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پنجشنبه  21تیر 1397

مصرف مولتی ویتامین از بیماری های قلبی و
عروقی پیشگیری نمی کند

مهر :بر اســاس یک بررسی جدید مصرف انواع مولتی ویتامین باعث مقابله با
بیماری های قلبی و عروقی اعم از سکته قلبی نمی شود و تصورات عمومی در این
زمینه اشتباه است.
به نقل از نیواطلس ،داده های جمع آوری شــده از بیش از دو میلیون داوطلب
نشان می دهد قرص های مولتی ویتامین و مکمل نه احتمال ابتال به بیماری های
قلبی و عروقی را کاهش می دهند و نه جلوی سکته و حمله قلبی را می گیرند.
این مســئله کام ً
ال عمومیت داشته و بررسی  ۱۷۹آزمایش بالینی مختلف ثابت
کــرده که مصرف انواع مولتی ویتامین ها به هیچ وجه وضعیت ســامتی افراد را
بهبود نبخشــیده است .انجام تحقیق یادشــده حدود  ۱۲سال به طول انجامیده و
نتایج آن کام ً
ال جامع به نظر می رسد.
محققان دانشگاه آالباما که این بررسی را انجام داده اند معتقدند مصرف میوه
و سبزیجات سالم و تازه ،انجام تمرینات ورزشی و اجتناب از مصرف دخانیات تأثیر
به مراتب بیشتری بر روی سالمت انسان دارد.
در دهه های اخیر مصرف انواع قرص های مکمل و مولتی ویتامین به خصوص
در میان میانســاالن و افراد مســن به منظور اجتناب از ابتال به بیماری های قلبی
و عروقی افزایش یافته و صنعت دارو ســازی ساالنه میلیاردها دالر از این طریق
کسب درآمد می کند.

