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توسعه بالگردهای پیستونی در کشور میسر میشود

مهر :دبیر ستاد توسعه صنایع
دانشبنیان هوایــی و هوانوردی
معاونت علمــی گفت :طرحهای
همکاری مشــترک با کشورهای
دیگر در حوزه توسعه بالگردهای
پیســتونی در کارگــروه بالگــرد
تجاری تهیه می شود.
منوچهــر منطقی دبیر ســتاد
توسعه صنایع دانشبنیان هوایی
و هوانــوردی معاونــت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به برنامه های آتی حوزه بالگرد تجاری در کشور ،بیان کرد:
طرحهای همکاری مشــترک با کشورهای دیگر در حوزه توسعه بالگردهای پیستونی ،متوسط و
نیمهسنگین در کشور تهیه می شود .وی افزود :با توجه به اینکه توسعه بالگرد تجاری در کشور
ضروری است ،برنامه های این کارگروه را به صورت جدی پیگیری می کنیم.
بــه گفته منطقی ،تعیین اولویتهای حمایتی در بخش بالگردی برای شــرکتها ،صنایع و
مراکز پژوهشی داخلی نیز در این کارگروه در حال پیگیری است.

تولید عایق برای جلوگیری از انتشار صدا بین
طبقات ساختمان

مهر :محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید عایق های کوبه ای برای جلوگیری
از انتشار صدا بین طبقات ساختمان ها شدند.
محمدرضــا منتظری مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان مســتقر در پارک علم و فناوری
دانشــگاه تهران با بیان اینکه این شــرکت به ارائه خدمات حوزه انرژی ایجاد شده است ،اظهار
کرد :بهینه ســازی انرژی در ســاختمان ،عایق بندی ،تنظیم صدا در ســاختمان ،تکنیک های
مقاوم ســازی در برابر حریق و ...جز فعالیت های این شرکت به شمار می رود .وی با بیان اینکه
ما در سه حوزه آکوستیک ،انرژی و بازیافت فعالیت می کنیم ،خاطر نشان کرد :تولید عایق های
کوبه ای برای جلوگیری از انتشار صدای اضافی بین طبقات ساختمان ها که ناشی از راه رفتن،
جابجایی وسایل و ...می شود در این شرکت انجام می گیرد.
وی افزود :این عایق ها انعطاف پذیر هستند و با طول عمر و مقاومت باال منجر به جلوگیری
از صدای اضافی بین طبقات می شود.
منتظری عنوان کرد :در اصل در راســتای ارائه راهکاری هایی برای آسایش صوتی ساکنان
یک واحد اداری ،تجاری ،سالن ها ،رستوران و  ...فعالیت می کنیم.
مدیر عامل این شــرکت دانش بنیان با بیان اینکه طراحی ســاخت تجهیزات آزمون صوتی
و در نهایت ســاخت آزمایشــگاه آکوستیک در این شرکت رخ داده اســت ،بیان داشت :در این
آزمایشــگاه قابلیت آزمون صوتی روی دیوار ،کف ،درب ،پنجره و ....وجود دارد تا آرامش صوتی
برای افراد را فراهم سازد.
وی خاطر نشــان کرد :در تحقیقاتمان توانستیم مناســب ترین مواد را شناسایی کنیم و با
بررســی خواص آکوســتیکی عایق هایی برای ســاختمان ها به تولید رساندیم که هزینه کم و
کیفیت باالیی دارند .به گفته وی ،این شــرکت مهندسی صوت (آکوستیک) بوده و در حال ارائه
خدمات تخصصی در حوزه انرژی است.

