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این شامره: سیناپس چیست؟

آگهی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160311029000378 مورخه 1401/06/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نسیم آقائی کوهی فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 1403 صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 25000 مترمربع پالک 114 فرعی از 1230 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 88 فرعی از 1230 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند روستای خرمایک خریداری از مالک رسمی آقای نسیم 
آقایی کوهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15                                                                      تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30

39570/1967101                      105 م الف 
امید حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160311029000602 مورخه 1401/09/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق سلیمانی فرزند حمزه بشماره 
شناسنامه 7 صادره از دهرم در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 62849 متر مربع پالک 1296 فرعی از 1201 اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک 1201 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند بخش دهرم خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سلیمانی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15                                                            تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30

39568/1967100                        106 م الف 
امید حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160311029000388 مورخه 1401/06/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نسیم آقائی کوهی فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 1403 صادره از شیراز در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 55895 مترمربع پالک 89 فرعی از 1230 اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک 1230 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند بخش خرمایک خریداری از مالک رسمی آقای نسیم آقائی کوهی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/15                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/30          39571/1967102            104 م الف 

امید حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهی دادنامه 
: آقایان 1- سیروس خمیسی فرزند حسین  به طرفیت خواندگان  با وکالت آقای مرتضی حیدری  خواهان: آقای اسماعیل دریانشین فرزند علی 
2-فرهاد میرزایی فرزند محمد علی 3-عبدالرضا عبید دغاغله به خواسته استرداد مبلغ 120 هزار درهم امارات به انضمام جمیع خسارات دادرسی و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 140112920002327396 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان مهر ثبت و پس از طی مراحل رسیدگی طی نامه شماره 140112390007400877مورخ 1401/08/29 منجر به حکم محکومیت 
خوانده ردیف 2 گردیده و نسبت به خوانده ردیف 1 و 3 قرار رد دعوی خواهان صادر که به علت مجهول المکان بودن احدی از خواندگان و 
درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در صورت اعتراض مراتب به 

این شعبه اعالم نمایند، در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
39542/1967104                          1401/291 م الف 

میثم علیزاده – منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهر 

آگهی فقدان سند مالکیت 
برابر وکالتنامه های شماره 72316-1393/11/21 و 112879 و 112880-1400/05/09 از دفترخانه اسناد رسمی  بهادری خلیلی  خانم زهرا 
شماره 146 شیراز به وکالت از وراث آقای منوچهر ملک نسب اردکانی که نامبرده برابر دادنامه حصر وراثت شماره 175-92/03/30 شعبه 6 
شورای حل اختالف حوزه قضایی شماره یک شیراز و گواهی مالیات بر ارث شماره 72/90475-17-97/06/10 اداره دارائی شیراز فوت و 
وراث حین الفوتش عبارتند از ) خانم فاطمه معینی آب گرمی و آقایان ایرج و اکرم ملک نسب اردکانی و نادر ملک نسب ( با تسلیم دو برگ 
استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 416 شیراز با شماره شناسه یکتا 140002151779000138 تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد 2 
جلد سند مالکیت دفترچه ای مربوط به ششدانگ پالک 1219 واقع در بخش دو شیراز که به شماره دفتر سوم متمم صفحه 92 ذیل شماره 344 به 
نام غالمعلی سفید بخت و شهباز برزگر بالمناصفه ثبت و سند مالکیت بشماره های چاپی 724233 و 724234 صادر و به موجب سند انتقال شماره 
35770-75/06/21 دفترخانه اسناد رسمی شماره 51 شیراز مع الواسطه به آقای منوچهر ملک نسب اردکانی منتقل و به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 39635/1967105                      3143 م الف 

مصطفی علیخانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

آگهی پادگان شهید دستغیب 

تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون در نظر دارد اراضی کشاورزی زیر کشت یونجه پادگان شهید آیت اله دستغیب 
)ره( را از طریق برگزاری حراج عام برای یک سال زراعی به صورت اجاره واگذار نماید، متقاضیان می توانند 
برای دریافت اسناد و مدارک مزایده در روزهای اداری از تاریخ 1401/09/15 الی 1401/09/20 به مدت 5 
روز از ساعت 9 صبح تا پایان وقت اداری ) ساعت 14 ( به آدرس : فارس، کازرون –میدان امام حسین علیه السالم 
مراجعه نمایند، زمان و مکان بازگشایی پاکت ها حضوری به افراد شرکت کننده اعالم می گردد، برای اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 09174199363 برادر نیکبخت تماس حاصل فرمایید.
39633