در جدیدترین تحقیقات؛

نحوه شکل گیری آلزایمر برای اولین بار مشخص شد

مهر :تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه سوت وسترن منجر به شناسایی
مراحل اولیه شکل گیری بیماری آلزایمر برای اولین بار شده است.
بــه نقــل از نیواطلس ،در جریان بررســی های یادشــده لحظــات اولیه
شــکل گیری فرایند تخریب شبکه عصبی مغز و نقطه شروع این تخریب که
منجر به ابتال به بیماری فراموشی می شود ،با موفقیت شناسایی شده است.
محققان اهمیت این یافته جدید در عرصه پزشــکی را بســیار باال توصیف
کــرده و از اصطالح انفجار بــزرگ یا بیگ بنگ برای توصیف آن اســتفاده
کــرده اند .آنهــا امیدوارند که درک نحوه شــکل گیری بیمــاری آلزایمر به
شناسایی راه هایی جدید برای درمان این بیماری قبل از تشدید و گسترش آن
منجر شود.
مــارک دیامونــد یکی از پژوهشــگران ایــن تحقیق در این مــورد گفته
اســت :شــاید این مهم ترین یافته بشــر در زمینه درمان بیماری فراموشــی
تا به امروز باشد.
تــا به امروز داروهای عرضه شــده برای درمان آلزایمر بــا هدف مقابله با
توده هــای پروتئینی به نام  amyloid betaعرضه می شــدند که عامل
اصلی ابتال به آلزایمر دانسته می شد ،اما بعد از مدتها بررسی و پژوهش محققان
به این نتیجه رســیده اند که بایــد بر روی مقابله با پروتئیــن دیگری به نام
 tauمتمرکز شوند.
تجمع پروتئین یادشــده در مغز باعث شکل گیری ناهنجاری های مختلف
و تخریب شــبکه عصبی مغز و در نهایت فراموشی می شود و به نظر می رسد
همین پروتئین عامل اصلی ابتال به فراموشــی باشــد .محققــان امیدوارند با
مشاهده نحوه آغاز فعالیت های مخرب این پروتئین بتوانند در آینده روش های
منحصر به فردی برای درمان آلزایمر بیابند.
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ایسنا :دانشــمندان دانشگاه “ام.آی.تی” ،نانوذراتی
ابداع کردهاند که میتوانند ایمنی سلولها را در برابر
سرطان افزایشدهند.
به نقــل از امآیتــی نیوز ،برنامهریزی سیســتم
ایمنی بدن برای حمله به ســلولهای سرطانی ،نتایج
امیدوارکنندهای در درمان ســرطانهای خونی مانند
لوسمی داشته اســت .این روش ،برای سرطانهایی
مانند ســرطان ســینه و ریه چالش برانگیز بوده اما
پژوهشــگران “دانشــگاه ام.آی.تی” ( ،)MITروش
جدیدی بــرای افزایش واکنش ایمنــی در برابر این
گونه تومورها یافتهاند.
مهندسان موسسه فناوری ماساچوست(ام.آی.تی)،
با ابداع نانوذراتی کــه داروهای تحریککننده ایمنی
را در خــود دارنــد و متصل کردن مســتقیم آنها به
ســلولهای تی ،نشــان دادند که میتــوان فعالیت
ســلولهای تی را بدون عوارض جانبی افزایش داد.
در ایــن آزمایش که روی موشها انجام شــد ،تومور
نیمی از موشهای تحت درمان ،کام ً
ال از بین رفت.
“دارل ایرویــن”( ،)Darrell Irvineاســتاد
مهندســی زیســتی و علم مواد دانشــگاه ام.آی.تی
گفت :مــا دریافتیم که بــا این نانــوذرات ،میتوان
کارآیی درمان ســلولهای تی را بهبود بخشید .این
نانوذرات ،به نجات سلولهای تی و عملکرد مؤثر آنها
کمک میکنند.
کنترل سیستم ایمنی
سلولهای تی ،سلولهای ایمنی که برای شناسایی
و از بین بردن ســلولهای عفونی در بدن میگردند،
مشخص میکنند .مدتهاست که پژوهشگران سرطان
ســعی دارند با کنترل سلولهای ایمنی ،تومورها را از
بین ببرند .آنها برای رســیدن به این هدف ،باید تعداد
بســیاری از سلولهای تی که تومور را شناسایی و به
آن حمله میکنند ،به وجود آورند.
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محققان دانشگاه “ام.آی.تی” ابداع کردند؛

نانوذراتی که ایمنی سلولها را در برابر سرطان
افزایش میدهند
ایروین افزود :ایده کلی ما ،پرورش تعداد باالیی از
سلولهای تی شناسایی کننده تومور و سپس ،تزریق
آنها به بیمار است.
پژوهشــگران ،دو روش را برای ایجاد سلولهای
تی ابداع کردهاند .نخســتین راه ،حذف سلولهای تی
تومور از بافت آن ،پرورش آنها در ظرف آزمایشگاهی
و بازگرداندن آنها به بدن بیمار است .راه دوم ،گرفتن
سلولهای تی از خون بیمار و اصالح ژنتیکی آنهاست
تا بدین ترتیب ،ســلولهای تــی ،پروتئین موجود در
ســطح ســلول تومور را هدف قراردهند و یا این که

مهر :گروهــی از محققان ادعا می کنند با کمک
یــک آزمایش خون می تــوان باقیمانده عمر فرد را
اندازه گیری کرد .در این آزمایش با بررسی عواملی
مانند سطح قند خون عمر فیزیولوژیکی فرد تخمین
زده می شود.
به نقــل از دیلی میل ،محققــان آزمایش خونی
ابداع کرده انــد که می توانــد عمرباقیمانده فرد را
اندازه گیری کنــد .این پژوهش یکی از برنامه های
تحقیقاتی بی شــماری اســت که در سراسر جهان
ابداع شــده اند تا ماشــین حســابی بــرای طول
عمر فرد باشند.
در این نوع تحقیقات ســن سلول های بدن در
مقایسه با ســن واقعی فرد ســنجیده می شود .اما

