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پژوهش بیسابقه دانشمندان استرالیایی درباره
مکانیزم بیهوشی

ایســنا :دانشمندان اســترالیایی طی پژوهشی مشــخص کردند در هنگام بیهوشی چه
اتفاقاتی در مغز رخ میدهد.
ما بهرغم استفاده گسترده از بیهوشی ،هنوز از چگونگی کارکرد آن اطالع دقیقی نداریم.
دلیل نداشــتن درک کافی از مکانیزم بیهوشی ،نداشــتن درک درست از چگونگی کارکرد
هوشیاری است.
پژوهشــی جدید که در «دانشــگاه کوئینزلند» انجام شد ،مشــخص میکند در هنگام
بیهوشــی عمومی دقیقا چه اتفاقی در مغز میافتد .این فرآیند بســیار پیچیدهتر از به خواب
رفتن است.
«کیت کول آدامز» در کتاب اخیر خود «بیهوشــی :هدیه فراموشــی و راز هوشــیاری»
داســتانهای عجیــب و ناامیدکنندهای درباره افــرادی که در هنگام بیهوشــی چیزهایی
میشنوند یا شکلهای عجیبی از هوشیاری را تجربه میکنند ،بازگو میکند.
براســاس نظریههای غافلگیرکننده این کتاب ،ما میتوانیم در طول بیهوشی عمومی،
بیش از هنگامی که هوشــیاریم ،متوجه اطراف خود باشیم و موضوع ترسناکتر این مفهوم
است که بیهوشی ،اساس ًا خاطراتمان را بازسازی میکند.
پژوهشهای انجام شده در طول دهه گذشته نشان میدهد که بیهوشی با مختل کردن
توانایی مغز برای ارتباط با خودش ،منجر به عدم هوشیاری میشود.
به نظر میرسد جلوگیری از ارتباط بین نواحی گوناگون در قشر «کورتکس» مغز ،منجر
به از بین رفتن هوشیاری میشود.
همچنین به نظر میرسد این موضوع منجر به تاثیرات جانبی عجیبی مانند از دست دادن
حافظه و نقص شناختی پس از بیهوشی شود.
«برونو ونســویندرن» ،یکی از محققان این پژوهش جدید میگوید :ما از پژوهشهای
پیشــین میدانیم که داروهای بیهوشــی عمومی همچون «پروپوفول» مانند قرص خواب
روی سیســتمهای خواب مغز اثر میگذارند ،اما در این پژوهش متوجه شدیم که پروپوفول،
مکانیزمهای سیناپســی را نیز مختل میکند که شاید ارتباط میان نورونهای تمام مغز را با
روش سیســتماتیکی مختل میسازد که با به خواب رفتن متفاوت است .این فرآیند تفاوت
بســیاری با قرص خواب دارد .در این پژوهش داروی پروپوفول بیهوشی را که متداولترین
داروی بیهوشــی عمومی برای انسان است مورد بررســی قرار گرفت .این گروه پژوهشی
توانست چگونگی تاثیر پروپوفول را بر سلولهای واحد هم در شرایط درون جانداری و هم
در شرایط درون کشتگاهی بررسی کند.
ونســویندرن توضیح داد :ما دریافتیم که پروپوفــول ،حرکت یک پروتئین اصلی به نام
« »syntaxin1Aرا که در ســیناپس تمام نورونها مورد نیاز است محدود میکند .این
محدودیــت ،به کاهش ارتبــاط میان نورونها در مغز منجر میشــود .ما فکر میکنیم که
اختالل گســترده اتصال سیناپسی(مســیرهای ارتباط مغز) آن چیزی اســت که جراحی را
ممکن میســازد .این دید نســبت به چگونگی مختل کردن اتصال مغزی توسط بیهوشی،
تکرار پژوهش اخیر اســت که سعی دارد دلیل نواقص شناختی افراد پس از به هوش آمدن
از جمله از دست دادن حافظه را بفهمد.
بیهوشــیها نه تنها میتوانند نشانههای شــبیه به زوال عقل موقت را پدید آورند بلکه
میتوانند به طور بالقوه ســبب سرعت در زوال شناختی بیمارانی شوند که از شرایطی مانند
بیماری آلزایمر رنج میبرند.
این کشــف ،برای افرادی که اتصال مغزی آنها آســیبپذیر اســت مانند کودکانی که
مغزشــان هنوز در حال رشد است یا افراد مبتال به بیماری آلزایمر یا پارکینسون ،پیامدهایی
دارد .دلیل مشکلساز بودن بیهوشی برای افراد خیلی جوان یا خیلی پیر ،هرگز فهمیده نشده
است .ممکن است این مکانیزم تازه کشف شده ،یکی از دالیل این موضوع باشد.
امید است که پژوهشهای بیشتر در مدلهای حیوانی که بر بهکارگیری این مکانیزمهای
خاص تمرکز دارند ،موجب شوند که بفهمیم چگونه بیهوشی عمومی ما را از پا درمیآورد و
اساس ًا چگونه مغز ما هوشیاری را به وجود میآورد.
آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه  139604011166000040/1ششدانگ پالک
 5314/59واقع در بخش  13فارس بــه آدرس بلوار قائم ،نبش خیابان
هدایت  10و آخر کوچه هاشــمی کدپســتی  7451834975به مساحت
 262/6بــه نام مریم کریمی نژاد ثبت و ســند صادر گردیده اســت
طبق سند رهنی شــماره  45420مورخ  93/2/27دفترخانه  90استهبان
در قبــال مبلغ  3038400000ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته اســت
طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ  2379600000ریال ارزیابی شده
است .پالک فوق با عرصه مطابق ســند  262/6مترمربع دارای اعیانی
با کاربری مســکونی شــامل یک و نیم طبقه به صــورت یک واحدی با
مســاحت  159مترمربع واقع در طبقه همکف 44/4 ،مترمربع نیم طبقه،
 12مترمربع پارکینگ و  19مترمربع بالکن روباز ســمت حیاط میباشد.
پروانه ساختمانی و پایانکار ارائه نگردیده است .ساختمان دارای اسکلت
بنایی با نمای آجر میباشد .مالک دارای انشعابات آب ،برق و گاز است
و سیستم ســرمایش و گرمایش آن به ترتیب کولر آبی و بخاری گازی
میباشد .ارزش ششدانگ ملک مذکور با توجه به نوع کاربری ،موقعیت
قرارگیری ،دسترســیها ،عرض معبر ،زیربنا ،کیفیت ساختمان اعیانی،
قدمت بنا و جمیع جهات مؤثر ،برابر گزارش مأمور اجرا در تصرف مریم
کریمی نژاد میباشد پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ
 96/11/15در اداره ثبت اســناد و امالک استهبان واقع در فلکه دانشجو
از طریق مزایده به فروش میرســد .مزایده از مبلغ  2379600000ریال
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر
است پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و
نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق
مزایده نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد.
 /261م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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  139660311008001963هیأت مورخ  96/7/10موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی محمدرضا زارعیان جهرمی فرزند غالمحســین به
شماره شناســنامه  2460096259صادره از جهرم در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  198مترمربع پالک  8788فرعی از  4094اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  1202فرعی از  4094اصلی واقع در بخش
 11فارس خریداری از مالک رســمی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر
مردم آگهی میشــود 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 تسلیم 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 اول96/10/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/24 :
/906م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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اندازهگیری داروی قند در مایعات بدن با
نانوجاذبهای ساخت محققان کشور

