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تولید استنت قلبی قابل حل شدن
در خون

ن بار موفق به تولید اســتنتهایی
محققــان برای اولی 
شــدهاند که پس از درمان گرفتگی عروق ،در خون حل
میشوند.
محققان مرکز قلبوعروق مسیح در سینسیناتی ایالت
اوهایو موفق به ســاخت اولین نمونه از استنتهای قابل
حل شــدن در جریان خون شــدند که از نظر کارایی و
عملکرد کامال شبیه به نمونههای رایج هستند.
طبق محاسبات انجام شده ،ســاالنه  850هزار نفر در
آمریکا دچار مشکالت گرفتگی عروق شده و به استنت یا
فنرهای درمان گرفتگی عروق نیاز دارند.
محققان معتقدند که اســتفاده از اســتنت Absorb
برای جلوگیری از گرفتگی مجدد عروق هنگام عملهای
باز عروق قلب و عمل آنژیوپالستی کامال ضروری است.
آنها در مــورد ویژگیهای اســتنتهای جذبی عنوان
کردند :اســتنتهای جذبی که اکنــون در اروپا در حال
فروش هســتند از مواد تجزیهپذیر ســاخته شــدهاند ،به
طوریکه پس از دو ســال از زمان قرار گرفتن در عروق
خونی کامال تجزیه میشوند.
دکتر دین کریاکز ،متخصص قلب و عروق مرکز درمان
قلب مسیح گفت :اســتنتهای جدید تا زمانی که عروق
کامال ترمیم نشــدهاند ،پایدار باقی میماننــد اما بعد از
عملیات ترمیم در جریان خون حل میشوند.
محققان برای تکمیل مراحل آزمایشــی از  2000بیمار
با درد قفســه سینه برای نصب استنتهای جذبی دعوت
به عمل آوردند.
جمعیت بیماران مورد مطالعه به دو گروه تقســیم شد،
گروه اول از استنتهای جذبی و گروه دوم از استنتهای
فلزی رایج استفاده کردند.
محققان با بررسی عملکرد اســتنتهای جذبی اظهار
کردند :پس از گذشــت یکســال از مرحله کاشت استنت
حدود شش تا هفت درصد از بیماران هر دو گروه به دلیل
مشکالت قلبی مثل حمله قلبی و یا نیاز مجدد به جراحی
بازگشایی مجدد عروق از بین رفتند.
محققان پس از مطالعه بر روی ســایر بیماران دریافتند
که اســتنتهای جذبی عملکرد بهتری ندارند اما به طور
کلی ،مزیتهایی نسبت به نمونه رایج دارند.
تیم پزشکی مرکز درمان قلبوعروق مسیح هماکنون
برای اثبات قابلیتهای اســتنتهای جذبی حدود 5000
بیمار دیگــر را تحت نظر گرفتهاند و تــا پایان پذیرفتن
ایــن پژوهش ،نتیجه قطعی مزایای اســتنتهای جذبی
همچنان در هالهای از ابهام است.
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حذف فلورید از آبهای آلوده با نانوجاذب مغناطیسی
محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق
به ساخت آزمایشگاهی نانوجاذبهایی شدهاند
که بازده باالیی در حــذف فلورید از آبهای
آلوده دارد .به گفته سازندگان ،مواد اولی ه استفاده
شــده در ساخت این نانوجاذب کم هزینه و در
دسترس بوده  ،دارای خاصیت مغناطیسی است
و به راحتی از محلول جداســازی میشود .این
نانوجاذب مغناطیسی همچنین قابلیت استفاده
مجدد بسیار خوبی دارد.
در حال حاضــر ،حضور مقادیر باالی فلورید
در منابــع آبی بــه خصوص آب آشــامیدنی،
خطرات بهداشــتی زیادی را بــه دنبال دارد.
یکــی از روشهای مؤثر و کــم هزینه جهت
حــذف غلظتهای بــاالی این مــاده از آب،
جذب ســطحی اســت که همواره مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است.
دکتر روشــنک رضایی کالنتری از مجریان
این طرح ،با اشاره به این موضوع که کیتوسان
بــه عنوان یک مــاده جــاذب ارزان قیمت و
بیضرر برای انســان ،از پتانسیل جذب عالی
برای حذف آالیندهها برخوردار اســت ،عنوان
کــرد« :در این مطالعه از کیتوســان به عنوان
مــاده جاذب جهت حذف فلورید از محیطهای
آبی استفاده شــد .اما از آنجایی که جداسازی
این جاذب از محلول مشکل و هزینه بر است
یک شــرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی
ژاپنی یک عینک هوشــمند با طراحی جالب
را طراحــی کرده کــه در نمایشــگاه فناوری
 CEATEC 2015به نمایش درآمده است.
عینک واقعیت افزوده شــرکت Murata
شــامل کوچکترین ماژول سوئیچ میکرو رایانه
شخصی جهان است و به گونهای طراحی شده
کــه به کاربر ،توانایی کنتــرل از راه دور لوازم
خانگی را بدون نیاز به جســتجو برای دستگاه
کنترل تلویزیون و یا اتصال دستگاهها به برق
ارائه میکند .این عینک پیشســاخت به جای
تکیه بر منشــوری که جلوی آن قرار گرفته و
تصاویر را بر روی عدســی عینک بتاباند ،کل
ســختافزار را درون یک عینک ســنتی جا
داده اســت .یک لیزر مادون قرمز کوچک در
دسته راست این عینک با حسگرهای کوچکی
در ارتباط اســت که در حال حاضر برای قرار
گرفتــن در نزدیکی یا روی لــوازم خانگی به
منظور کنترل آنها طراحی شدهاند.
با نگاه کردن به دســتگاهی که قرار اســت
کنترل شود ،تصویری در خط دید کاربر ظاهر
خواهد شــد که اگر با دستگاه مورد نظر تطابق
یافت ،میتواند با فشار دادن یک دکمه که در
دسته سمت راست عینک تعبیه شده ،انتخاب

