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شناسایی ویروس آسیب زا
در درخت مو

یک فوق تخصص بیماری شناســی گیاهی با اشاره به
اینکه در پژوهشی تالش شــد تا ویروسی که در درخت
انگور (مو) ایجاد بیماری میکند شناســایی شود ،گفت:
شناســایی این ویروس ،شناسایی فاکتورهایی که موجب
ایجاد آن می شــود و مراقبتهای مورد نیاز در خصوص
برخورد بــا این ویروس از اهداف این پژوهش اســت و
اکنون  90درصد این تحقیقات به پایان رسیده است.
ناسیا لطفی با اشاره به اینکه در این پژوهش سعی شده
تا ویروسی که در درخت انگور (مو) ایجاد بیماری می کند
شناسایی شــود ،گفت :نمونههای مختلف این ویروس را
در باغهای کشــور مانند تبریز ،اردبیل ،جنوب کشــور و
اراک جمع آوری و ســپس تحقیقات بر روی آنها انجام
شد.
وی شناســایی این ویروس ،شناسایی فاکتورهایی که
موجب تولید آن می شــود و مراقبتهــای مورد نیاز در
خصوص برخورد با این ویروس را از اهداف این پژوهش
دانست و تصریح کرد :اغلب نمونه هایی که از شهرهای
مختلف بررسی شــده مربوط به شهر تبریز است .پس از
بررسی های الزم نیز ویروس و نحوه ارائه آن توسط این
پژوهش به نتیجه رسید.
این فوق تخصص بیماری شناسی گیاهی ،خاطرنشان
کرد 90 :درصد این تحقیقات به پایان رســیده اســت و
اکنون در مرحله طراحی پالیمر هســتیم تا از راه وکتور
ویروس نمونــهای از بیماری که کنترل شــده و قابلیت
ایجاد آسیب را ندارد تولید کنیم.
لطفی با اشــاره به اینکــه تصمیم داریــم تا ویروس
کنترل شده را پس از تولید در سطح باغهای کشور پخش
کنیــم ،افزود :برای انجام این پژوهش به صورت تقریبی
از ســطح تمام باغهای سراسر کشور نمونه گیری شد تا
نتیجه الزم را بدست آوریم.
وی بــا بیان اینکه تاکنــون در این پژوهش به صورت
تقریبــی  200تــا  300نمونه مورد بررســی قرار گرفته
است ،یادآور شــد :خوشبختانه انجام تحقیقات تا به حال
موفقیت آمیز بوده اســت .در این پژوهش دکتر نوری نژاد
(عضو هیات علمی دانشــگاه تهران) و دکتر ایوانوویسک
(از ژاپن) همکاری داشتهاند.
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دانشمند جوان ایرانی در جمع  10دانشمند برتر جهان
نشــریه «ســاینس نیوز» با نظرخواهی از
 30نفر از برندگان جایزه نوبل 10 ،دانشمندی
را که تحقیقاتشان بیش از همه مورد توجه این
نوبلیستها بوده انتخاب کرده که در جمع آنها
دکتر یاسر رودی ،فیزیکپیشه جوان ایرانی نیز
حضور دارد.
دکتــر رودی ،محقق ایرانی موسســ ه علوم
اعصــاب کاولــی و مرکز محاســبات عصبی
دانشــگاه علوم و فناوری نــروژ(،)NTNU
خرداد ماه امسال جایزه «اریک کندل »2015
را که هر دو سال یکبار با مشارکت فدراسیون
نوروســاینس اروپا در حوزه علوم اعصاب اعطا
می شود دریافت کرد.
موضــوع اصلــی تحقیقــات وی ،درک
ساختار محاســبات و الگوریتمهای مربوط به
نتیجه گیریهای عددی و آموزش و چگونگی
پایهریزی این محاسبات در شبکههای عصبی
اســت .وی با همکاری پروفســور «می بریت
موزر» و پروفســور «ادروارد موزر»  -برندگان
نروژی جایزه نوبل پزشــکی  - 2014به نتایج
چشــمگیری در زمینهی درک ســاختارهای
شبکه ( )gridدر سیســتمهای ردیابی انواع
پســتانداران و کارکردهای حافظه دست یافته
است .به گفتهی پروفســور ادوارد موزر ،یاسر
رودی یکی از معدود محققان جوان در ســطح
بینالمللی است که هم در زمینه علم اعصاب
یک شرکت تایوانی موفق به ارائه نانودارویی
برای مقابله با ویروس ایدز شده است .در این
دارو ،از نانوذراتی اســتفاده شــده که قادر به
اتصــال به ویروس بوده و مانع از تکثیر آن در
بدن میشود.
لوریتــا یــک شــرکت تایوانــی در حوزه
زیستفناوری است که محصوالتی در بخش
مراقبت از پوست دارد .این شرکت اخیراً اعالم
کرده که موفق به ارائه نانوداروی جدید شــده
اســت که قادر به جلوگیری از تکثیر ویروس
ایدز میشود .دیوید لو ،مدیرعامل لوریتا ،معتقد
اســت که این فناوری میتواند درمان قطعی
برای ایدز باشد .نتایج آزمایشهای اولیه نشان
میدهد که این نانودارو قادر به درمان و بهبود
چشمگیر در مدت یک ماه شده است .بیمارانی
کــه به مدت چند ماه از این نانودارو اســتفاده
کردهانــد تعــداد ســلولهای  CD4+آنها
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
براساس نتایج آزمونهای انجام شده توسط
محققان دانشــگاه جان هاپکینز ،این نانودارو
میتواند به صورت صد درصــد مانع از تکثیر
ویروس ایدز در محیط آزمایشــگاهی شــود.
تاکنون هیچ دارو یا ترکیبی با عملکرد مشــابه