سروان پاسدار حسن بهرام زاده – مدیر خدمات رفاهی تیپ تکاور امام سجاد )ع( کازرون 

آگهی مفقودی
برگ سند کمپانی خودرو پیکان سواری مدل 1374 رنگ سفید یخچالی – روغنی به شماره پالک 321/53 س 29 به شماره موتور 01127444224 
و شماره شاسی 0074444548 به نام سید رحیم حسینی شمس آبادی به شماره ملی 1287752918 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

39627/1967103

آگهی مزایده مال منقول 

برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کالسه 140004011188000550 و شماره بایگانی 140000565 
این اداره، له خانم فاطمه حاتمی علیه ورثه فرخ مهران پور موضوع سند ازدواج شماره 16032-84/11/05 دفترخانه ازدواج شماره 
52 کازرون، ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید 131 به شماره شهربانی 63-ایران 768و 69 و شماره موتور 5836745 
شماره شاسی 3562333 مدل 1396 که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور وسایط نقلیه موتوری و زمینی، وضعیت 
خودرو: رنگ بدنه سفید روغنی – چهار سیلندر، کپسول گاز در صندوق عقب دارد، گلگیر سمت چپ آثار خوردگی دارد. به مالکیت 
فرخ مهران پور فرزند محمد به شماره ملی 2296349171 متولد 1362/12/08 که خودرو مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی و در قبال قسمتی از طلب بستانکار و نیم عشر اجرایی و حق حراج از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1401/09/28 در 
محل اداره ثبت اسناد و امالک کازرون از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 940/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده 
روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات نقدا وصول خواهد شد. 
بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته 
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است شخصی که میخواهد به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید، می بایست 
قبل از برگزاری مزایده نسبت به واریز 10% مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده اداره ثبت اسناد اقدام نماید.) این آگهی در یک نوبت 

در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی نیز الصاق می گردد(
تاریخ انتشار:1401/09/15

39621                 264 م الف 
رضا رجبی زاده – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون 

مغز  کردند  اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  تی  آی  ام  دانشگاه  محققان 
بزرگساالن حاوی میلیون ها سیناپس خاموش)silent synapses( است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، تا همین اواخر تصور می شد که 
سیناپس های خاموش تنها در مراحل اولیه رشد مغز و زمانی که به مغز 
حال،  این  با  دارند.  وجود  می کنند،  کمک  جدید  اطالعات  جذب  در 
تمام  از  درصد   ۳۰ حدود  که  داد  نشان  تی  آی  ام  مطالعه  جدیدترین 
دانشمندان  هستند.  خاموش  بالغ،  موش های  مغز  قشر  در  سیناپس ها 
همچنین دریافتند که این سیناپس های خاموش تا زمانی که برای کمک 

به شکل گیری خاطرات جدید به کار گرفته نشوند، غیرفعال می مانند. 
این سیناپس های خاموش ممکن است بینشی را در مورد اینکه چگونه 
و  کند  ایجاد  جدید  خاطرات  مداوم  طور  به  می تواند  بزرگساالن  مغز 
اطالعات جدیدی را بدون نیاز به تغییر سیناپس های معمولی قدیمی خود 

به دست آورد، ارائه دهد.
دیمیترا وارداالکی دانشجوی کارشناسی ارشد ام آی تی و نویسنده اصلی 
جدید  اتصاالت  دنبال  به  خاموش  سیناپس های  این  گفت:  مطالعه  این 
بین  ارتباطات  می شود،  ارائه  جدید  مهم  اطالعات  که  زمانی  و  هستند 
نورون های مربوطه تقویت می شود. این امر به مغز اجازه می دهد تا بدون 
بالغ که تغییر آنها  بازنویسی خاطرات مهم ذخیره شده در سیناپس های 