به منظور رفع این مشــکل ،از طریق نانوذرات
اکســید آهن ،خاصیت مغناطیســی به بافت
آن القا شــد .با کمک ایــن روش ،کامپوزیت
مغناطیســی سنتز شده در زمان بسیار کوتاهی
در حضور یک میدان مغناطیسی ،از فاز محلول
جداسازی میشود».
به گفته وی ،نتایج نشان داده که کامپوزیت

سنتز شده به دلیل جداســازی ساده و سریع،
کارایی بــاال و عدم تولید آلودگــی ثانویه در
محلول ،میتواند به عنــوان یک جاذب مؤثر
بــرای تصفیه آبهای آلوده بــه فلورید مورد
توجه قرار گیرد.
رضایــی کالنتری خاطرنشــان کــرد :این
کامپوزیت حتی بعد از پنج بار استفاده ،قابلیت

کنترل از راه دور لوازم خانگی با
عینک هوشمند

کاربرد مجدد را دارد و به راحتی و تنها توســط
یک محلول اسیدی احیاء میشود .الزم به ذکر
است که کیتوسان مورد استفاده در ساخت این
جاذب از زائدههای پوست میگو استخراج شده
اســت .این محقق افزود :به طور کلی میتوان
گفت که کاهش آلودگی آبهای سطحی و یا
آبهای آشامیدنی ،کاهش هزینههای ناشی از
خرید مواد اولیه و افزایش ســرعت جداسازی
جاذبها و آالیندههای جذب شده از فاز مایع،
از مهمترین دستاوردهای این طرح هستند.
به گفت ه رضایی کالنتری ،کامپوزیت ســنتز
شــده ،عالوه بر اســتفاده به عنوان جاذب ،به
دلیل حضور نانوذرات مغناطیســی در ساختار
خود ،میتواند به عنوان یک کاتالیست هتروژن
در فرایندهای اکسیداســیون پیشــرفته (نظیر
فنتون و فتوفنتون) برای تصفیه آبهای آلوده،
فاضالبهای صنعتی و یا تجزی ه ترکیبات آلی
پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.
این محقق روند ســاخت و بررسی عملکرد
جاذب کامپوزیتی را اینگونه شرح داد« :در این
کار ،ابتدا کیتوســان از پوست میگو حاصل از
زائدات صنایع دریایی جنوب کشور استخراج و
تهیه شد .سپس به روش هم ترسیبی شیمیایی
و بــا کمک نانوذرات اکســید آهن (مگنتیت)
مغناطیسی شد».
را تایید کند .این دکمه همچنین قابل چرخش
اســت و اجازه پیمایش را در میــان منوها و
تنظیمــات دســتگاه ،مانند حجــم  /قدرت /
سرعت  /روشنایی  /و ...میدهد .شرکت موراتا
مدعی اســت این ماژول سوئیچ ،که اندازه آن
 3.2×3.4 ×2.3میلی متر است ،کوچکترین نوع
خود در جهان است.
در نمایشــگاه  CEATECشرکت موراتا
قابلیتهای این فناوری را با اســتفاده از یک
مدل خانه مینیاتوری به نمایش گذاشت .اگرچه
مکانیابی و هدف قرار دادن میکرو حسگرها در
خانه مدل از طریق عدسیهای کامال رنگی تا
حدودی دشوار بود ،اما مشکلی در یک خانه با
اندازه کامل و لوازم واقعی ایجاد نخواهد کرد،
به خصوص زمانیکه بدانید این حســگرها در
کجا واقع شدهاند.
اگــر چه موراتــا قصد دارد ماژول ســوئیچ
چرخش/فشار را تا ســال آینده به تولید انبوه
برساند ،اما هیچ برنامه مشابهی برای تولید خود
عینک وجود ندارد .با این حال ،این شرکت در
توسعه مفاهیم خود دارای سابقه طوالنی است.
از این رو میتوان امید داشــت که یک نسخه
به روز شده از این عینک هوشمند در نمایشگاه
 CEATEC 2016ارائه شود.