ایسنا :پژوهشگران دانشــگاه یاسوج به ساخت
نانوجاذبهایی دست یافتند که قادر به تعیین میزان
باقیمانــده نوعی داروی کنترل قنــد خون با یک
روش ساده است.
میــزان و دوز مصرفی دارو رابطه مســتقیمی با
بهبود بیمــاری و یا اثرات جانبــی دارو دارد .یکی
از ایــن داروها گلیبــن کالمــی ( ،)GBداروی
کاهش دهنده قند خون خوراکی اســت که به طور
گســتردهای برای درمان دیابت نوع  2بهکار گرفته
میشــود .به منظور تعیین میزان باقیمانده این دارو
محققان دانشــگاه یاسوج نانو جاذبهایی را عرضه
کردند.
پروفســور مهراورنگ قائدی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه یاسوج با تاکید بر اینکه باقیمانده داروها در
مایعات بیولوژیک بــدن (مانند ادرار و خون) رابطه
مســتقیمی با میزان دوز مورد نیاز بدن و در نتیجه
سالمت انسان دارد ،گفت :اما از آنجایی که مایعات
بیولوژیک بافــت پیچیدهای دارند، اندازهگیری دارو
بــه صورت مســتقیم امکانپذیر نیســت و نیاز به
یک مرحله آمادهســازی مؤثر جهت پیش تغلیظ و
تمیزسازی دارو دارد.
وی یکــی از روشهــای معرفی شــده در این
زمینه را استخراج فاز جامد با استفاده از جاذبهای
گزینش پذیر دانســت و یادآور شــد :بر این اساس
در این پژوهــش نانوجاذبی بر پایه پلیمرهای قالب
مولکولی تهیه شــد که میتواند مرحله پیشتغلیظ
نمونه را با راندمان باالیی به اتمام برساند.
قائــدی اضافه کرد :با روش ب ه کارگرفته شــده
معایب پلیمرهای قالب مولکولــی متداول به طور
چشمگیری بهبود یافت که منجر به نتایج تجزیهای

