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طراحی و ساخت دستگاه برس
پالسمایی توسط دانشجوی ایرانی

طراحی و ساخت دســتگاه برس پالسمایی به منظور
از بین بردن باکتری های بیمارســتانی توسط دانشجوی
واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اســامی در مرکز
تحقیقات فیزیک پالسمای این واحد دانشگاهی صورت
گرفت.
شهره خاتمی دانشــجوی کارشناسی ارشد فیزیک این
واحد دانشــگاهی در رابطه با این طرح تحقیقاتی گفت:
برس پالســمایی در واقع گونه ای پالســما جت است با
این تفاوت که طول و عرض پالسمای تولیدشده در این
دستگاه به مراتب بیشتر از پالسما جت تک آرایه است.
وی با بیان اینکه مزیت این سیســتم نسبت به استفاده
از پالســما جت چند آرایه ای ،تولید یک سطح پالسمای
کامال متقــارن بدون هیچگونه فاصله ای در بین خطوط
پالسما است ،افزود :دستگاه برس پالسمایی ساخته شده
در مرکز فیزیک پالسمای واحد علوم و تحقیقات ،توانایی
تولید پالسمایی کامال متقارن در ابعاد  2در  7سانتی متر
را دارا است.
به گفته خاتمی ،از این سیستم برای باکتری زدایی انواع
باکتری های بیمارســتانی ازجمله باکتری استافیلوکوس
اورئوس ،سودوموناس ،کلپســیال و اشرشیاکلی استفاده
شده است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین این سیستم برای فرآیند
استرلیزه کردن گوشت ماهی از باکتری سالمونال که یکی
از مهمترین عوامل در مسمومیت غذایی به شمار می رود،
مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی به همراه داشته
است.
این محقق جوان یادآور شد :از دستگاه برس پالسمایی
برای اســترلیزه کردن پارچه نیز اســتفاده شده که نتایج
مطلوبی را به همراه داشــته است و از آن می توان برای
آلودگی زدایی از آب نیز استفاده کرد.
وی بیان کرد :تولید ســطح گســترده ای از پالسما در
این سیستم امکان استفاده از آن را برای استرلیزه کردن
سطوح به همراه دارد.
خاتمی با بیان اینکه پالسما را می توان به سه قسمت
پالســمای داغ ،گرم و ســرد تقســیم بندی کرد که هر
کدامشان کاربردهای گسترده ای در صنعت و تولید انرژی
دارند ،توضیح داد :اســتفاده از پالسمای سرد اتمسفری
یکی از بهترین روش ها در فرآیند استرلیزاسیون است و
کاربرد های گسترده ای در زمینه های مختلف همچون
استرلیزه کردن سطوح و موادغذایی ،انعقاد خون و ترمیم
بافت ها دارد.

محققــان موسســه فناوری ماساچوســت
( )MITیک دســت رباتیک چاپی سهبعدی
از جنس الســتیک ســیلیکونی را به نمایش
گذاشــتهاند که میتواند به صــورت مطمئنی
اجســام حســاس مانند تخممرغ و سیدی را
برداشته و حمل کند.
رباتهــا از پوشــشهای نیرومنــد زیادی
برخوردارنــد اما در میان آنهــا ظرافت وجود
ندارد .اندام و انگشــتان ســخت ،کار آنها را
برای گرفتن ،نگه داشــتن و دستکاری طیف
وسیعی از اجســام روزمره بدون رها کردن یا
خرد کردن آنها ،دشوار ساخته است.
محققان علــوم رایانه و آزمایشــگاه هوش
مصنوعی  MITکشــف کردهانــد که راهحل
میتواند استفاده از سیلیکون باشد.
سه انگشــت این دست رباتیک ،حسگرهای
مخصوصی دارد که میتواند اندازه و شکل یک
شیء را با دقت کافی تخمین زده و شکل آن را
از میان گزینههای متعدد شناسایی کند.
به گفته دانیل راس ،مدیر آزمایشگاه هوش
مصنوعــی و علوم رایانــهای  ،MITرباتها
اغلب به دلیل مشــکل بودن تعامل با اجسام
دارای اندازهها و مواد مختلف ،در عملکرد خود
محدود هستند.
وی افزود :در چنگ گرفتن اجسام ،یک گام
محققان دانشــکده پزشــکی دانشگاه جانز
هاپکینــز آمریکا دریافتهاند که محبوس کردن
ســلول های بنیادی در هیــدروژل میتواند
به آنهــا در تکثیــر و ارتقــای توانایی قلب
آسیبدیده در پمپاژ خون کمک کند.
ســلولهای بنیــادی با قابلیــت کمک به
ترمیم عضالت آســیبدیده ،به عنوان ابزاری
برای بازســازی اندام بدن شناخته شدهاند ،اما
تواناییهای بالقوه آنهــا بویژه در قلب هنوز
به طور کامل شناســایی نشده است که یک
دلیل آن میتواند این باشد که درصد کمی از
سلولهای بنیادی در این روند زنده میمانند.
بــه گفتــه ماریا راســل آبراهام ،دانشــیار
دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز ،بیشتر
ســلولهای بنیادی تزریق شده توسط ضربان
قلب به ریه ها فرســتاده میشــوند و قبل از
چسبیدن به دیواره اعضا ،دفع میشوند.
عالوه بر آن ،ســوخت و ســاز سلولهای
بنیادی به محــض آماده شــدن آنها برای
تزریــق کاهش مییابد ،فرآیندی که شــامل
حرکت دادن آنها از محفظههای کشــت به
داخل یک حالل بوده و باعث میشــود آنها
در صورت متصل نشــدن به بافت ،در عرض
چند ساعت بمیرند.
محققان در حال بررســی راههــای جدید
برای غلبه بر محدودیتهای درمانی سلولهای
بنیــادی ماننــد تزریــق حبابهای ســلولی
 - exosomeماژولهای ارتباطی کوچکی
که توســط سلول ترشح میشــوند  -به جای