سخت تر است، خاطرات جدیدی ایجاد کند.
در این مطالعه، دانشمندان صراحتا به دنبال سیناپس های خاموش نبودند. 
آزمایش  یک  از  جذاب  نتیجه  یک  بررسی  حال  در  آنها  عوض،  در 
قبلی در آزمایشگاه هارنت)مارک هارنت، دانشیار علوم مغز و شناختی( 
دندریت ها،  چگونه  که  دادند  نشان  نویسندگان  مطالعه،  آن  در  بودند. 
می توانند  می گیرند،  سرچشمه  نورون ها  از  و  هستند  آنتن ها  شبیه  که 
ورودی سیناپسی را بسته به جایی که در یک نورون قرار دارند، متفاوت 

پردازش کنند.
آنها  رفتار  در  تغییرات  توضیح  به  می تواند  این  آیا  اینکه  تعیین  برای 

کمک کند، دانشمندان تالش کردند تا گیرنده های انتقال دهنده عصبی 
را در شاخه های مختلف دندریتیک به عنوان بخشی از آن مطالعه بررسی 
کنند. آنها با استفاده از روشی به نام IMAP)تحلیل بزرگنمایی پروتئوم با 
حفظ اپی توپ( به این امر دست یافتند. این روش امکان انبساط فیزیکی 
نمونه های بافت را فراهم می کند و به دنبال آن پروتئین های خاص را 

برچسب گذاری می کند تا تصاویری با وضوح بسیار باال ارائه کند.
کشف  به  بودیم،  تصویربرداری  مشغول  که  حالی  در  گفت:  هارنت 

شگفت انگیزی دست یافتیم. 
اولین چیزی که دیدیم و فوق العاده عجیب بود و انتظارش را نداشتیم، 

حضور فیلوپودیا)Filopodia( در همه جا بود.
دندریت ها خارج  از  نازکی هستند که  برآمدگی های غشایی  فیلوپودیا 
انجام  آنها  که  کاری  اما  بودند،  دیده  را  آنها  قبال  دانشمندان  می شوند. 
می دهند نامشخص است زیرا آنها به قدری کوچک هستند که با استفاده 

از تکنیک های تصویربرداری سنتی دیدن آنها دشوار است.
برای جستجوی   IMAP فناوری  از  ام آی تی  تیم  این کشف،  به دنبال 
فیلوپودیا در مناطق اضافی مغز بزرگساالن استفاده کرد. در کمال تعجب 
آنها فیلوپودیا را در سطحی ۱۰ برابر بیشتر از آنچه قبال در قشر بینایی 
موش و سایر نواحی مغز مشاهده شده بود، کشف کردند. عالوه بر این، 
آنها دریافتند که فیلوپودیا فاقد گیرنده های AMPA است، اما گیرنده های 

NMDA دارند که گیرنده های انتقال دهنده عصبی هستند.

یک سیناپس فعال معمولی هر دوی این گیرنده ها را دارد که به انتقال 
معموال   NMDA گیرنده های  می شوند.  متصل  گلوتامات  عصبی  دهنده 
برای ارسال سیگنال ها نیاز به همکاری با گیرنده های AMPA دارند زیرا 
طبیعی  استراحت  پتانسیل  در  را   NMDA گیرنده های  منیزیم  یون های 
وجود   AMPA گیرنده های  وقتی  بنابراین،  می کنند.  مسدود  نورون ها 
نداشته باشند، سیناپس هایی که فقط گیرنده های NMDA دارند، نمی توانند 

در امتداد جریان الکتریکی عبور کنند و به آنها خاموش می گویند.

مغز انسان میلیون ها سیناپس خاموش دارد

نویسند: در سیستم عصبی، سیناپس ساختاری  دانش می  سایت مدرسه 
است که به یک نورون اجازه می دهد که سیگنال الکتریکی یا شیمیایی 
سیگنال ها  انتقال  برای  نورون ها  کند.  منتقل  دیگر  نورون  یک  به  را 
این  که  است  مکانی  سیناپس  و  یافته اند  تخصص  هدف  سلول های  به 
کار )انتقال سیگنال( در آن جا انجام می گیرد. در یک سیناپس، غشای 
غشای  با  پیش سیناپسی(  )نورون  سیگنال  عبوردهنده  نورون  پالسمایِی 