با ارزشی شده است.
وی با اشــاره بــه فرآینــد اجــرای این طرح
توضیــح داد :پلیمرهای قالب مولکولی گیرندههای
اختصاصی سنتزی هستند که به صورت اختصاصی
مولکولهــای هدف را بــه دام میاندازند .یکی از
معایب این جاذبهــا ظرفیت جذب پایین و انتقال
جرم آهســته ایــن پلیمرها و خارج نشــدن کامل
مولکول الگو از آنها است .اما سنتز این پلیمرها در

مقیاس نانو ،منجر به خارج شدن مولکول قالب به
صورت تقریب ًا کامل از شبکه سهبعدی پلیمر ،انتقال
جرم سریع و ظرفیت جذب باالی پلیمر شد.
ایــن محقق ،کاهش زمان مراحل آمادهســازی
نمونه ،اســتفاده از حاللهای آلــی کمتر ،افزایش
انتخابگری روش تجزیهای ،حد تشخیص پایین و
بهبود عملکرد پلیمرهای قالب مولکولی را از دیگر
مزایای استفاده از این نانوجاذب عنوان کرد.
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این محقق با بیان اینکه در این تحقیق از داروی
«گلیبن کالمید» به عنوان یک مولکول الگو برای
تهی ه جاذب استفاده شــد ،خاطر نشان کرد :با این
حال این جاذب را میتوان برای انواع مولکولهای
آلی مانند ســمها و داروها تهیه کرد .لذا کاربرد این
نوع جاذب در صنایع تصفیه آب ،تولید مواد غذایی،
حوزه پزشــکی ،محیط زیست و سالمت نیز خواهد
بود.
وی در خصوص نحوه ساخت نانوجاذب توضیح
داد :برای ایــن منظور ابتدا نانوذرات 48-MCM
به عنوان یک بستر مجازی تهیه شد و سپس پلیمر
قالب مولکولی بر روی ایــن نانوذرات قرار گرفت.
در مرحل ه بعد بســتر مجازی حــذف و پلیمر قالب
مولکولی به صورت یک حلقه توخالی تهیه شد.
عضو هیات علمی دانشــگاه یاســوج اســتفاده
از روشهــای شناســایی نانــو ســاختارها مانند
میکروســکوپ الکترونی عبوری ،میکروســکوپ
الکترونی روبشــی و طیف ســنج مادون قرمز را از
دیگر مراحل اجرای این پژوهش دانســت و یادآور
شــد :عالوه بر آن از روشهای آماری و مدلسازی
در مراحل بهینهسازی و در بخش آنالیز دستگاهی
نیز از دستگاه کروماتوگرافی مایع استفاده شد.
این تحقیقات از سوی عباس استوان دانشجوی
دکترای شــیمی تجزیه دانشــگاه آزاد اســامی
واحد کرمان ،پروفســور مهراورنــگ قائدی عضو
هیأت علمی دانشگاه یاســوج ،دکتر مریم عربی و
دکتر آرش اســفرم دانش آموختگان رشته شیمی
تجزیه از دانشــگاه یاســوج اجرایی و نتایج آن در
Journal of Chromatography A
با ضریب تأثیر  4.169منتشر شده است.

ساخت ساعت هوشمند بالدار
مهر :گجتی ســاخته شــده که ترکیب تلفن و
ســاعت هوشمند است .این گجت دارای بال هایی
اســت که به کمک آن برای دستگاه شارژ فراهم
می شــود و همچنیــن آنتن ،بلندگــو ،میکروفن و
دوربین نیز به حساب می آیند.
شرکت  Shellگجتی ساخته که ترکیب تلفن
و ساعت هوشمند است .این گجت در حالت ساعت،
به ســادگی روی دست بسته می شود .اما هنگامی
کــه فرد تصمیم بگیرد از آن به عنوان یک موبایل
اندرویدی۴Gاستفاده کند ،کافی است بال های آن
را بــاز کند .یکی از آنهــا میکروفن و دیگری یک
بلندگو است .همچنین هر دوی آنها به عنوان آنتن

