت اقســام یک دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین مشهور به خانی از اراضی فیروزادمرد از پالک  350فرعی
از اصلی  1356به مساحت  43720و سایر متعلقات چاه و پروانه و اتاق
نشیمن که ک ً
ال به مبلغ  128440000تومان قیمتگذاری شده است طبق
نظریه کارشناسی.
 /674م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان فسا
سجاد انصاری

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
سید مجتبی ناجی چون به استناد نامه  94/2094/1اجرا مورخ  94/7/8حکم به انتقال ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل  1392به
شماره انتظامی  418م  47ایران  63گردیده است لذا خواهشمند است ظرف مدت ده روز از تاریخ تحریر این اخطار در ساعات اداری و با در دست
داشتن مدارک مالکیت به این دفتر مراجعه فرمایید .در غیر این صورت طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 /20274م الف
سردفتر اسناد رسمی  8شیراز
جعفری