آگهی حصر وراثت
حســین احمدی مطلق دارای شناسنامه شــماره  5متولد  1340به شرح
دادخواست به کالســه  94/11شورا از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایوب احمدی مطلق به
شماره شناسنامه  2280009900در تاریخ  94/5/25در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر حســین احمدی مطلق به شماره
شناسنامه  5صادره از حوزه  6شیراز پدر متوفی
 -2ربابه زارع به شماره شناســنامه  1102صادره از حوزه  6شیراز مادر
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /15018م الف
شعبه یک مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز واقع در
نصرآباد
آگهی تغییرات شرکت پاساب گستر شیراز سهامی خاص به شماره ثبت 19523
و شناسه ملی 10530316296
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 94/1/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1اعضای هیات مدیره عبارتند از حبیباله درخشــنده گلپایگانی و رضا
زاهد و جعفر مردانه برای مدت دو سال انتخاب شدند.
-2مهدی درخشنده گلپایگانی فرزند حبیباله به شماره شناسنامه 2115
متولد  1362صادره از شیراز به آدرس شیراز شهرک صنعتی فلکه سوم
فردوســی نبش کوچه  203کدپســتی  7158181766به سمت بازرس
اصلی و بدری اوجی به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک ســال
مالی انتخاب شدند.
-3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب
مدیران ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16825م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی
در خصوص پرونده کالســه  94/100ح ش ک با توجه به دادخواســت
خواهان فرخنده معنوی به طرفیت خوانده دعوی جواد نظری به خواسته
مطالبه مبلغ  1500000تومان بابت پرداخت بیمه کارگران به انضمام هزینه
دادرســی به علت مجهولالمکان بودن خوانده به تجویز ماده  3قانون
آیین دادرســی مدنی یک نوبت آگهی شــود تا خوانده از تاریخ انتشار
آگهــی ظرف مهلت  10روز به شــورای حل اختــاف کوهنجان واقع در
شهرستان سروستان شــهر کوهنجان مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود
برگ ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت رســیدگی روز
شنبه مورخ  94/8/23ساعت  15/30جهت رسیدگی مراجعه فرمایید.
 /15016م الف
دفتر شورای حل اختالف کوهنجان
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سال بیستم

شماره 5589

دست رباتیک سهبعدی نرم
برای حمل مطمئن اجسام شکننده

مهم در توانایی انجام کارهای مفید اســت؛ با

ایــن کار ،محققان هر دو گزینه دســتهای

درمان آسیبهای قلبی با
هیدروژلها

خود سلولها یا حتی اتخاذ یک رویکرد تفنگ
ساچمهای و تزریق بیش از یک میلیارد از این
سلولها هستند .اگرچه آنها بر این باورند که
یک روش دقیقتر ،بهترین راه به ســمت جلو
محسوب میشود.
بــه گفته محققــان ،اگر بتوان ســلولهای
کمتری را ســریعا پس از حمله قلبی تزریق و
آنهــا را به تکثیر پــس از پیوند ترغیب کرد،