قرص ضدباروری مردانه ساخته شد

مهر :محققان موفق شــده اند از ماده ای که قبایل آفریقایی به عنوان سم استفاده می کنند،
قــرص ضدباروری برای مردان تهیه کنند .آزمایش این قرص روی موش ها موفقیت آمیز بوده
اســت .از عرضه قرص ضدبارداری برای زنان چندی گذشته اما با وجود تحقیقات فراوان هنوز
نمونه مشــابهی برای مردان ســاخته نشده است .اکنون دانشــمندان در تحقیقی نوین ترکیبی
شناسایی کرده اند که باروری اسپرم را هدف می گیرد.
محققان متوجه شــده اند عصاره گیاهی که جنگجویان و شکارچیان آفریقایی با نام «سمی
که قلب را از کار می اندازد» روی نوک پیکان ها اســتفاده می کرده اند ،برای مردان خاصیت
ضد باروری دارد.
طبق تحقیقی که در ژورنال  Medicinal Chemistryبنیاد شــیمی آمریکا منتشــر
شده ،ماده اصلی ترکیب مورد نظر اوابیان( )ouabainنام دارد.
البته به دلیل خطر این ماده برای قلب ،نمی توان آن را به تنهایی مصرف کرد .اوابیان به طور
طبیعی در دو نوع گیاه آفریقایی  Acokanthera schimperiو Strophanthus
 gratusوجود دارد .عصاره آن را می توان از ریشه ،ساقه ،برگ ها و دانه های گیاه به دست
آورد .عالوه بر آن ،این ماده در بدن پستانداران نیز در دوز کم تولید می شود.
بــه هرحال طبق تحقیقات جدید روی مــوش ها ،اوابیان به وســیله پروتئین هایی به نام
 Na,K-ATPaseاز تحرک یون های سدیم و کلسیم جلوگیری می کند.
 Na,K-ATPaseاز پروتئین هایی ســاخته می شوند که در غشای سلولی وجود دارند
و به گفته محققان نقشــی کلیدی در عدم باروری مردان دارند .همچنین این تحقیق نشان داد
برخی پروتئین ها در اسپرم وجود دارند که عالوه بر دخالت در امر باروری ،تاثیرات جانبی سمی
دیگر را می کاهند .از آنجا که اوابیان را نمی توان به تنهایی مصرف کرد ،محققان چند ترکیب
طراحی کرده اند که بدون ایجاد خطر برای قلب از باروری جلوگیری می کند.
برای این منظور محققان از گروه الکتون ها(نوعی ترکیب در شــیمی آلی) استفاده کردند تا
ترکیب بتواند پروتئین مورد نظر را در سلول های اسپرم موش ها هدف بگیرد.
این پروئتین توانایی اســپرم برای حرکت را مختل می کند بنابراین از قدرت باروری کاسته
می شــود .همچنین این تحقیق نشــان داد این ترکیب هیچ گونه آثار ســمی در بدن موش ها
نداشت.
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ایســنا :پژوهشگران دانشــکده مهندسی معدن و
متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مطالعات اخیر
خود موفق بــه ارائه و معرفــی روش جدیدی برای
شناســایی عناصر نادر خاک و روشی برای جداسازی
عناصر از یکدیگر شدند.
دکتر ســید سعید قنادپور اجرای این پژوهش را در
قالب رساله دکتری دانســت که با عنوان «شناسایی
الگوی رفتار ژئوشــیمیایی ،جدایش آنومالی و بررسی
پتانسیل اقتصادی عناصر نادر خاکی؛ مطالعه موردی:
قسمت مرکزی معادن ســنگ آهن سنگان» اجرایی
شده است.
وی با بیان اینکه این تحقیقات به دو قسمت اصلی
و کامال متفاوت تقســیمبندی میشود ،اظهار کرد :در
بخش اول به مطالعه و بررســی روشهای جداسازی
ناهنجاریهای ژئوشــیمیایی پرداخته شد و در بخش
دوم یک روش اکتشافی به منظور کشف عناصر نادر
خاکی مورد بررسی قرار گرفت.
قنادپور ،فقدان یک مجموعــه مطالعاتی جامع در
به کارگیــری روشهای جدایش در شــرایط مختلف
نمونهبرداری ،مقایسه آنها در شرایط مشابه و ترکیب
و توســعه آنها در موقعیتهای متفاوت اکتشافی را از
دالیــل انتخاب این تحقیق ذکر کــرد و ادامه داد :از
این رو در بخش اول ایــن پژوهش با در نظر گرفتن
موارد ذکر شــده به تهیه فلوچارت اکتشــافی تحت
عنــوان «انتخاب روش بهینه جدایش ناهنجاریهای
ژئوشــیمیایی» برای اولین بار در صنعت اکتشــافات
پرداخته شده است.
مجری طرح با اشــاره به مطالعات انجام شده در
بخــش دوم یادآور شــد :به دلیل اهمیــت اقتصادی
عناصــر نادر خاکــی در صنایع مختلف و اکتشــاف
بســیار ســخت آنها به علت قابلیت تمرکز معدنی در
شرایط محدود ،در بخش دوم این مطالعات به بررسی،