ثبتی و دادگستری

آگهی حصر وراثت
کاظم زارع فرزند مهدیقلی به شــرح درخواستی که به کالسه 94/701
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده
و اعالم داشــته که شــادروان مهدیقلی زارع فرزند حسین به شماره
شناســنامه  351صادره از داراب در تاریخ  94/6/28در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1رسول زارع به شماره شناسنامه  845داراب فرزند متوفی
 -2کاظم زارع به شماره شناسنامه  1032داراب فرزند متوفی
 -3عباس زارع به شماره شناسنامه  2داراب فرزند متوفی
 -4عیسی زارع به شماره شناسنامه  4221داراب فرزند متوفی
 -5صادق زارع به شماره شناسنامه  2480196518داراب فرزند متوفی
 -6سجاد زارع به شماره شناسنامه  24803040740داراب فرزند متوفی
 -7زهرا زارع به شماره شناسنامه  1033داراب فرزند متوفی
 -8زینت زارع به شماره شناسنامه  44داراب فرزند متوفی
 -9انسیه زارع به شماره شناسنامه  259داراب فرزند متوفی
 -10سارا زارع به شماره شناسنامه  6933داراب فرزند متوفی
 -11ماهتاب کارگر به شماره شناسنامه  86کازرون همسر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی
نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه
و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /421م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ایثارگران
باقرپوریان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهانها /شاکیان خدیجه قشــقایی و امید زارع و الهام زارع و ایمانه
زارع دادخواســتی به طرفیت خواندگان ایرداندخت نصر و شــیما
نیازمند و امیرحســین نیازمند و فاطمه (فریبا) نیازمند و امیرمحمد
نیازمند به خواسته اثبات مالکیت (مالی) و الزام به تنظیم سند رسمی
 4قطعه زمین تحت پالک ثبتی  1305به متراژ  1020متر و  1306به متراژ
 1035متر و  1307بــه متراژ  1046/25متــر و  1308به متراژ 1057/5
همگی فرعی از  100اصلی بخش  5فــارس تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان مرودشت نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه
عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت واقع در شهرستان
مرودشت ارجاع و به کالســه  9109987199400709ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن مورخ  94/8/26ســاعت  10تعیین شده است .به
علت مجهولالمکان بودن خواندگان /متهمان و درخواســت خواهانها/
شاکیان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خواندگان /متهمان پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رســیدگی حاضر گردند .موضوع رسیدگی راجع به ایتان
سوگند میباشد.
 /16979م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان مرودشت
چنگیز نجاتی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به مهدی شرزوی ششکالنی فرزند حسن مجهولالمکان که
آدرس و نشــانی از نامبرده در دست نیست ابالغ میگردد به موجب
دادخواســت تقدیمی غالمرضا جوکار به طرفیت شما به خواسته اثبات
مطالبه چک به کالســه /94ح شــورا دوم ثبت و برای مورخ 94/8/27
ساعت  16/30عصر تعیین وقت شده اســت مراتب در اجرای قانون و
به درخواســت خواهان یک نوبت در جراید محلی و کثیراالنتشار فارس
درج و آگهی میشود تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی به شورای
حل اختالف حوزه دوم فســا واقع در میدان غدیر اول خیابان شاهزاده
قاسم در یکی از روزهای دوشنبه یا چهارشنبه بین ساعت  4الی  6/5عصر
مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از حقوق خود
دفاع نماید.
 /16984م الف
دبیرخانه حوزه دوم شورا فسا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اکرم اسفندیاری فرزند حسن مجهولالمکان که آدرس
و نشــانی از نامبرده در دســت نیســت ابالغ میگردد به موجب
دادخواست تقدیمی غالمرضا جوکار به طرفیت شما به خواسته اثبات
مطالبه وجه چک به کالســه /94ح شــورا دوم ثبت و برای مورخ روز
چهارشنبه مورخ  94/8/27ساعت  16/45عصر تعیین وقت شده است
مراتب در اجرای قانون و به درخواســت خواهان یک نوبت در جراید
محلی و کثیراالنتشــار فارس درج و آگهی میشــود تا خوانده ضمن
اطالع از وقت رسیدگی به شورای حل اختالف حوزه دوم فسا واقع در
میدان غدیر اول خیابان شاهزاده قاسم در یکی از روزهای دوشنبه یا
چهارشنبه بین ساعت  4الی  6/5عصر مراجعه و ضمن دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم از حقوق خود دفاع نماید.
 /16984م الف
دبیرخانه حوزه دوم شورا فسا