و هــم در زمینــهی فیزیک نظــری فعالیت
میکنــد .وی با ایجاد فعالیتهای مشــترک

نقش بســزایی بر تاثیرپذیری این دو رشته از
یکدیگر برعهده دارد .پروفسور میبریت موزر

نانودارویی برای ممانعت از تکثیر
ویروس ایدز

هم میگوید :نکتهی جالب در مورد یاســر این
است که او میتواند با استفاده از قوانین پایهای
فیزیک محاســبات ذهنی را توضیح دهد که
ممکن اســت حتی در مورد مــواد غیر جاندار
نیز صدق کند .دکتر یاســر رودی که در سال
 1360در تهران متولد شــده ،دوره متوسطه را
در دبیرســتان البرز و تحصیالت کارشناسی و
کارشناسی ارشــد خود را در رشته فیزیک در
دانشــگاه صنعتی شریف به پایان رسانده و در
ســال  1384موفق به کسب مدرک دکتری از
موسسه مطالعات پیشــرفته در تریسته ایتالیا
( )SISSAشده است.
وی پــس از مدتی فعالیــت در واحد علوم
اعصاب محاســباتی  Gatsbyیونیورسیتی
کالج لنــدن به عنوان محقق پســادکتری به
هیــات علمی ( Norditaموسســه فیزیک
نظری نوردیک) که هدف آن توسعه تحقیقات
فیزیک نظری در کشورهای نوردیک (منطقه
شمال اروپا و آتالنتیک شمالی شامل دانمارک،
فنالند ،ایسلند ،نروژ و سوئد) است ملحق شد.
رودی در حال حاضر در موسســه Kavli
و مرکز محاســبات عصبی دانشــگاه علوم و
فناوری نروژ ،موسســه مطالعات پیشرفته بنیاد
 Starrدر پرینســتون و مرکــز بینالمللــی
تحقیقات فیزیک نظری عبدالســام در ایتالیا
فعالیت دارد.
این نانودارو پیدا نشده است.
نتایج بررسیهای علمی نشان داده است که
این نانودارو هیچ اثر جانبی نداشته و همچنین
هیــچ مقاومت دارویــی نیز ایجــاد نمیکند.
محققان این شرکت معتقدند که اگر یک بیمار
مبتال به ایدز بخواهد از شــرایط بحرانی این
بیماری بگریزد این نانودارو تنها گزینه است.
لو میگوید« :این نانــودارو میتواند هم به
صورت درون ســلولی و هم میان سلولی روی
ویروس اثرگذار باشــد .نانــوذرات موجود در
این نانودارو به ویروس متصل میشــوند .این
ویروس دارای یک بخش قطبی شیمیایی بوده
که شامل گلیکوپروتئین  120و گلیکوپروتئین
 41اســت .از آنجایی که گلیکوپروتئین 120
دارای  50درصد گلیمانز است ،داروهای آلی به
سختی میتوانند به آن متصل شوند».
ایــن نانــودارو میتواند پیونــد محکمی با
ویــروس ایجاد کرده و مانــع از اتصال آن به
گیرندههای ســلول انسانی شــود .با این کار
ویروس در فضای میان سلولی از بین میرود.
از سوی دیگر این نانوذرات میتوانند به آنزیم
مورد نیاز برای تکثیر ویروس متصل شــده و
مانع از افزایش جمعیت این ویروسها شوند.
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گرانش صفر چه تاثیری بر روی مغز دارد؟