سلوِل هدف )پس سیناپسی( در نزدیکی هم قرار می گیرند.
و  آرایه ها  شامل  پس سیناپسی  و  پیش سیناپسی  محل های  دو  هر 
به  را  غشا  دو  که  هستند  مولکولی  کننده  عمل  اجزای  از  وسیعی  نظم 
در  دهند.  می  انجام  را  سیگنال دهی  فرایند  و  کرده  متصل  یکدیگر 
و  آکسون  روی  بر  پیش سیناپسی  قسمت  سیناپس ها،  از  بسیاری 
دارد. قرار  سلولی(  )جسم  سوما  یا  دندریت  روی  قسمت پس سیناپسی 
تشخیص  قابل  عصبی  پیام  انتقال  مکانیسم  اساس  بر  سیناپس  نوع  دو 
است: سیناپس های الکتریکی و سیناپس های شیمیایی. در سیناپس های 
الکتریکی، دو نورون از طریق کانال هایی بر روی غشا ی خود که دقیقا 
هم راستای هم هستند با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از طرف دیگر، 
در سیناپس های شیمیایی، اطالعات از طریق انتشار سیگنال های شیمیایی 
از  قبل  می شود.  منتقل  پیش سیناپسی  نورون  از  عصبی  ناقل های  نام  به 
آزادسازی، مولکول های ناقل عصبی در اندامک های کروی و محدود به 

غشایی به نام وزیکول سیناپسی ذخیره می شوند. 
در  سیناپس  نوع  فراوان ترین  که  شیمیایی  سیناپس های  اصلی  ویژگی 
غشای  نزدیکی  در  سیناپسی  وزیکول های  تجمع  است،  عصبی  سیستم 
انتقال  در  درگیر  اتفاقاِت  است.والِی  آکسون ها  پایانه  پیش سیناپسِی 
به این صورت است: اول، یک  پیام عصبی در یک سیناپِس شیمیایی 
پتانسیل عمل  نام  به  الکتریکِی مختصر،  به صورت تخلیه  تکانه عصبی 
شده  وارد  پیش سیناپسی  نوروِن  آکسوِن  پایانه  به   ،)action potential(
و  موجب اختالل در توزیع ذرات دارای بار مثبت و منفی در سراسر 

غشای پیش سیناپسی می شود. دپالریزاسیوِن غشا منجر به باز شدن کانال 
نوبه خود غلظِت کلسیِم  به  این  به ولتاژ می شود و  های +Ca2 حساس 
نوروِن پیش سیناپسی را توسط +Ca2 خارج سلولی، افزایش می دهد. این 
با غشای پیش سیناپسی  اتفاق باعث می شود که وزیکول های سیناپسی 
ادغام شوند، این فرایندی به نام برون رانی یا Exocytosis است که منجر 
می شود.  سیناپسی  در شکاف  آن ها  ناقل عصبی  محتوای  آزاد شدن  به 
و  می شوند  پخش  سیناپسی  در شکاف  ناقل عصبی  مولکول های  سپس 
گیرنده های  می شوند.  متصل  غشای پس سیناپسی  گیرنده های خاص  به 
اتصال  مکانیسم  و  ساختار  به  توجه  با  و  هستند  نوع  دو  پس سیناپسی 
از  نوع  تعیین می کنند. یک  ناقل عصبی، پاسخ نورون پس سیناپسی را 
گیرنده ها یونوتروپیک هستند که یک کانال یونی را تشکیل می دهند. 
یونی  کانال های  خودشان  که  هستند  متابوتروپیک  گیرنده ها  دوم  نوع 
میانی  مولکول های  گیرنده ها،  این  به  اتصال  با  عصبی  ناقل  اما  ندارند؛ 
موسوم به پروتئین G را فعال می کند که مستقیمًا با کانال های یونی و 
یا با سایر پروتئین های مؤثر در تنظیم کانال های یونی در تعامل هستند. 
صورت  )در  مستقیم  صورت  به  گیرنده ها  این  از  یک  هر  فعال سازی 
وجود  صورت  )در  غیرمستقیم  یا  یونوتروپیک(  گیرنده های  وجود 
گیرنده های متابوتروپیک( منجر به تغییر ناگهانی در نفوذپذیری غشای 
پس سیناپسی نسبت به یون های خاص می شود، که در این صورت توالی 

بعدی این اتفاقات را در نورون پس سیناپسی تحریک می کند.

نقش سیناپس در انتقال پیام های عصبی