دســتگاه عمل می کنند .عالوه بر این موارد ،اگر
کاربــر بخواهد با آن عکس بگیــرد یا فیلمبرداری
کند ،بال باالیی حاوی یک دوربین  ۱۲مگاپیکسل
است که  ۳۶۰درجه می چرخد.
این شــرکت هنوز جزییات عمر باتری دستگاه
را اعالم نکرده اما به وســیله یــک ژنراتور داخلی
کوچک و حرکت دادن بال ها ،مقدار اندکی شــارژ
برای دســتگاه فراهم می شــود .حدود سه تا پنج
دقیقه فعالیت این ژنراتور ،شــارژ کافی برای همین
مدت زمان مکالمه فراهم می کند.
در کنار این موارد دستگاه کامال ضد آب و مجهز
به وای فای ،بلوتوث و  GSMاست.

ثبتی و دادگستری

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9609977144300363 :
پرونده کالسه9609987144300318 :
شعبه سی و هشتم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
خواهان :محمدجواد عالقهبند به نشانی شیراز -میدان بسیج
جنب بانک ملی فروشگاه ابزار فارسی
خوانده :آرش آهنگر مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه
گردشــکار :به تاریخ  96/4/7در وقت فوقالعاده شــعبه
 38پرونده کالســه فوق تحت نظر قــرار دارد با توجه به
محتویات آن ختم دادرســی اعالم و به شرح ذیل اقدام به
صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دعــوی خواهان محمدجــواد عالقهبند فرزند
عنایتاله به طرفیت خوانده آرش آهنگر به خواسته مطالبه
مبلغ ســیزده میلیون ریــال به انضمام هزینه دادرســی و
خسارات تأخیر به شرح دادخواست تقدیمی مورخ 96/2/17
که وقت دادرســی برای مورخ  96/2/23و  96/4/7تعیین
شده و خوانده جهت شــرکت در جلسه دعوت گردیده با
توجه به دعوی مطروحه و محتویــات پرونده از جمله کپی
برابر با اصــل فاکتورهــای  1192 -1191 -1190 -1189مورخ
 95/9/11و شــهادت شهود و آگهی ابالغ وقت دادرسی نشر
روزنامه تماشــا با عنایت به نظریه مشورتی مورخ 96/4/7
اعضاء محترم شعبه  38شــورای حل اختالف شیراز و حاضر
نشدن مدعی علیه در جلســه دادرسی ،عدم ارسال الیحه
و ایــراد و دفاعی به عمــل نیاوردن در قبــال دعوی اقامه
شــده لذا دادخواهی خواهان ثابت و وارد تشخیص داده و
به اســتناد مــواد ،303 ،194 ،93 ،51 ،48 ،11 ،26 ،10 ،5 ،4 ،2 ،1
 522 ،519 ،515 ،503 ،502 ،306 ،305 ،198و  529قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد
( 9 ،3 ،1بند الف)  25و  26قانون شــوراهای حل اختالف حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ نود و هشت هزار تومان
بابت هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ ( 96/2/17تقدیم
دادخواســت) لغایت زمان اجرای حکم در حــق خواهان را
مینماید .رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ســپس ظرف
مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محاکم
محترم عمومی حقوقی شیراز میباشد.
 /23825م الف
قاضی شعبه  38شورای حل اختالف مجتمع شماره 2
بنیهاشمی شیراز
محمدرضا منوچهری

آگهی اجراییه
شماره اجراییه9610427142300171 :
شماره پرونده9609987142300200 :
مشخصات محکوم له :ســمیرا قره خانلوئی فرزند حسین به نشانی استان
فارس -شهرستان شیراز 15 -کیلومتری شیراز روستای تفیان
مشخصات محکوم علیه :زهرا فتاحی
محکوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شــماره دادنامه
مربوطه  9609977142300334محکوم علیه ملزم اســت بــه دلیل اثبات
مالکیت محکوم لها ســمیرا قره خانلوئی نســبت به یک فقره خط تلفن به
شــماره  09171104213به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند
رســمی قطعی منقول خط تلفن مزبور به نام محکوم لها و نیز پرداخت مبلغ
یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم لها و نیم عشر
اجرایی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گــذارد( .ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و
مؤسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالت دارد و
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست
محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
)1394
 -4خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از
اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد (ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و مــاده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
)1394
 -5انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشود.
(ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکوم
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل
توســط محکوم علیه خواهد بود( .تبصــره  1ماده  3قانــون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
/23834م الف
مسئول دفتر شعبه هجدهم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
لیال مفتخر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اسماعیل چراغی فرزند نادعلی و سمیرا کشاورز
فرزند هدایت هــر دو به اتهام کالهبــرداری در پرونده
شماره  940531از طرف این دادسرا تحت تعقیب هستند و
ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  11بازپرسی
دادســرای عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی حاضر گردد .پس از انقضاء یک ماه
از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون
مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /23837م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک
شیراز
حمیدرضا سیاوش پور