معرفی روشی نوین برای شناسایی عناصر
نادر خاک

مطالعه و معرفی یک روش اکتشــافی جدید و الگوی
نمونهبرداری بهینه پرداخته شد.
وی به بیان جزئیات این طرح پرداخت و گفت :در
بخش اول با به کارگیری  10روش جدایش ناهنجاری
در مطالعــات مــوردی متفاوت ،مقایســه نتایج آنها،
معرفی بهترین ترکیبها ،توســعه موثرترین روشها
و ترکیبها در فضاهای ســهبعدی و چندمتغیره و در
نهایــت تهیه یک فلوچارت اکتشــافی جهت انتخاب
صحیح روش جدایش ناهنجاریهای ژئوشــیمیایی تا
حد بسیار مطلوبی مرتفع شد.

به گفته این محقق ،در بخش دوم نیز با مشــاهده
وجود ارتباط بین عناصر نــادر خاکی و عناصر پرتوزا
در معدن سنگان (عالوه بر مشــاهده چنین ارتباطی
در برخــی از کانســارهای ایران مرکزی) بر اســاس
برنامــه نمونهبرداری صــورت گرفته به کمک روش
پرتوســنجی ،روشهای پرتوســنجی با کشف یک
پتانســیل از عناصر نادر خاکی در شمال شرق کشور
به عنــوان روشهایی موثر در اکتشــاف عناصر نادر
خاکی با در نظر گرفتن شــرایط حاکم بر کانیسازی
معرفی شد.

وی مشــاهدات صحرایی ،اندازهگیــری پرتوزایی
گمانهها بر اســاس نمودار چاهپیمایــی و به صورت
مستقیم ،نمونهبرداری از مغزهها ،تهیه مقاطع نازک و
صیقلی ،مطالعات میکروسکوپی مقاطع ،آنالیز نمونهها
بــه روش  LA-ICP-MSو تجزیه و تحلیلهای
آمــاری تکمتغیره و چندمتغیره را از جمله روشهای
مطالعاتی این پژوهش نام برد.
موثق ،کاربرد یافتههای این مطالعات را در صنعت
معدنکاری و به خصوص صنعت اکتشافات دانست و
ادامه داد :با توجه به اینکه رشته معدن به عنوان یکی
از رشــتههای باالدستی و مادر برای دیگر رشتهها در
نظر گرفته میشود ،نتیجه این مطالعه در دیگر صنایع
نیز قابل کاربرد خواهد بود.
وی ،چــاپ  10مقالــه  ISIدر مجــات معتبر
بینالمللی و چاپ  6مقاله علمی  -پژوهشی ()ISC
در مجالت علمی و پژوهشــی معتبر نمایه شــده در
 ISCرا از دیگر دســتاوردهای این پژوهش عنوان
کــرد و افزود :عالوه بر آن یــک کتاب تالیفی نیز در
انتشــارت دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده
اســت .مجری طرح همچنین خاطر نشــان کرد :با
اجرای ایــن مطالعــات موفق به ارائــه یک الگوی
نمونهبــرداری بهینه و معرفی یک روش اکتشــافی
نوین جهت کشف عناصر نادر خاکی با صرف کمترین
هزینه و انرژی که در نهایت منجر به اکتشــاف یک
پتانســیل مهم از عناصر نادر خاکی در شــمال شرق
کشور شده است ،شدیم.
وی معرفی یک روش جدید و کاربردی برای کشف
عناصــر نادر خاکی و ارائه یــک الگوی نمونهبرداری
بهینه را از دیگر یافتههای این تحقیق دانست.
این طرح با راهنمایی پروفسور اردشیر هزارخانی از
اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی
شده است.

