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شکل گیری شرکت های دانش بنیان
از دستاوردهای جشنواره های کارآفرینی است

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف گفت:
شکل گیری شرکت های دانش بنیان موفق ،فرهنگ سازی
و ترویج موضوع کارآفرینی در دانشگاه ها و ارایه یک سری
خدمات توانمندســازی برای شــرکت های دانش بنیان ،از
دســتاوردهای برگزاری جشــنواره های کارآفرینی درکشور
است.
‘مجیــد دهبیــدی پــور’ در خصــوص دســتاوردهای
جشــنواره های کارآفرینی و کســب و کار گفت :ســرمایه
گذاری در راستای توســعه فرهنگ کار و کارآفرینی بسیار
ســودمند اســت .وی بیان کرد :در برگزاری جشنواره های
کارآفرینی ،کشــف و بهره گیری مطلــوب از ظرفیت های
نهفته کارآفرینان ،افزایش سرانه ثروت ملی ،توسعه و ترویج
فرهنگ مهارت آموزی و ارزش آفرینی و در نهایت توســعه
فضای کسب و کار اتفاق می افتد.
دهبیدی پور اظهارکرد :فراگیــری آموزش های مهارتی
زمینه ســاز خروج جوانان و متقاضیان اشــتغال از بن بست
بیکاری می شود.
وی در خصوص باال بودن ســطح انتظار از جشنواره های
کارآفرینی در کشــور افزود :نکته مهمی که وجود دارد ،این
است که ما نباید ســطح انتظارمان را از یک رویداد آن قدر
باال ببریم که در مواقعی بر اجرای آن خرده بگیریم ،ســطح
انتظار از هر چیزی متناســب با هدفی است که ما از آن کار
دنبال می کنیم ،به طور مثال بسیاری از رویدادهایی که در
کشور برگزار می شــود ،با هدف ترویج موضوع کارآفرینی
برگزار می شــود ،در گذشــته تعداد اندکی از دانشــجویان
بــه مقوله کارآفرینی توجه می کردنــد اما امروزه این تعداد
بســیار افزایش یافته و این نتیجه همان هدفی است که در
جشنواره های کارآفرینی دنبال می شود .وی بیان کرد :بنابر
این سطح انتظار ما از یک رویداد باید تعریف شود ،بسیاری
از رویدادها هدفشان فرهنگ سازی است و نباید لزوما کسب
و کاری از این رویداد ایجاد شود.
دهبیدی پور با اشاره به ضرورت تالش برای توانمندسازی
و نتیجه بخشــی تمــام رویدادهایی که در کشــور برگزار
می شــود ،افزود :در برخی از رویدادهای کارآفرینی با ایجاد
فضــای رقابتی ،برترین ها حمایت مالی می شــوند و تولید
کسب و کار صورت می گیرد.
وی با بیان این که جشنواره ‘کارآفرینی و توسعه کسب و
کار شــریف’ در حال اجرا است و  24آذر ماه سال جاری با
معرفی  12تیم با حضور ســرمایه گذران دولتی و خصوصی
پاپان می یابد ،افزود :رویداد شــریف در حال حاضر موضوع
ایجاد کســب و کار دانش بنیــان را دنبال می کند و عالوه
بر بحث های ترویج و فرهنگ ســازی ،موضوع ایجاد تیم و
تیم سازی را نیز دنبال می کند.
دهبیدی پور در خصوص دســتاوردهای شش دور گذشته
این جشــنواره در دانشــگاه شــریف گفــت :برترین های
دوره های گذشــته جشنواره شــریف در مرکز رشد دانشگاه
مســتقر شده اند و اکثرا بعد از گذشــت زمان ،کسب و کار
نوپای دانش بنیان خوبی را ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد :کســب و کارهای نوپا ،بعد از دو تا سه سال
به شــرکتی تبدیل شده اند که تعداد بسیاری نیروی انسانی
و ساالنه فروش مناسبی برای فعالیت خود دارند و همچنین
متناســب با فعالیت هایی خود کسب و کارشان توسعه یافته
است.
وی یادآور شد :رسالت کارآفرینی در دانشگاه ها ،افزایش
روحیــه کارآفرینی در بین دانشــجویان و افزایش ســطح
معلومات عمومی و تخصصی کسب و کار در آن ها است.

رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز گفت :برای نخستین بار
در کشور ،مانیتورینگ سیستم عصبی در حین
انجام عملهــای جراحی نخاعی در شــیراز
اجرایی شده است.
دکتر مجیدرضا فرخــی در جمع خبرنگاران
ن بار اســت که بین
گفت :این برای نخســتی 
دانشــگاههای علوم پزشــکی ،دســتگاههای
مانیتورینگ سیستم اعصاب مرکزی و محیطی
در زمان انجام عمل جراحی نخاعی اســتفاده
میشود.
وی ایــن اقدام را باعــث افزایش کیفیت و
کاهش عوارض در جراحیهای پیچیده نخاعی
شامل تومورهای درون نخاع و اختالالت کجی
ستون فقرات (اسکولیوز و کیفوز) و تومورهای
کل سیســتم اعصاب مرکزی درون جمجمه
دانســت و گفت :با حمایت معــاون تحقیقات
وزارت بهداشت ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شــیراز و معاونتهــای پژوهشــی و فناوری
و توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه ،پروژه
نقشــهبرداری مغزیBrain Mapping
راهاندازی و نخســتین دســتگاه آن که شامل
مانیتورینگ سیســتم عصبی در حین جراحی
از طریق ضبط و ثبت پتانسیلهای برانگیخته
حســی و حرکتی ،بینایی و ســاقه مغز به نام
( MEP SSEP,BEP,VEPو
 EMGشــانزده کانالــه ) ،ضبــط امواج D
از ســطح نخاع و تحریک مســتقیم عصب،
خریــداری و بر روی دو بیمــار با تومور درون
نخاعی و یک بیمار با تومور مغزی استفاده شد.
این فوق تخصص جراحی ستون فقرات ،مغز
و اعصاب ،ادامه داد :اســتفاده از این دستگاه،
پژوهشــگران مرکــز تحقیقات ســالمندان
دانشگاه لندن دریافتهاند عفونت شدید میتواند
موجب اختالالت بلندمدت شناختی شود.
محققــان در پژوهش خود اقــدام به تزریق
واکســن آبشــور خوشخیــم (benign
 )salty rwaterیــا تیفوئیــد بــه 20
شرکتکنند ه سالم کردند.
آنها برای اسکن مغز شرکتکنندگان قبل و
س از تزریق از مقطعنگاری با نشر پوزیترون
پ 
( )PETفلورو دیاکســیگلوکو ز ()FDG
اســتفادهکردند تا التهاب ایجادشــده در مغز
ی کنند.
شرکتکنندگان را اندازهگیر 
حافظــ ه فضایی شــرکتکنندگان بعد از هر
ک سری فعالیتهای
اســکن ،با اســتفاده از ی 
ی بر حافظه آزمایش شــد
واقعیت مجازی مبتن 
و شرکتکنندگان نتوانســتند در فعالیتهای
س از کاهش
مربوط به حافظهی فضایی که پ 
ل کنند.
متابولیسم گلوکز رخداده بود ،خوب عم 
محققان با اســتفاده از اسکنهای FDG-
 PETمشــاهدهکردند که ب ه دنبال التهاب،
کاهشی در متابولیسم گلوکز در ناحیهای از مغز
بهنام لوب گیجگاهی میانی ( )MTLر خ داد.
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بکارگیری مانیتورینگ سیستم عصبی
در حین جراحی نخاعی

ســبب کاهش جدی عــوارض جراحی برای
تومورهای بســیار حســاس مانند تومورهای
درون نخاعی یا ضایعاتی که ممکن اســت در
حین جراحی سبب آسیب به نخاع شود ،خواهد

محققــان مــی گوینــد« MLT :مرکــز
حافظه» مغز اســت و به نظرمیآید که تغییر
در متابولیســم آن ناحیه ،به طور مســتقیم بر
عملکرد حافظهی فضایی تأثیر میگذارد .وقتی

