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سال بیست و یکم شماره 5679

ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری زیست سازگار برای مواجهه با انواع
باکتریها توسط محققان کشور
پژوهشگران دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین
آمل در طرحی تحقیقاتی موفق به تولید آزمایشگاهی
نانومــوادی با خاصیت ضدباکتری شــدند که عملکرد
مطلوبــی در مواجهه با انواع باکتریها از خود نشــان
میدهــد .مــواد ضدباکتــری ترکیباتی هســتند که
باکتریهای بیماریزا یا ســایر میکروارگانیســمها را
از بین برده یا مانع رشــد آنها میشــوند .در گذشته
تحقیقات بســیاری بــر روی انواع روشهــای تولید
ترکیبات آلی فلزی زیست کش از جمله ترکیبات نقره،
مس ،روی و ،...صورت گرفته اســت .امروزه استفاده
از این نوع ترکیبات به دلیل ســمی بــودن ،فراریت،
ناپایداری شــیمیایی و نفوذ آســان به بــدن از طریق
پوست پیشــنهاد نمیشــود .از اینرو ،تولید یک ماده
جایگزین توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
دکتر محمد ســلیمانی لشکناری مجری این طرح،
درباره اهمیت این مواد عنوان کرد« :این طرح پژوهشی
با هدف تهیه و بررســی خواص ضدباکتری پلیمرهای
نانوساختار صورت گرفته است .اثرات اساسی به دست
آمده از محصول طرح ،شامل کاهش آلودگی و کاهش
اثرات جانبی ترکیبات ضدباکتری مرســوم (ترکیبات
شیمیایی و نانوذرات فلزی از قبیل نقره) است».
ســلیمانی در خصوص خواص ایــن پلیمر تصریح
کرد« :در گذشته تمرکز بر خواص ضدباکتری نانوذرات
فلزی بود اما آزاد شدن این نانوذرات در محیط زیست،

خــود منجر به ایجــاد آلودگی میشــود .درحالی که
پلیمرهایی با خاصیت ضدمیکروبی ذاتی این مشــکل
را برطرف کرده است .این قبیل پلیمرها در بازه زمانی

طوالنیتری از خاصیت ضدباکتــری برخوردار بوده و
در محیط انتشــار نمییابد و حتی در صورت انتشــار
نیز با توجه به ســاختار پلیمری خود ،مضرات چندانی

ایجاد نخواهد کرد لذا میتوان از ترکیب پیشنهادی در
این طرح به منظور برطرف کردن مشــکالت ترکیبات
ضدباکتری مرسوم استفاده کرد».
ایــن دســته از مــواد میتوانند به عنــوان عامل
ضد باکتری در صنایع نســاجی ،صنایع پالســتیک،
صنایع رنگ و پوشــش و همچنین ساخت تجهیزات
پزشکی مورد استفاده قرار گیرند .ساخت این نانوذرات
با استفاده از روشی آسان ،کم هزینه و سازگار با محیط
زیست صورت گرفته اســت .وی در ادامه افزود« :به
دلیل روش تهیه آسان این دسته از نانوذرات پلیمری،
امــکان تولید این محصــوالت در مقیاس صنعتی نیز
میسر است».
این محقــق روند انجــام مطالعــات را این گونه
شــرح داد« :در ابتدا نانوذرات پلیمری با اســتفاده از
روش پلیمریزاسیون شــیمیایی تهیه و پس از بررسی
خصوصیات شکل شناختی و ساختار شیمیایی محصول
واکنش ،از طریق آزمونهای انتشــار دیسک ،حداقل
غلظــت مهارکنندگی رشــد باکتــری ،حداقل غلظت
کشندگی باکتری و همچنین تعیین سینتیک کشندگی
به بررســی خصوصیات ضدباکتری نانو ذرات پلیمری
پرداخته شــد ».وی همچنین خاطرنشان کرد« :ابعاد
نانومتری محصول تهیه شــده باعث شــده که بتوان
عالوه بر حالت جامــد ،حالت محلول کلوئیدی آن نیز
تهیه شود که کاربردهای آن را نیز افزایش میدهد».