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  940236شعبه  32دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز اسماعیل اسماعیلی به موجب شکایت محمد روئینتن به اتهام خیانت در
امانت در خصوص چک شماره  790832بر عهده بانک شهر تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و
عدم دسترسی به وی و شکایت شاکی و اظهارات شهود طبق ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم آگهی
و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میگردد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیمات الزم گرفته خواهد شد.
 /16980م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی
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تولید ماهی «ابر نر» با قابلیت تکثیر
بچه ماهیان نر توسط محققان کشور

رییس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور از اجرای
پروژه تولید ماهی «ابر نر» در مؤسســه خبر داد و گفت:
بــا تالقی این ماهی با هر ماهی مادهای ،بچه ماهیان نر
تولید میشود.
دکتر محمــد پورکاظمــی تولید ماهــی تیالپیا را از
طرحهای این مؤسسه ذکر کرد و افزود :به منظور پرورش
ماهی تیالپیا در کشور اقدام به اجرای بیش از  20پروژه
تحقیقاتی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شــور
(بافق یزد) کردیم که نتایج بسیار ارزشمندی حاصل شد.
وی تکثیر و پرورش و تغییر جنســیت ماهیان تیالپیا
را از جمله این دســتاوردها عنوان و اظهار کرد :در حال
حاضر پروژه تولید ماهی «ابر نر» را در دست اجرا داریم.
پورکاظمی به مزایای تولید ماهی ابر نر اشــاره کرد و
یادآور شد :ماهی ابر نر به جای دارا بودن دو کروموزم X
و  Yدارای دو کروموزم  Y Yاست و از این رو در تالقی
با هر ماهی ماده ( ،)XXبچه ماهی نر تولید میشود.
رییس موسســه تحقیقات علوم شــیالتی با اشاره به
اجرای این پروژه در یزد خاطرنشــان کــرد :با توجه به
دســتاوردهای تحقیقاتی و برخــورداری از دانش فنی و
همچنین به منظور تولید در مناطق مناسب کشور از یک
طرف و ایجاد اشتغال ،تامین پروتئین و به ویژه جلوگیری
از خــروج ارز چند میلیــون دالری از طرف دیگر ،طی
دو سال اخیر موسسه و ســازمان شیالت ایران جلسات
مشــترک متعددی با مسؤوالن ســازمان محیط زیست
داشــتهاند که در صورت موافقت آنهــا ،پرورش ماهی
تیالپیا در استانهای مستعد و مناسب انجام خواهد شد.