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی ابالغ اجراییه کالسه139304011177000380/1 :
بدینوســیله به محســن لطفی زینآبادی فرزند محمدقلی به شماره
شناســنامه  2و شــماره ملــی  2491376105بدهکار پرونده کالســه
 139304011177000380/1کــه برابــر گزارش مامور پســت شــناخته
نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر قرارداد شــماره  209201689بین
شما و بانک سپه شعبه امام خمینی داراب مبلغ  59440375ریال بدهکار
میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور
اجراییه نموده پس از تشــریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق
در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده  18/19آیین نامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی به شــما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه عصر مردم چاپ
شیراز درج و منتشــر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت
بدهی خــود اقدام و در غیــر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری
عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 /20238م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

از شــرکتکنندگان خواست ه شد تا فعالیتهای
مربــوط به حافظ ه فضایــی را پس از تغییر در
متابولیســم گلوکز انجام دهند ،چندان موفق
نبودنــد .به کمک «نقشــهی شــناختی» که

دانشــگاه و دســتیاران فوق تخصصی ستون
فقرات و دیگر دستیاران را به همراه دارد.
فرخــی ادامــه داد :بخش فــوق تخصصی
جراحی ســتون فقرات گــروه جراحی اعصاب
به عنوان پیشــرو در این زمینه ،میتواند برای
جذب دستیاران فلوشیپ بینالمللی رشتههای
مختلف ،شــامل جراحی ستون فقرات و مرکز
تحقیقات علوم اعصاب نیز میتواند به دستیار
فلوشــیپ مانیتورینگ عصبی و دکتری علوم
اعصاب با همکاری تیمهای جراحی ســتون
فقــرات و جراحــی مغز و اعصاب دانشــگاه،
آموزشهــای الزم را در ســطح بینالمللــی
ارائه دهــد .این عضو هیات علمی دانشــگاه
علوم پزشــکی شــیراز ،گفت :بیماران مبتال
به این تومورهای حســاس در سطح کشور و
کشــورهای مجاور ،میتوانند با استانداردهای
بینالمللی مداوا شوند.
فرخی افزود :مرکــز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز ،یکی از مراکز
تحقیقاتــی فعال اســت کــه در زمینه علوم
اعصاب شــناختی و راهانــدازی امکانات آن
و همچنین همکاری با ســتاد علوم شــناختی
معاونــت تحقیقــات و فناوری نهاد ریاســت
جمهــوری ،تفاهم نامههای متعــددی منعقد
کرده و به عنوان قطب علوم شــناختی جنوب
کشور شناخته میشود.
وی همچنیــن از دکتر ســینا صالحی عضو
هیات علمی پژوهشــی مرکز تحقیقات علوم
اعصاب که نوروفیزیولــوژی مانیتورینگ این
جراحیها را به عهده داشته و تمامی مسئوالن
دانشگاه و وزارت بهداشــت که در این زمینه
همکاری کردند ،تشکر و قدردانی کرد.
توسط حافظ ه فضایی شکل میگیرد ،میتوانیم
در محیــط اطراف خود به کنــکاش بپردازیم.
ی
باوجود اینکه کاهش متابولیســم گلوکز ناش 
از التهــاب موجب پایین آمــدن نمرات آزمون
حافظ هی فضایی شرکتکنندگان شد ،حافظه
روندی آنهــا و حافظ ه چگونگــی انجام نوع
خاصی از کارها ،تحتتأثیر قرا ر نگرفت .حتی
عفونتهای خفیف نیز میتواند موجب اختالل
در حافظهی فضایی شود.
بــه گفته ایــن محققان ســرماخوردگی یا
ابتال به آنفلوانزا کــه منجر به التهابهایی در
مغز میشــود ،میتواند حافظــه را مختلکند.
عفونت در بزرگســاالن و افراد سالم به ندرت
اثرات ناســازگار بلندمدت برجــای میگذارد
و در ســالخوردگان ،نقــش التهاب در بیماری
زوالعقــل و چگونگی تأثیر عفونتهایی نظیر
آنفلوانزا بر روند پیشــرفت این بیماری بیشتر
است.
آنها میگویند :مدارهای حافظه حساســیت
ی که بتوان
ویژهای به التهاب دارند و در صورت 
ن است میزان
سطح التهاب را کنترل کرد ،ممک 
کاهش شناخت بیماران را نیز پایین آورد.