ســلولهای تی ،در معرض پروتئینهای تومور قرار
گیرند تا در برابر آنها فعال شوند.
این روشها ،موفقیتهایی را در برابر بیماریهای
لنفوم و لوسمی نشــان دادهاند اما ارائه واکنش ایمنی
قوی در برابر تومورها برایشــان دشــوار بوده است.
پژوهشــگران ســعی کردهاند واکنش ســلولهای
تــی بــه تومورهای خشــک را با تزریــق داروهای
تحریککننــده ایمنی موســوم به “ســیتوکینها”
افزایــش دهند اما این داروها ،اثرات جانبی مضری از
جمله التهاب در پی دارند زیرا مایل به تحریک ایمنی

ابداع جدید محققان؛

تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون

محققان دانشــگاه ییل این پژوهش جدید را انجام
داده اند و تأکید دارند روش اندازه گیری آنان دقیق،
عملیاتی و آسان است .آنها برای اندازه گیری طول
عمر فــرد از فاکتورهایی اســتفاده می کنند که در
چکاپ ساالنه به کار می رود .به گفته آنان یافته های
موجــود را می توان در آینده نزدیک به یک تســت
ســاده مانند آزمایش های ژنتیک AmdMe 23
تبدیل کرد .اما برخالف آزمایش های ژنتیک نتایج
این تست کام ً
ال قطعی نیست.

شرکت  AmdMe 23آزمایش های ژنتیک را
به طور مستقیم در اختیار مشــتریان قرار می دهد.
مشتریان این خدمت نمونه ای از بزاق خود را برای
شــرکت می فرســتند و نتیجه آزمایش ژنتیک آنها
به طور آنالین ارسال می شود.
مورگان لوین محقق ارشد این تحقیق می گوید:
هدف بعدی ما شناســایی عواملی است که به پیری
ســلول منجر می شــوند .به این ترتیب پزشــکان
می توانند با تغییر رژیم غذایی یا عادات ورزشــی به

هر سلول تی که با آن مواجه میشوند ،هستند.
نانوذرات جدید پژوهشــگران ام.آی.تی میتوانند
مقــدار زیادی از دارو را انتقال دهند و تا هنگام مواجه
شدن سلولهای تی با تومور ،آن را منتشر نکنند .این
نانوذرات ،حاوی نوعی ژل هستند که از مولکولهای
ســیتوکین ســاخته شــده اســت .مولکولها ،تنها
هنگامی که ســلولهای تی حاوی نانوذرات به تومور
برســند ،آزاد و فعال میشوند .فعال شدن مولکولها،
با یک تغییر شــیمیایی در ســطح ســلول های تی
مشخص میشود.
بیماران کمک کنند ،طول عمر خود را افزایش دهند.
این آزمایش در حقیقت خطرهایی که ســامت
افراد را تهدید می کند به آنها نشان می دهد تا افراد
بتوانند عوامل خطرزا را قبل از تبدیل شــدن به یک
مشکل کنترل کنند.
در تحقیقات مشابه پیشین محققان ساختار سلول
را از طریق میکروســکوپ بررسی می کردند تا سن
مولکول هــا را اندازه گیری کنند .اما در روش جدید
لوین برای تخمین عمر باقیمانده فرد عواملی مانند
سطح قند خون را اندازه گیری می کند.
به گفته او این آزمایش بیشتر برای اندازه گیری
ســن فیزیولوژیکی اســت و تمام تغییرات بدن را
نشان می دهد.