میتوان شــکلگیری زخم را محدود کرده و
با رشد مجدد عضالت جدید قلب ،به موفقیت
بیشتری دست یافت.
محققــان یک هیدروژل تولیــد کردهاند که
برای حفظ بهتر ســوخت و ساز ،عملکردها و
ســامت ســلولهای بنیادی در زمان تزریق
آنها طراحی شــده اســت .این امر به معنی
ترکیب ســرم  -یک مایع غنی از پروتئین در

رباتیک نرم و کنترل حمایتگر و سیســتمهای
برنامهریزی را تولید کردنــد که عمل گرفتن
پویای اجسام را ممکن ساخت.
به گفتــه محققان ،رباتهای نــرم مزایای
بیشتری نســبت به رباتهای ســخت دارند
کــه از آن جمله میتوان بــه امکان جابجایی
اجسام با شکل غیرمعمول ،جای دادن آنها در
فضاهای تنگ و همچنین ترمیم آســان آنها
پس از برخورد اشــاره کرد .رباتهای نرم یک
گزینه جذاب جدید را ارائه میدهند .اما یکی از
مشــکالت انعطافپذیری فوقالعاده آنها این
است که اغلب در اندازهگیری دقیق یک جسم
دچار مشکل میشوند یا حتی نمیتوانند آن را
به هیچ وجه با موفقیت بردارند.
در اینجاســت که مفهوم “حسگر خم شدن”
به میان میآید .هنگامی که پنجه به ســمت
یک جســم حرکت میکند ،انگشتان دادههای
مکان را بر اساس انحنای آن ارسال میکنند.
با اســتفاده از این اطالعات ،ربات می تواند
شیء ناشناختهای را برداشته و آن را با دستهای
از دادههای اشیاء قبلی مقایسه کند.
تنها بــا ســه داده از یک فعل برداشــتن،
الگوریتــم ربات میتواند بین اجســام با اندازه
مشابه یک فنجان و یک بطری لیموناد تمایز
قائل شود.
خون که حامــل همه چیزهای مورد نیاز برای
بقای سلول است  -با اسید هیالورونیک است
که یک مولکول موجود در سلولهای ماتریس
محسوب میشود و در قلب وجود دارد.
تجربیــات آزمایشــگاهی نشــان داده که
ســلولهای بنیادی جنینی و بالــغ موجود در
هیدروژل با نرخ نزدیــک به  100درصد زنده
ماندنــد و طی چند روز به تکثیر شــدن ادامه
دادند .یکی دیگــر از یافتههای امیدوار کننده
این بــود که ســلولهای بنیــادی مذکور به
نمایش فاکتورهای رشــد بیشــتری نسبت به
ســلولهای بنیادی عادی پرداختند که سبب
ترمیم عضالت قلب میشوند.
تزریق هیدروژلهای مملو از سلول به قلب
موش زنده نشــان داد که حدود  73درصد از
سلولهای بنیادی زنده ماندند که در مقایسه،
تنها  12درصد از ســلولهای تزریق با محلول
همیشــگی دوام آوردند .طــی هفتههای بعد،
ســلول های مبتنی بر هیدروژل ،تکثیر شدند
در حالی که دیگر ســلولها از نظر تعداد کاهش
یافتنــد .محققــان دریافتند که ســلولهای
هیدروژل ،بهرهوری پمپاژ خون در بطن چپ را
تا  15درصد در طول چهار هفته پس از تزریق
افزایش دادند اما در مقایســه این میزان برای
سلولهای عادی ،هشت درصد بود.
این محققان حتی گزارش کردند که تزریق
هیــدروژل به تنهایی ،عملکــرد قلب و میزان
عروق خونــی در منطقه حمله قلبــی را ارتقا
میبخشد.
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ساخت ماشین  CNCبه منظور
کنترل عددی دستگاه های صنعتی