آگهی

32303830-32300337

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

شد.
رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه
علوم پزشکی شیراز اضافه کرد :بهره جویی از
این سیستم ،ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی

تأثیر عفونتهای شدید بر زوال عقل
سالمندان

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
کتابخانه شخصی شما را خریداریم

Nov 14، 2015

سال بیستم

شماره 5619

آگهی احضار متهم از طریق دادسرا
نظر به اینکه متهــم محمد هیربدفر فرزند الخــاص به اتهام ترک
نفقه از طرف این دادســرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه دوم دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان داراب به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتســابی در ارتباط با پرونده کالسه  940194حاضر شده و در صورت
عــدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی اقدام قانونی
معمول و به موجب ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مصوب
 1392قانون فوقاالشعار اتخاذ تصمیم غیابی خواهد شد.
/460م الف
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب داراب
حسن مومنینیا
آگهی ابالغ اجراییه کالسه9004011177000082/1 :
بدینوسیله به فرهاد دهقان فرزند حسین به شماره شناسنامه 448
بدهکار پرونده کالســه  9004011177000082/1که برابر گزارش مامور
پست شــناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر قرارداد مورخ
 82/5/3بین شــما و بانک ســپه امام خمینی مبلغ  76239975ریال
بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست
صدور اجراییه نموده پس از تشــریفات قانونــی اجراییه صادر و به
کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشــد لذا طبق ماده  18/19آیین
نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محســوب است فقط یک نوبت در
روزنامه عصر مردم چاپ شیراز درج و منتشر میگردد ظرف مدت
ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت
بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما
تعقیب خواهد شد.
 /20237م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داراب
حمید کشاورز

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  139460311001019464مورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــیرین گل شکوهی
دهنوی فرزند فتحعلی به شماره شناسنامه  9صادره از سروستان
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  200مترمربع پالک 1957
فرعــی از  2081اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی
واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی ابراهیم رسولی
مهارلوئی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی میشــود 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایــی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20236م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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  139460311001016130مورخ  94/6/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ملک راســتی فرزند
ابراهیم به شــماره شناســنامه  215صــادره از فیروزآباد در
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  123/40مترمربع پالک 11368
فرعی از  2139اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2163فرعی از
 2139اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی علی
شفیعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور ســند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/8 :
/20235م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
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تأثیر کیفیت هوای ساختمان بر هوش
و موفقیت ساکنان

نتایج مطالعهای که اخیرا از ســوی محققان دانشگاه
هارواد منتشر شده نشان میدهد که کیفیت هوای داخلی
ســاختمانها با عملکرد ذهنی و هوش ساکنان مرتبط
است؛ به طوری که هر چه هوای داخلی ساختمان پاکتر
باشد ،ساکنان آن از عملکرد ذهنی باالتری برخوردارند.
عملکــرد ذهنــی به عنــوان فعالیت مغــزی تعریف
میشود که با کسب دانش ،اســتدالل ،توجه ،حافظه و
زبان ســروکار دارد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد
که هرچه ســطوح دیاکســیدکربن و ترکیبات آلی فرار
( )VOCsدر محیط داخلی ســاختمانها کمتر باشــد
عملکرد ذهنی انســانها بهتر است .به بیان دیگر هوای
پاکتر انسانها را باهوشتر میکند .این موضوع میتواند
انگیزهای برای پاکســازی و بهبود کیفیت هوای داخل
ســاختمانها و کاهش میزان دیاکسیدکربن و ترکیبات
آلی فرار در این محیط ها باشد.
این مطالعه نشــان میدهد که هــر چه هوای داخلی
ســاختمانها کیفیت بهتری داشته باشد ،عملکرد افرادی
که در این محیطها کار و فعالیت میکنند باالتر اســت.
در ایــن محیطها ارتباطات ،موفقیت شــغلی و رضایت
مشتریان از سطوح به مراتب باالتری برخوردار است.