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 شماره  139760311008000832هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
عبدالمجید عزیزدوســت فرزند کرامتاله به شماره شناسنامه 39
صــادره از جهرم در یکباب خانه به مســاحت  216/75مترمربع پالک
 8914فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی شده از  4094باقیمانده اصلی
واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی محمدباقر رحمانیان
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،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 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/21 :
/2167م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139760311008000610هیــأت اول مورخ 97/3/3
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی ایمان امیرساالری فرزند همایون به شماره
شناســنامه  5083صادره از جهرم در یکباب خانه به مســاحت 229
مترمربع پالک  2807فرعی از  4088اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 138فرعی از  4088اصلی واقــع در بخش  11فارس خریداری از مالک
رسمی ورثه حکیم زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی
میشود 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 رسید ،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 اول97/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/21 :
/2173م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139760311008000616هیأت مورخ  97/3/3موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی محمد حکمت دوســت فرزند نجف به شــماره
شناســنامه  24888صادره از جهرم در ششــدانگ یکبــاب خانه به
مساحت  231مترمربع پالک  8915فرعی از  4094اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4094باقیمانده واقع در بخــش  11فارس خریداری از
مالک رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/21 :
/2170م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

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  139760311008000612هیأت مورخ  97/3/3موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جهرم تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی ماهناز امینی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 1464
صادره از فسا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  257/83مترمربع
پالک  146فرعی از  4377اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی
از  4377اصلی واقع در بخش  11فارس خریداری از مالک رسمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به
فاصله  15روز در روزنامه عصر مردم آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،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 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/21 :
/2176م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جهرم
روحاله دهقان

آگهی
بدینوسیله اعالم میشود ســهیال جوکار دادخواستی به خواســته طالق به طرفیت علیرضا قره خانی مقدم فرزند حسین تسلیم شعبه اول دادگاه
عمومی حقوقی دادگستری داراب نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  960682ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ  97/5/28ساعت
 10تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک
نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
داراب مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد و
چنانچه شهود معارضی دارید در وقت رسیدگی همراه بیاورید در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/258م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان داراب
فیروزآبادی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کالسه ارجاعی به شماره  960371محکوم علیه شرکت نیرو
دوچرخ با مدیریت عاملی ســید علی باقریه حق محکوم به پرداخت
 450000000ریــال به انضمام خســارتهای قانونی در حــق محکوم لهم
ســید محمد موســوی ،زهرا مرادی ،ســعید امیدوار ،رعنا هوشیار،
سید هادی حســینی ،محمد غالمی و صادق امیری محکوم میباشد و
در همین راســتا یک دستگاه خودرو برقی با قیمت پایه  250000000ریال
و با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد لذا مراتب آگهی
میگردد تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در روز دوشنبه
مورخ  97/5/8رأس ساعت  12صبح در محل اجرای احکام دادگستری
شهرســتان پاسارگاد حضور یابد و پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تا
قبل از ساعت  12تحویل نماید.
-1مزایده در مورخ  97/5/8و در حضور نماینده محترم دادســتان از
قیمت کارشناسی شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده میباشند
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هرکس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد وجه مزایده از شــخص برنده نقدا ً دریافت میگردد و
الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از سیر مراحل قانونی و صدور
حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد.
-4در صورتی که در مهلت مقرر خریدار مابقی وجه مزایده را پرداخت
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و
مزایده تجدید میگردد.
-5در صــورت وصول اعتــراض از طرفین ظرف یــک هفته از تاریخ
مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی
دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد.
مشخصات خودرو مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:
 -1خودروی سواری برقی  9نفره با شارژ برقی میباشد و دارای سقف
فایبر گالس به رنگ ســبز دارای موتور برقی فاقد باطری با صندلی
طرح چرم و فاقد سیستم روشــنایی جلو و عقب بوده و به لحاظ عدم
پالک انتظامی مورد استفاده در اماکن توریستی و محصور میباشد و با
توجه به وضعیت موجود توسط کارشناس به مبلغ  250000000ریال معادل
بیســت و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده و قیمت پایه نیز از همین
مبلغ شروع میگردد.
 /2231م الف
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پاسارگاد
علی حسینپور
آگهی حصر وراثت
هادی رســتگار دارای شناسنامه شــماره  2115متولد  1361به شرح
دادخواســت به کالسه  9700500از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه میرشکاری به
شماره شناســنامه  2480068021در تاریخ  97/3/20در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر همسر دائمی متوفیه
 -2علیاصغر رســتگار به شماره شناســنامه  2480812758صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -3معصومه رستگار به شماره شناسنامه  2480854418صادره از حوزه
داراب فرزند متوفیه
 -4فرخلقا رستگار به شماره شناســنامه  887صادره از حوزه داراب
مادر متوفیه
 -5محسن میرشــکاری به شماره شناســنامه  1279صادره از حوزه
داراب پدر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /264م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم داراب
عبدالرسول باقرپوریان