سیمانی که با کمک قارچ ترک های
خود را ترمیم می کند!
مهر :محققان دانشگاهی ســیمانی ساخته اند که
در ترکیــب آن نوعی قارچ به کار رفتــه و می تواند
ترک های خود را ترمیم کند.
محققان دانشگاه های بیرمنگام نیویورک و راتگرز
سیمانی ســاخته اند که می تواند ترک های خود را
ترمیم کند.
این محققان با الهام از قابلیت ترمیم بدن انســان
این ماده را ساخته اند .سیمان جدید حاوی هاگ های
قــارچ  Trichoderma reeseiهمــراه مواد
مغذی اســت کــه در ماتریکس ســاختار آن ترکیب
شده اند.
هنگامی که ســیمان ســخت می شود ،هاگ ها
همچنــان در وضعیت خواب یا خاموش هســتند اما

به محض بروز نخســتین ترک های ریــز ،آنها فعال
می شــوند .در این زمان آب و اکســیژن وارد سیمان
می شــود .به این ترتیب هاگ ها جوانه می زنند ،رشد
می کنند و کربنات کلســیم رسوب می کند .در نتیجه
چنین روندی ترک ها خود به خود بسته می شوند.
هنگامــی که ترک ها کام ً
ال پر شــوند ،دیگر آب
یا اکســیژن وارد ســیمان نمی شــود و دوباره هاگ
ها خاموش می شــوند .تحقیق درباره تولید این نوع
سیمان هنوز در مراحل اولیه است .بنابراین نمی توان
در آینده نزدیک منتظر ورود آن به بازار بود.
البته محققان دانشگاه های نیوکاسل و بث مشغول
ساخت سیمان خودترمیمی هستند که در آن کربنات
کلسیمی با قابلیت تولید باکتری وجود دارد.

مهر :محققان با ترکیب نانوذرات و پروتئین موجود
در کرمشــبتاب موفق به ایجاد درخشــش در گیاه
شــدند .با این کار میتوان گیاهان را به چراغ مطالعه
یــا المپهای زنــده تبدیل کرد .محققان مؤسســه
فناوری ماساچوست ( )MITبه دنبال تبدیل گیاهان
به المپهایی هســتند که انرژی مــورد نیاز خود را
خودشــان تأمین میکنند .مایکل استرانو ،استاد رشته
مهندسی شــیمی  ،MITبه همراه همکارانش روی
چهار نانوذره که بهصورت شیمیایی با هم برهمکنش
دارند ،مطالعه میکند تــا آنها را درون گیاهان زنده
قرار دهند .ایــن نانوذرات از طریق حفرههای برگها
وارد گیاه میشــوند و میتوانند بــا تمام بافت گیاهی
برهمکنش داشته باشند.
در این نانوذرات از ســیلیکای حاوی لوسیفراز کرم
شــبتاب ،پلیالکتیک کو گلیکولیک اسید ،کیتوزان
عاملدار شــده با کوآنزیــم  Aو فســفر نانوبلوری

با استفاده از یک پروتئین کرمشبتاب؛
گیاه به چراغ مطالعه تبدیل می شود
نیمههادی استفاده شدهاست.
لوسیفراز آنزیمی است که به کرم شبتاب امکان
درخشــش میدهد .این آنزیم با مولکول لوســیفرین
برهمکنش میدهــد ،در حالی که کوآنزیم  Aموجب
میشود تا محصول جانبی این فرآیند از سیستم خارج
شود؛ محصولی که مانع از فعالیت لوسیفراز میشود.
در مقاله مربوط به این پروژه آمده است که چگونه
این سه ترکیب وارد ســه نوع حامل نانوذره شده که
قادرنــد در بخشهای مختلف گیاه وارد شــوند .این
نانــوذرات از طریق حفرههای موجود در برگ گیاه به