محققان در تــاش برای درک چگونگی تغییرات مغز
در فضا و راههای مقابله با آنها ،به بررسی ساختارهای
مغزی و عملکرد فضانوردان ایســتگاه فضایی بینالمللی
( )ISSپرداختهانــد کــه تاکنون مشــکالت تعادل و
توهمات ادراکی را در جاذبه تجربه کردهاند.
این پژوهش که با بودجه ناسا انجام میشود ،به بررسی
تغییرات ساختار و عملکرد مغز میپردازد و تعیین میکند
که چه میزان زمان برای بهبود مغز پس از بازگشــت از
فضا نیاز است .محققان از هر دو آزمایش ارزیابی رفتاری
و تصویربرداری مغزی استفاده کردهاند.
برای این پژوهــش ،فضانوردان دورههای چالش مانع
زمانبندی شــده و آزمونهای حافظه فضایی یا توانایی
تصویرســازی ذهنی و دستکاری یک شکل سهبعدی را
قبل و بعد از پرواز فضایی تکمیل میکنند .آزمون حافظه
فضایی همراه با آزمونهای ســازگاری حسی حرکتی و
تمرینــات رایانهای که نیازمند حرکــت وفکر هم زمان
است ،همچنین بر روی ایستگاه فضایی انجام میشود.
فضانــوردان مدت کوتاهــی پــس از ورود به داخل
ایستگاه ،اواسط راه و در نزدیکی پایان پرواز شش ماهه
خود ،مورد آزمایش قرار خواهند گرفت .امآرآی مغز ،قبل
و بعد از پرواز انجام می شــود .راشل دی سیدلر ،محقق
اصلی و مدیر آزمایشــگاه رفتار عصبی-حرکتی دانشگاه
میشــیگان اظهار کرد :ما به دنبال حجم ســاختارهای
مختلف در مغز و اینکه آیا آنها در طول پرواز فضایی از
نظر اندازه و شکل تغییر میکنند ،هستیم.
به گفته ســیدلر ،هــر دو آزمون ارزیابــی رفتاری و
تصویربرداری مغزی برای کمک به شناسایی رابطه بین
تغییرات فیزیکی در مغز و رفتار ،دارای اهمیت هستند.
وی افزود :بر روی زمین سیســتم سماعی یا سیستم
تعادلی به شــما میگوید که سر خود را نسبت به گرانش
چطــور حرکت دهید ،اما در فضا مرجــع گرانش از بین
میرود و باعث این توهمات ادراکی و همچنین مشــکل
هماهنگی حرکات چشم و سر میشود.
ایــن مشــکالت میتواند عواقــب جــدی را برای
فضانــوردان بوجود آورد ،به ویــژه هنگامی که در حال
تغییــر بین محیطهای گرانشــی ،مانند فــرود در مریخ
هســتند .در آن موارد ،فضانوردان بایــد بتوانند وظایفی
مانند استفاده از ابزار و راندن یک کاوشگر را انجام داده
و در یک فرود اورژانسی قادر به فرار باشند.
نتایج این پژوهش همچنین میتواند نشــان دهد که
آیا فضانوردان پس از پــرواز و تغییرات مغزی به حالت
“عادی” بازمیگردند یا اینکه مغز میآموزد تا تغییراتی را
که در فضا اتفاق افتاده ،جبران کند.