ساخت دماسنج تراشهای باریک برای
اندازهگیری دماهای بسیار پایین

محققان دماسنج باریکی بر اساس تک پیوندگاه تونلی
ســاختهاند که با یک طراحی فشــرده و ساده میتواند
دماهایی در محدوده میلی کلوین را ثبت کند.
این دماسنج جدید و میکرومتری که برای قرار گرفتن
بر روی یک تراشه به اندازه کافی کوچک است ،میتواند
دماهــای پایین در حد  7میلی کلوین را اندازه بگیرد که
ده برابر بهتر از طراحیهای مشابه است.
این وســیله با پایش جریان تونل زنی بین یک فلز و
یک ابررســانا کار میکند .با داشتن قابلیت اندازهگیری
دماهای  ،cryogenicاین دماســنج تراشه-سازگار
میتواند برای کنترل دمایی کیوبیتها در کامپیوترهای
کوانتومی حالت جامد به کار گرفته شود.
یک پیوندگاه تونلی شامل دو رســانا (فلز یا ابررسانا)
اســت که به وسیله یک ســد عایق از هم جدا شدهاند.
آهنگی که الکترونها از درون این ســد تونل میزنند به
دما بستگی دارد .در سالهای اخیر دانشمندان ابزارهایی
سدی کولن ساختهاند که از پیوندگاه تونلی
نظیر دماسنج ِ
برای اندازهگیری دما استفاده میکند اما ساختار این تونل
اغلب پیچیده بــوده و خواندن دمــا از روی آن نیازمند
روشهای پیشــرفته اســت .اکنون محققان دانشــگاه
آلتو در فنالند و دانشــگاه بِیســل در ســوئیس دماسنج
جدیدی را طراحی کردهاند کــه با یک چیدمان جمع و
جــور میتواند دماهای میلی کلوینی را اندازه بگیرد .این
گروه تحقیقاتی برای هســته این وسیله با الیههایی از
مس ،اکسید آلومینیوم و آلومینیوم یک پیوندگاه تونلی به
صورت فلز معمولی-عایق -ابررسانا ( )NISبه ضخامت
 nm 400ســاختند .حساســیت دمایی این وســیله از
سیستمهای قبلی بر مبنای  NISبهتر است زیرا طراحی
جدید از تابش و نوفههای الکتریکی جلوگیری میکند و
در عین حال شکل پهن تراشهای موجب میشود گرمای
اتالفی به طور موثری آزاد شود.

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  139460311198000873مورخ  94/6/25هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی مصطفی عباسپور فرزند محمد به شــماره شناسنامه  2249در یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  8286/32مترمربع پالک فرعی از اصلی 164
واقع در بخش  5زرقان روستای شــول بند امیر که جهت آن پالک فرعی 74
منظور گردید خریداری از مالک رسمی محمد عباسپور 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 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/8 :
 /20234م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار
آگهی حصر وراثت
عبدالحمید حیدری فرزند مرحوم حاج صفدر به شــرح درخواســتی که به
کالسه  16/332/94این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان حاج صفدر حیدری فرزند حیدر به
شماره شناســنامه  10صادره از داراب در تاریخ  94/5/18در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان داراب فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2حیدر حیدری به شماره شناسنامه  536فرزند متوفی
 -3جعفر حیدری به شماره شناسنامه  4فرزند متوفی
 -4عبدالمجید حیدری به شماره شناسنامه  691فرزند متوفی
 -5نوریجان حیدری به شماره شناسنامه  431فرزند متوفی
 -6سلطان حیدری به شماره شناسنامه  432فرزند متوفی
 -7سلطنت حیدری به شماره شناسنامه  555فرزند متوفی
 -8زینت حیدری به شماره شناسنامه  630فرزند متوفی
 -9زیبا حیدری به شماره شناسنامه  642فرزند متوفی
 -10زینب حیدری به شماره شناسنامه  11فرزند متوفی
 -11لیال حیدری به شماره شناسنامه  8فرزند متوفی
 -12سارا حیدری به شماره شناسنامه  2480098818فرزند متوفی
 -13مریم حیدری به شماره شناسنامه  2480283704فرزند متوفی
 -14هاجر حسنپور خیرآبادی به شماره شناسنامه  273همسر متوفی و الغیر.
که به جز این  14نفر وراث دیگری ندارد متوفی دارای  4پســر و  9دختر و یک
عیال است تقاضای رسیدگی دارم.
اینک شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
آگهــی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /461م الف
شعبه  6شورای حل اختالف جنت شهر داراب