آگهی ابالغ دادنامه
شماره دادنامه9609977141500318 :
شماره پرونده9609987141500233 :
خواهان :اعظم برزگر فرزند محمدتقی با وکالت سمیه عالی سروستانی
فرزند مهدی به نشانی شیراز -نبش  20متری سینما سعدی طبقه سوم
بانک ملت کد پستی 7134767175
خوانده :سید حبیب حسینی خرمی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه وجه
به تاریخ  96/5/31در وقت فوقالعاده جلســه شعبه دهم شورای حل
اختالف مجتمع شــماره یک به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشــکیل و
پرونده کالسه  960233تحت نظر است .با بررسی جمیع اوراق پرونده
ختم رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواست اعظم برزگر با وکالت سمیه عالی سروستانی
به طرفیت سید حبیب حســینی خرمی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده
میلیون و هشــتصد هزار تومان بــه انضمام خســارت تأخیر تأدیه و
حقالوکالــه وکیل و هزینه دادرســی با توجه بــه محتویات پرونده و
اظهارات وکیل خواهان در جلســه رســیدگی مورخ  96/5/21و هفت
فقره فیشهای واریزی وجه به میزان شــش میلیون و هشتصد هزار
تومان و همچنین با توجه به ســفتههای ارایه شــده به شــمارههای
خزانــهداری کل ( 159114ســری/گ) ( 159166ســری/گ) 135142
(ســری/ظ) به مبلغ نه میلیون تومان با توجه به اظهارات شهود تعرفه
شده توسط وکیل خواهان که همگی متفق ًا به مبلغ دو میلیون و هشتصد
هزار تومان بابت فیش واریزی شهادت دادهاند و نظر به اینکه خوانده
علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی روزنامه و رعایت انتظار کافی
در جلســه رسیدگی شورا حاضر نگردیده الیحهای ارسال ننموده و در
قبال دعــوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده لذا بــا عنایت به نظریه
مشورتی اعضاء به شرح صورتجلسه مورخ  96/5/31و مستندا ً به ماده
 9قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10دعوی خواهان را (نسبت
به یازده میلیون و هشــتصد هزار تومان) وارد تشخیص داده و مطابق
با مــواد  307 ،249 ،223و  309قانون تجــارت و مواد  519 ،198و 522
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
یازده میلیون و هشــتصد هزار تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست
مورخ  96/4/17لغایت اجرای حکم و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ
دویست و نود و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان
صادر و اعالم و نســبت به مبلغ مابقی چهار میلیون تومان به دلیل عدم
ارایه دلیل مثبت پرونده و با توجه به اینکه ظاهر اصل بر عدم میباشد
مستندا ً به ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی بیحقی خواهان نسبت
به مبلغ چهار میلیون تومان را صادر و اعالم میگردد .رأی صادره غیابی
بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شعبه بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در
محاکم عمومی حقوقی شیراز میباشد.
 /8272م الف
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف حوزه قضایی مجتمع شماره یک
شیراز
مریم دهخدا
آگهی حصر وراثت
محمدخلیل رفعتبخش فرزند فتحعلی به شماره ملی 2529544492
متولد  1322/2/8به شــرح دادخواســت به کالســه  97/57از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده
که شــادروان رباب دارائی فرزند حسین به شماره ملی 2529084408
در تاریخ  96/10/15در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه
حینالفوت آن مرحومه عبارت است از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /133م الف
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف استهبان
زین العابدین عدالت