ثبتی و دادگستری
آگهی تغییرات شرکت پاساب گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 31235و شناسه ملی 10103516306
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 94/3/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-1روزنامه کثیراالنتشار عصر مردم جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
شد.
-2محسن درخشنده به شماره ملی  2296082092به عنوان بازرس اصلی
و رضا زاهد به شــماره ملی  5149816884به عنوان بازرس علیالبدل
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
-3اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مهدی درخشنده گلپایگانی به شماره ملی  2297055676و بدری اوجی
به شماره ملی  2297221886و علی کیان به شماره ملی 2529160333
برای مدت دو سال انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب
بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16854م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی
شاکیان :غالمعباس اســکندری فرزند ابراهیم و حمید ابراهیمی فرزند
محمد
متهم :وحید فرزادیان فرزند علیحسین
موضوع :سرقت ،ورود به عنف و تخریب
شکات فوقالذکر شــکواییهای دایر بر موضوع فوق به این شعبه تقدیم
و به کالســه  940220دادیاری ثبت گردیده که وقت رســیدگی مورخ
 94/8/24ساعت  9صبح تعیین گردیده است مراتب بنا به مجهولالمکان
بودن متهم فوقالذکر برای یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این شعبه
مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد یا وکیل رسمی
دادگســتری معرفی نماید در صورت عدم حضور و عدم معرفی وکیل
مطابق مقررات قانونی به صورت غیابی اقدام خواهد شد.
 /2369م الف
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای ارسنجان
علیزاده
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود معصومه محبی خیرآبادی فرزند علی آقا
دادخواستی به خواســته الزام به صدور شناسنامه به طرفیت نقیباهلل
احمدی فرزند روحاله فع ً
ال مجهولالمکان تســلیم شعبه اول حقوقی فسا
نموده که به کالســه  940288ثبت و وقت رســیدگی مورخ 94/8/20
ســاعت  10صبح تعیین شده اســت .لذا به درخواست خواهان و تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی تا خوانده
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مهلت یک ماه به دفتر شعبه اول فسا
مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/576م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی

آگهی تغییرات شرکت پاساب گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 31235و شناسه ملی 10103516306
به اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  94/3/23تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
-1سمت اعضای هیات مدیره به قرار زیر تعیین گردیدند:
مهدی درخشــنده گلپایگانی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
و بدری اوجی به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و علی کیان به سمت
عضو هیات مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
-2دارندگان حق امضا:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اســامی و ســایر نامههای عــادی و اداری به امضا
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت
مدیران انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /16853م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علی بیات نیا به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و انتقال
مال غیر موضوع شکایت فرشید بافهم در پرونده کالسه  940860ب 21
از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای
ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف
یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه در شــعبه  21بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء مهلت مقرر از تاریخ انتشار این آگهی به طور
غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.
/16973م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری
آگهی حصر وراثت
رضوان فتحیپور دارای شناســنامه شماره  56فسا به شرح دادخواست
به کالســه  94/682ح ش مرکزی از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه خانم ماه مرزبان
غیاثآبادی به شناسنامه شماره  768فسا در تاریخ  90/6/11در اقامتگاه
دائمی خود درگذشته و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1رضوان فتحیپور به شناسنامه شماره  56فسا
 -2زهرا فتحیپور به شناسنامه شماره  2696فسا (دختران متوفیه)
 -3عزیزاله فتحیپور به شناسنامه شماره  10550فسا
 -4سعداله فتحیپور به شناسنامه شماره  390فسا
 -5عوض فتحیپور به شناسنامه شماره  504فسا (پسران متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد
او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /574م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی