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  9610427141200152مــورخ  96/10/19صادره از
شعبه هفتم شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک که طبق دادنامه شماره
 9609977141200350قطعیت یافته است عبدالرحمن نبیپور فرزند مشهدی
عباس به حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 76600000
(هفتاد و شــش میلیون و ششصد هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرای حکم بر اساس
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ  2075000ریال هزینه
دادرســی و حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم
عشر هزینه اجرا در حق دولت در حق محکوم له سید هادی موسوی محکوم
گردیده است بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت
در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/23820م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  7مجتمع شماره یک شیراز
حمیدرضا نجفی

آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9609987144500782 :
تصمیم نهایی شماره9609977144501088 :
شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان شیراز
خواهان :مریم هوروش فرزند حیدرعلی با وکات سید جالل سجادی فرزند
سید جواد به نشــانی فارس -شــیراز -معالی آباد نبش خلبانان ساختمان
میرداماد طبقه  3و 302
خواندگان -1 :نصیر زارع فرزند شاکرم  -2امید زارع همگی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه چک
به تاریخ  96/10/11در وقت فوقالعاده جلســه شــعبه  40شورای حل اختالف
تشکیل است پرونده کالسه از دفتر شــورا واصل و تحت نظر قرار گرفت
با بررســی محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواســت خواهان مریم هوروش فرزند حیدرعلی با وکالت
سید جالل سجادی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خواندگان  -1نصیر
زارع فرزند شاکرم  -2امید زارع به خواسته مطالبه مبلغ  31500000ریال بابت
وجه یک فقره چک به شــماره  750557مورخ  94/10/15عهده بانک ســپه
شعبه ترمینال به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تأخیر تأدیه با توجه
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال
علیه که حکایت از عدم پرداخت وجه چک در سررســید دارد و با توجه به
اظهارات خواهان در جلسات رسیدگی شــورا و نظر به اینکه خوانده ردیف
اول به عنوان صادرکننــده چک فوقالذکر علیرغم ابــاغ قانونی و رعایت
انتظار کافی در جلسات رسیدگی شورا حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان
دفاعی به عمل نیاورده اســت و اصل ســند تجاری در ید دارنده حکایت از
مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و دلیلی که حکایت
از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خوانده نماید ارائه نگردیده فلذا با احراز
اشتغال ذمه خوانده ردیف اول و استصحاب دین با توجه به نظریه مشورتی
مورخ  96/10/9اعضای شورا ،دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا ً به مواد
 26 ،25 ،18 ،9و  27قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد  311 ،310و  313از
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده
 2قانون صدور چک و مواد  519 ،198و  522از قانون آیین دادرســی مدنی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  31500000ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم
بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ  1010000ریال
بابت هزینه دادرســی و تمبر برابر اصل و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و در خصوص خواســته خواهان
مبنی بــر محکومیت تضامنی خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس نظر به
اینکه خواهان در تاریخ  94/10/16اقدام به مطالبه و واخواست چک فوقالذکر
نموده است ولی در ظرف یک ســال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی ننموده
اســت لذا به استناد مواد  286 ،249و  315قانون تجارت و مواد  2و  89ناظر
به بند  11ماده  84قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر
و اعــام میدارد .رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شیراز میباشد.
 /23831م الف
قاضی شعبه  40شورای حل اختالف مجتمع شماره دو (بنیهاشمی) شیراز
مصطفی نوروزی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به امیررضا انصاری فرزند علی که به موجب دادنامه شــماره
 9609977140600455در پرونده کالســه  960415ش اول به خواســته الزام
به تنظیم ســند خودرو در حق خواهان علی کاظمی با وکالت فهیمه هدایتی
محکوم گردیده اســت ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف چهل روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به این
مرجع واقع در بلوار جانبازان مجتمع شــماره یک شیراز تسلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /23827م الف
شورای حل اختالف شعبه اول مجتمع شماره یک شیراز