پیشبینی هوش انسان با اسکن مغزی

دانشــمندان علوم اعصاب دانشــگاه ییل با استفاده از
اســکنهای افامآرآی توانســتهاند دقیقا هوش افراد را
پیشبینی کنند .اگر اثر انگشت میتواند افراد را به صورت
فردی شناسایی کند ،تصور کنید که اثر مغز چه کارهای
را میتواند انجام دهد ،مثال انسان چطور فکر کرده و چه
میزان باهوش اســت .دانشمندان اسکن افامآرآی 126
بیمار را در «پروژه کانکتوم بشر» که کنسرسیومی برای
کمک به طراحی نقشه مغز انسان است ،بررسی کرده و
اتصاالت اســتواری را شناسایی کردند که دقیقا “هوش
ســیال” یا اســتدالل انتزاعی را پیشبینــی میکردند.
محققان دریافتند که هر چه نواحی خاصی در مغز بیشتر
با یکدیگر گفتگو کنند ،احتمال این امر که فرد با سرعت
بیشــتری اطالعات را پردازش و اســتنتاج کند ،بیشتر
است .به عنوان مثال ،ارتباط قوی بین لوبهای پیشانی
و آهیانهای که هر دو با عملکردهای ســطح باال ارتباط
دارند ،بطور دقیقی نمره هوش باال را پیشبینی میکرد.
دانشــمندان این ارتباطات مغزی منحصر بفرد را به اثر
انگشــت تشبیه کرده و متذکر شــدند که این شبکهها،
افراد را در بسیاری از موارد با دقت نسبتا کاملی شناسایی
میکردند .این نقشــههای ارتباطات ذهنی ممکن است
در آینده برای پیشبینی رفتار و یا برنامههای آموزش و
پرورش و بهداشت مناســب برای هر فرد به کار گرفته
شوند .مغز هر انســان نقشه اتصاالت منحصر بفردی را
تولید میکند و شــفاف نمودن ایــن ارتباطات ،یک امر
پیچیده و مرموز اســت که دانشمندان علوم اعصاب تازه
شروع به درک آن کردهاند.

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  139460311001016741مورخ  94/6/22هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی حاجی آقا رضازاده سروستانی فرزند غالمرضا
به شماره شناسنامه  1612صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  138/66مترمربع پالک  7158فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی سیفاله دهقانی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/7/23 :
/15044م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
خسرو میرشکاری

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311010002201مورخ  94/6/15هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان داراب تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای ناصر حســینی فرزند گرگعلی به شماره
شناســنامه  27به شماره ملی  6549681812صادره از زریندشت
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  351مترمربع پالک  63فرعی
از  2118اصلی مفروز و مجزا شــده از پــاک  2118اصلی واقع در
قطعه  2بخش  12فارس داراب خریداری شــده باواسطه از عطیه
بیگم بحرانی مالک رســمی محرز گردید حقوق ارتفاقی ندارد .لذا
به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت داراب تســلیم
و پس از اخذ رســید 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 اول94/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/23 :
 /387م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

آگهی ابالغ اجراییه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اصغر گنجی
فرزند قاسم که مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه
شماره  9209977310100845صادره از شعبه اول حقوقی فسا در پرونده
شماره  920400محکوم به پرداخت  150000000ریال به عنوان اصل خواسته و
مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  7800000ریال به عنوان
حقالوکاله وکیل در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامناالئمه و نیم عشــر
دولتی شــدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد
نمود.
/16978م الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
فسا
کامران ابراهیمی

آگهی تحریر ترکه
نظــر به اینکه در پرونده کالســه /94/64ح این شــورا و به لحاظ
فوت مرحوم مصطفی ســاالریان فرزند میرزا به شماره شناسنامه
 275صادره از جویم ســاکن و در اجرای درخواست میرزا ساالریان
فرزنــد مصطفی قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار
تحریر ترکه برای روز شــنبه مورخ  94/8/30ساعت  11ظهر تعیین
و اعالم گردیده لذا بدینوســیله در اجرای مقررات ماده  210قانون
امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان
قانونی آنها و بســتانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هرکس که
به هر طریقی حقی به ترکه متوفــی دارد ابالغ میگردد که راس
ساعت و تاریخ اعالم شده در شــعبه اول شورای حل اختالف جویم
واقع در طبقه دوم دادگاه عمومی جویم جهت شرکت در عملیات
تحریر ترکه حاضر شود.
/16982م الف
قاضی شورای حل اختالف جویم
شریعتی

آگهی حصر وراثت
داود جعفری دارای شناسنامه شماره  3به شرح دادخواست به کالسه /59ح 94/از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان محمد جعفری به شماره شناسنامه  2380044600در تاریخ  94/6/31در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم منحصرند به:
 -1داود جعفری فرزند حسین به شماره شناسنامه  3کد ملی  2391978375تاریخ تولد  1340/6/9پدر متوفی
 -2زینت امینی فرزند غریب به شماره شناسنامه  536کد ملی  2549443950تاریخ تولد  1345/8/17مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارند 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.
 /16977م الف
شورای حل اختالف شهر بابا منیر