آگهی حصر وراثت
حسن جعفری دارای شناسنامه شماره  436فسا به شرح دادخواست
به کالسه  94/668ح ش مرکزی از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم رسول جعفری
به شناسنامه شــماره  3635فسا در تاریخ  88/12/24در بندرعباس
بــه علت تصادف منجر به فوت گردیده و در محل اقامت خود دفن
گردیده است وراث حینالفوت آن مرحوم منحصرند به:
 -1حســن جعفری فرزند قدرتاله دارای شناسنامه شماره  436فسا
(پدر متوفی)
 -2برگ گل جعفری فرزند هیبتاله به شناســنامه شماره  53فسا
(مادر متوفی) و الغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
 /569م الف
شورای حل اختالف حوزه مرکزی فسا
امور حصر وراثت
خرم احسانی
آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به بهمن ســراجالدینی میرقائد فرزند علیرحیم که به
موجب دادنامه شــماره  9409977220300800در پرونده کالســه
 931206به اتهــام کالهبرداری ،تحصیل مال از طریق نامشــروع به
تحمل چهار ســال حبس تعزیری و پرداخت دویست و هشتاد میلیون
ریال جزای نقدی و یکصد و چهل میلیون ریال بابت ضرر و زیان در حق
شاکی شهرام ســلطانی محکوم گردیده است ابالغ میشود چنانچه
نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار این
آگهی درخواســت خود را به این مرجع واقع در دادگستری ممسنی
شــعبه  101دادگاه کیفری دو تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/16972م الف
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو ممسنی
عباس امیری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمد آزاد به اتهام خیانت در امانت شــکایت مسعود
پیمایش در پرونده کالســه  940828ب  21از طرف این دادســرا
تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
به نامبرده ابالغ تا در تاریــخ یک ماه پس از درج آگهی در روزنامه
در شعبه  21بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه
از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و  218قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16970م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

آگهی حصر وراثت
ســکینه گلافشان دارای شناسنامه شــماره  355متولد  1335به شرح
دادخواست از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان سید ضیاء کمانه به شــماره شناسنامه 75
در تاریــخ  94/6/17در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر
 -2مهرنوش کمانه به شــماره شناســنامه  435صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -3سید بابک کمانه به شماره شناســنامه  233صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -4بهتاش کمانه به شــماره شناســنامه  5379صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /418م الف
رئیس شعبه  2شورای حل اختالف داراب
مقدسی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به حســین بابکی فرزند صفر که به موجب دادنامه شماره
 9409977310100443در پرونده کالسه  940083محکوم به پرداخت مبلغ
یکصد و ســی و شش میلیون و هشــتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل
خواسته ،خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از زمان تقدیم دادخواست
( )93/12/6لغایت روز اجرای حکم طبق نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران چهار میلیون و دویســت و هفتاد هزار
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  7221400ریــال حقالوکاله نماینده
قضایی طبق تعرفه گردیده اســت ابالغ میشود حکم صادره  20روز از
تاریخ انتشار قابل واخواهی و  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل
تجدیدنظرخواهی میباشد چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف  40روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این مرجع
واقع در شعبه اول حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید در غیر اینصورت
پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/566م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی
آگهی اخطاریه دفترخانه جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  9409970704000020مورخ  94/1/20شــعبه 8
دادگاه عمومی خانواده شیراز به غالمرضا گلشن وش فرزند حسینقلی
ابالغ ظرف مهلت  10روز پس از تاریخ انتشــار جهت ثبت و اجراء صیغه
طالق رضیه اســامینژاد به نشــانی این دفتر واقع در شیراز چهارراه
دروازه ســعدی مراجعه و اال برابر خواسته و دستور مقام محترم قضایی
اقدام قانونی خواهد شد.
/16975م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  7شیراز
مشکینقلم