ثبتی و دادگستری
آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک  1809/235واقع در جهرم
بخش  11فارس
سند مالکیت ششــدانگ پالک  1809/235به نام اکبر سلیمان
نژاد دنیانی صادر و تســلیم گردیده است سپس مالک با ارائه
دو برگ استشــهادیه محلی مدعی شده که سند مالکیت اولیه
به علت جابجایی مفقود گردیده لــذا برابر اصالح تبصره یک
اصالحی ماده  120آیین نامه ثبــت یکبار آگهی میگردد چنانچه
نســبت به ملک مذکور معامله انجام گرفته و یا کســی مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف مــدت ده روز اعتراض خود همراه با ســند مالکیت یا
خالصه معامله به ثبت محل تســلیم نماید در صورت نرسیدن
اعتراض یا ســند مالکیت و یا خالصه معامله به اداره ثبت اسناد
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام الزم
به عمل خواهد آمد.
/981م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان
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آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  4041م الف مورخ  96/2/13صادره
از شــعبه  16شورای حل اختالف شماره یک که طبق دادنامه
شــماره  9509977142100444قطعیت یافته اســت جاوید
یوســفی برایجان به حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلــغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته
و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا
زمان اجرا براســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
و پرداخت هزینه دادرســی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه
در حق محکوم له و نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت
در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن محکوم گردیده اســت
بدینوســیله به نامبرده ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید
در غیر اینصــورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
/24514م الف
شورای حل اختالف شعبه  16مجتمع شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
 -1مهدی ســادات آل علی  -2ســیروس عابدی اصل به وکالت از خدامراد عطائی دارای شناسنامه شماره  3971متولد  1338به
شرح دادخواســت به کالسه  9600149از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریبا
عطائی به شــماره شناســنامه  2480469980در تاریخ  94/5/11در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحومه عبارتند از:
 -1رضا عطائی به شماره شناسنامه  197صادره از حوزه نیریز پدر متوفیه
 -2علیا تارخ به شماره شناسنامه  227صادره از حوزه داراب مادر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /652م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  3داراب
عبدالرسول باقرپوریان

در مصرف گاز صرفه جویی کنیم

بخشهای مختلف گیاه میروند .این گروه با استفاده
از مدلهای ریاضی نانوســیالی موفق به اســتفاده از
نانوذرات با ابعاد بهینه شدند.
با این کار محققان موفق شــدند در گیاه درخشش
ایجاد کنند و تابشــی برابر بــا نصف تابش یک دیود
تجاری لومینسانس را بهدســت آورند .عالوهبر این،
آنها میتوانند این درخشــش را خاموش و روشــن
کنند .آنها برای این کار از ترتیب دیهیدرولوسیفرین
و کوآنزیم  Aاستفاده کردند.
محققــان این پروژه موفق به ایجاد تابش به مدت

 ۳.۵ساعت شــدند .البته این درخشش به حدی نبود
کــه برای مطالعه و دیگر فعالیتها مناســب باشــد.
پژوهشــگران معتقدند که امکان بهبود نشر نور وجود
دارد ،بهطــوری که میتوان شــدت و زمان تابش را
تغییر داد .برای این کار الزم است که نرخ رهاسازی و
غلظت ترکیبات تغییر کند .در این ترکیب ،نانوبلورهای
ســولفید کادمیم برای نشر در طول موج  ۷۶۰نانومتر
بهکار گرفته شد.
هدف این پروژه ،تولید گیاهی است که بتواند نقش
چراغ مطالعه داشته باشــد ،انرژی این گیاه از طریق
متابولیسم داخلی آن تأمین میشود.
پیش از این محققان از دســتکاری ژنتیکی برای
این کار اســتفاده کرد ه بودند ،اما نتیجه جالب توجهی
بهدســت نیامده بود .این پروژه نوید تولید درختانی را
میدهــد که همانند چراغهای کنار خیابان در شــب
درخشش داشته باشند.