محققان کشور موفق به ساخت ماشین  CNCشدند
که می تواند با استفاده از رایانه و امکانات حافظه ای خود
اطالعات وارد شده را پردازش کند و این اطالعات توسط
ریزپردازنده ها (میکروپروسورها ) به عالئم کنترل برای
ماشین های افزار (دســتگاه های ویژه کارهای مختلف
صنعتی) تبدیل می شود.
‘امین قرداشــخانی’ مدیر عامل شرکت کنترل ماشین
ســرو با اشــاره به نحوه عملکرد ماشین آالت CNC
گفت :این ماشــین ها گســتره زیــادی در فعالیت های
صنعتی کشــور دارند .برشــکاری ،تولید قطعات مستقیم
خودرو و یا تولید قالب هــای صنعتی ،از جمله تولیداتی
است که به وسیله این دستگاه صورت می گیرد.
وی افزود CNC :دستگاه های کنترل عددی هستند
به طوری که سیســتم های رایانه ای به صورت عددی
و یا دیجیتال کنترل یک فرایند را به عهده می گیرند.
قرداشخانی به داشتن نمونه مشابه خارجی این محصول
اشــاره کرد و گفت :از ســال  90با هدف بومی ســازی
فناوری هــای به کار رفته ،فعالیت را شــروع کردیم و تا
کنــون محصول نهایی از لحاظ کیفیت با نمونه مشــابه
خارجی برابری می کند.
وی در خصوص صادرات این محصول گفت :تاکنون از
این دســتگاه به شهر استانبول در ترکیه و همچنین شهر
باکو در آذربایجان صادرات داشته ایم و امیدواریم بتوانیم
در ســال های آینده به کشــور های دیگر نیز صادرات
داشته باشیم.
وی در خصوص میزان تولید ســالیانه این دستگاه در
کشور اظهار کرد :تولید ســالیانه این دستگاه بستگی به
شرایط بازار و درخواســت متقاضیان این محصول دارد،
اما شرکت قادر به ســاخت حداکثر  30دستگاه در طول
سال است.
ایــن فعال حــوزه فناوری به فعالیــت بخش R&D
شــرکت اشــاره کرد و گفــت :در این بخش شــرکت،
گروه هــای مجــزا از جمله گروه کنتــرل الکترونیکی و
مکانیکی مشــغول به فعالیت هســتند که به چند روش
مختلــف کار می کنند .یکی از این روش ها به گونه ای
اســت که محققان سیستم های روز دنیا را بررسی کرده
و اگر امکان مهندسی داشــته باشند ،روی آن کار انجام
می دهند .وی ادامه داد :مهمترین قســمت ،کار مستقیم
روی محصوالتی اســت که با ایده خود افراد در شرکت
تولید شده است که پس از طراحی و انجام آزمایش های
الزم ،روی دستگاه های جدید کار می کنیم.
قرداشــخانی در ادامــه توضیــح داد :ایــن فرآیند در
سیســتم های مکانیکی و الکترونیکی انجام می شــود و
همچنین هر دستگاهی که ساخته می شود تجربه جدیدی
را برای ما به ارمغان می آورد ،به طوری که هر دســتگاه
بعد از گذراندن مرحله آزمون و خطا ،عیب و نقص هایی
را از خود بروز می دهد که با بررســی این موارد ،در تولید
دستگاه های جدید آن ها را لحاظ می کنیم.
وی در خصوص اشتغال افراد با تجربه در شرکت بیان
کرد :از شــرکت ماشین سازی تبریز به عنوان یک قطب
مهم صنعت ماشــین ســازی در ایران می توان نام برد
که فعالیت خــود را به روز پیش می برد و ما تا کنون در
شرکت سعی داشتیم بیشــتر با افراد با تجربه در صنعت
ماشین سازی همکاری خود را پیش ببریم.

ثبتی و دادگستری
آگهی فقدان سند مالکیت
محمــد قارئی به موجب گواهی انحصار وراثت شــماره  411مورخ
 93/5/18شعبه  15شورای حل اختالف شــیراز فوت نموده است
وراث وی عبارتند از صغری کوهکن همســر و حسن قارئی و علی
قارئی فرزندان متوفی و الغیر میباشند که وراث نامبرده با تسلیم
دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه  429زرقان تنظیم شــده
مدعیاند که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 460783
مربوط به دو دانگ مفروز از ششدانگ یکباب خانه به پالک 2988
واقع در بخش  2شــیراز که ذیل ثبت  4799در صفحه  568دفتر
 54امالک به نام اصغر ســامتی ثبت و سند مالکیت صادر و سپس
معالواسطه به موجب سند  139653مورخ  70/11/15دفتر  2شیراز
به محمد قارئی منتقل شــده و به علت جابجایی مفقود گردیده و
ورثه نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصــره یک ماده  120آیین نامــه قانون ثبت آگهی
میشود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند
معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16826م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به عبدالرضا شــعبانی فرزند عباس کــه به موجب
دادنامه شــماره  9409977162300959مورخ  94/5/21در پرونده
کالســه  9409987162300382و شــماره بایگانی  940461حکم به
محکومیت وی به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مســاحت نه هزار مترمربع
تحت پالک  3707بخش ســه فارس زرقان به نام خواهان فاطمه
زارعی جلیانی و همچنین پرداخــت مبلغ  2344000ریال بابت هزینه
دادرسی و همچنین پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی
صادر گردیده است ابالغ میشود چنانچه به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را
به این مرجع واقع در زرقان تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/16926م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی عمومی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری
آگهی اخطاریه دفترخانه
خیراله تاجیک افغانی شغل آزاد مجهولالمکان چون طالق فی مابین
شــما و همسرتان لیال شــهیدی شــهنانی طی رأی قطعی شماره
 9409977128200605کالســه پرونده  931262شعبه دوم حقوقی
دادگاه داراب صادر گردیده به اســتناد ماده واحده تشــخیص
مصلحت نظام شایســته اســت ظرف مدت یک هفتــه به این
دفترخانه مراجعه نماییــد در غیر این صورت طبق قانون طالق به
ثبت خواهد رسید.
 /411م الف
دفتر طالق  65داراب