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  950202مورخ  96/10/27صادره از شعبه ششم شورای
حل اختالف شــماره یک که طبق دادنامه شــماره  333قطعیت یافته است وحید
خالقی و فاطمه یزدانشــناس به صد و بیست میلیون و خســارت تأخیر تأدیه و
حقالوکاله وکیل در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به وکالت فرزانه اسدالهی زوج
محکوم گردیدهاند بدینوســیله به نامبردگان ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ
انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایند در غیر اینصورت در
جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/24519م الف
شورای حل اختالف شعبه ششم مجتمع شماره یک شیراز

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  9610427142400187مورخ  96/10/27صادره از
شعبه  19شورای حل اختالف مجتمع شــماره یک که طبق دادنامه شماره
 9609977142400459قطعیت یافته است  -1بازرگانی آرین  -2امیر قاسمی
به الــزام به تحویل مبیع مــورد معامله در حق محکوم لــه مریم مفتولی
محکوم گردیدهاند بدینوســیله به نامبردگان ابالغ میشود ظرف ده روز
از تاریخ انتشار این آگهی نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایند در
غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
/24518م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  19مجتمع شماره یک شیراز
عظیمی

آگهی حصر وراثت
معصومه بذرافشــان دارای شناسنامه شــماره  2036متولد  1355/11/21به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان یداله بذرافشان به شماره شناسنامه  4در تاریخ  79/4/27در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2فیروزه بذرافشــان به شماره شناســنامه  5199صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3فاطمه بذرافشــان به شماره شناســنامه  1666صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4کاوس بذرافشان به شماره شناسنامه  466صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -5نادر بذرافشان به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -6عباس بذرافشان به شماره شناسنامه  356صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -7محمد بذرافشــان به شماره شناســنامه  1736صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -8مهدی بذرافشــان به شماره شناســنامه  3107صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -9رحیمه بذرافکن به شماره شناسنامه  199صادره از حوزه خرامه زوجه متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را بــرای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد
آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است
پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /24517م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به علیرضا کرامت جهرمــی فرزند محمدجواد به شــماره
شناسنامه  1105و همامه زارعیان جهرمی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 15جهرم دارای کد ملی  2471242499و نیکو تمدن جهرمی فرزند عنایتاله
به شماره شناســنامه  330کد ملی  2471118941بدهکاران پرونده اجرایی
کالســه  9600142اجرای این اداره اعالم میگردد نظر به اینکه به اســتناد
قرارداد بانکی به شــماره  168505289مورخ  1385/11/4بین شما و غیره
به عنوان بدهکار و بانک سپه شــعبه مصلی جهرم به عنوان بستانکار مبلغ
 935391364ریال به انضمام روزانه مبلغ  200000ریال از تاریخ  96/5/30بابت
جریمه دیرکرد به بانک مزبور و  5درصد مبالغ مزبور بابت حقوق اجرایی به
صندوق دولت بدهکار میباشید که به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار
درخواســت صدور اجراییه را نموده که پس از تشــریفات قانونی اجراییه
صادر و تحت کالســه مزبور در این اجرا مطرح میباشد و حسب گزارش
مأمور اداره پست به آدرس مقیده در اوراق اجرایی شناخته نشدهاید لذا
بنا به درخواست بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
به شــما ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مهلت  10روز از
تاریخ انتشار این آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات
اجرایی بر علیه شــما ادامه خواهد یافت و غیر از این آگهی و آگهی مزایده
چنانچه الزم باشد آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد .این آگهی فقط یک
نوبت در روزنامه عصر مردم چاپ و منتشر خواهد شد و روز انتشار آگهی
روز ابالغ محسوب خواهد شد.
/999م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