آگهی فروش مال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی  940192الف ج ح محکوم علیه رضا ارسنجانیزاده
محکوم به پرداخت دویســت و چهل و دو میلیــون ریال بابت اصل و مبلغ
دوازده میلیــون و پانصد هزار ریال از بابت هزینه نیم عشــر و مبلغ یک
میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دویست و پنجاه
هزار ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم له محمدعلی زارع گردیده
اســت با عنایت به اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود تعداد سه رأس
گاو معرفی نموده اســت لذا محکوم له تقاضــای مزایده اموال متعلق به
محکوم علیه را نموده اســت علیهذا با توجه به ارزیابی توسط کارشناس
رســمی دادگستری سه رأس گاو ماده به شــمارههای  936و  506و 904
که همگی یک شــکم زایمان داشتهاند و هیچکدام آبستن نبودهاند قیمت
هر رأس از این گاوها براســاس نرخ عادله روز شصت و پنج میلیون ریال
و جمع ًا یکصد و نوده و پنج میلیون ریال قیمتگذاری شــده است لذا در
اجرای مقررات مواد  114و  117و  118و  119و  138و  139قانون اجرای احکام
حقوقی اموال مذکور در روز یکشــنبه مورخ  94/8/17از ســاعت  9الی 10
صبح در محل دادگستری شهرســتان ارسنجان پس از چاپ این آگهی در
یک نوبت در روزنامه رســمی جمهوری اســامی (عصر مردم) از طریق
مزایده به فروش میرســد که متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنج روز
قبل از وقت مزایده اموال فوق را در ارســنجان گاوداری محکوم له رضا
ارسنجانیزاده مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال
مذکور متعلق به شــخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد داده است
بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده روز پرداخت گردد که در این
صورت طبق ماده  129قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده میبایست
ده درصد بهاء را فیالمجلس بعنوان سپرده به صندوق دادگستری تودیع
نماید در صــورت عدم پرداخت به موقع مابقی بها پس از کســر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند
سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2427م الف
منشی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور
آگهی حصر وراثت
نصیر رحمانی دارای شناســنامه شــماره  21متولد  49/3/1ممســنی به
شــرح دادخواست به کالســه  94از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان توران رشیدی به شماره
شناســنامه  27در تاریخ  94/6/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1ناصر رحمانی به شــماره شناســنامه  70متولــد  1324/9/2صادره از
ممسنی  2390315992همسر متوفیه
 -2نصیر رحمانی به شــماره شناســنامه  21متولــد  1349/3/1صادره از
ممسنی  2391661061فرزند متوفیه
 -3فضلا ...رحمانی به شماره شناســنامه  22متولد  1349/3/1صادره از
ممسنی  2391661071فرزند متوفیه
 -4مهرانگیس رحمانی به شماره شناسنامه  76متولد  1349/9/1صادره از
ممسنی  2390316093فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفیه نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا
تقدیــم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /16924م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم ممسنی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000539مــورخ  1394/4/7هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مســلم جمالی تزنگی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  36صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 195/46مترمربع پالک  6434فرعی از  39اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  1180فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس خریداری
شــده با قولنامه عادی (معالواســطه) از مالک رسمی ماشااهلل رمضانی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود و 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/16 :
 /66م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000652مورخ  1394/6/16هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی امیر حیدری فرزند حاجی خان به شــماره
شناســنامه  1246صادره از سروســتان در ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  446مترمربع پالک  4291فرعــی از  39اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  964فرعی از  39اصلی واقع در قطعه یک بخش  9فارس
حوزه ثبت ملک سروستان خریداری شده با قولنامه عادی (معالواسطه)
از مالکین رســمی آقایان سید امیر حبیباهلل و ســید امین جهاد محرز
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود و 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
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/16 :
 /67م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