رشد گوش انسان بالغ بر روی کمر موش

دانشــمندان برای اولین بار از ســلولهای
بنیادی برای رشد گوش انسان بالغ در پشت
یک موش استفاده کردند.
دانشمندان دانشگاه توکیو و دانشگاه کیوتو
میگویند که این گوش میتواند به افرادی
که بر اثر حوادثــی نظیر جنگ و تصادفات
گوش خــود را از دســت دادهاند همچنین
افــرادی که بدون گوش یا با تغییر شــکل
گوش متولد میشوند کمک کند.
تنها در آمریکا  ،طیف وســیعی در حدود 1
تا  5کودک از  10هزار کودک ،بدون گوش یا با بدشــکلی گوش به دنیا میآیند .برای رشــد این گوش ،تیم
تحقیقاتی ،سلولهای بنیادی پرتوان را برای رشد آنها در غضروف گوش تحریک کردند ،سپس این سلولها
در یک نوع از لولههای بیولوژیکی که تقریبا به شــکل یک گوش هســتند قرار داده شــدند .این لولههای
گوش مانند در زیر پوســت یک موش زنده کاشته شد و این سلولها به مدت حدود دو ماه برای رشد در زیر
پوست باقی ماندند .پس از گذشت دو ماه ،یک گوش به اندازه پنج سانتیمتر بر روی کمر موش شکل گرفت.
این اولین باری نیســت که دانشمندان موفق به رشد یک گوش بر روی کمر یک موش میشوند .دانشمندان
امیدوارند که بتوانند آزمایشهای بالینی را تا حدود پنج سال آینده شروع کنند.

ربات انساننمای ناسا به فضا میرود

ناسا در نظر دارد که با ساخت رباتهای انساننمای جدید به فضانوردان در سفرهای فضایی پرمخاطره آینده
کمک کند .قد ربات انساننمای ناسا که  R5نام دارد 1.82متر و وزن آن  131.5کیلوگرم است.این ربات که
قبال به والکری معروف بود ،یک دستگاه آماده کمک در تمام کارهای خطرناک خواهد بود و بیشترین اهمیت
را در طول ســفرهای طوالنی مدت فراتر از زمین دارد .جالب توجه اســت که این ربات در ابتدا برای تکمیل
مانورهای امداد رســانی طراحی شده بود .کار ساخت این ربات بر عهده محققان موسسه فناوری ماساچوست
است و گفته میشود که این تیم دو سال برای انجام تحقیق و توسعه نرمافزار به منظور بهبود عملکرد مستقل
ربــات زمان دارد .عالوه بر این ،ربات  R5در یک مســابقه رباتیک فضایی در برنامه گرامیداشــت صدمین
ســالگرد تأسیس ناســا رقابت خواهد کرد .پروژه  R5بخشی از برنامههای فضایی ناسا است که پیشرفت در
این برنامهها می تواند به روشهای کامال جدید برای ماموریتهای فضایی آینده این آژانس منجر شــود و
راه حلهایی را برای نیازهای ملی ارائه کند.

آگهی

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نگین گمانه شرکت سهامی به شماره
ثبت  7303و شناسه ملی 10530349410
به استناد صورتجلســه هیأت مدیره مورخ  94/10/13تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
محمدحســن نیکوصفت جهرمی به ســمت رئیس هیــأت مدیره و
مدیرعامل شرکت ،غالمحسین جلیسی به سمت عضو هیأت مدیره،
محمــود نیکوصفت جهرمی به ســمت نایب رئیــس هیأت مدیره،
عبدالحســین حداد به ســمت عضو هیأت مدیره و ســید مصطفی
جاللی به سمت عضو هیأت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند و مقرر گردیــد حق امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،بــروات ،قراردادها و عقود
اسالمی و سایر نامههای عادی و اداری با امضاء محمدحسن نیکوصفت
جهرمی یا محمود نیکوصفت جهرمی هر کدام به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس
میباشد.
 /27552م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

ست

آگهی حصر وراثت
ســعید یعقوبی فرزند قلندر به شــرح درخواســتی که به کالسه
 94/1/523این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که محمد یعقوبی فرزند سعید به شماره
شناسنامه  282صادره از شیراز در تاریخ  94/10/3در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان شیراز فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1ســعید یعقوبی فرزند قلندر به شــماره شناســنامه  1147متولد
 1336/6/10صادره از اقلید پدر متوفی
 -2مدینه یعقوبیمند فرزند حسین به شماره شناسنامه  990صادره
از شیراز متولد  1345/11/1مادر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا 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.
 /27593م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک زرقان
زالی ذنوبی تبار

ان

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به مجید فرهمنــد هارمی فرزند محمــود که به موجب
دادنامه شماره  9309977310100908در پرونده کالسه  930573محکوم
به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته (وجه یک
فقره چک به شماره  251216مورخ  93/3/29و خسارت تأخیر تادیه مبلغ
مذکور از زمان سررســید چک ( )93/3/29لغا یت روز اجرای حکم که
دایره اجرای احکام حقوقی مطابق شــاخص سالیانه اعالمی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران محاسبه ،وصول و ایصال مینماید مبلغ دو میلیون
و پانصــد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســی ،مبلــغ  4704000ریال
حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان گردیده است ابالغ میشود
چنانچه حکم صادره  20روز از تاریخ انتشار قابل و اخواهی و  20روز پس از
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی میباشد چنانچه نسبت
به حکم صادره اعتراض دارد ظرف  40روز پس از تاریخ انتشار این آگهی
درخواســت خود را به این مرجع واقع در شعبه اول حقوقی دادگستری
فســا تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
/945م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری فسا
کامران ابراهیمی

آگهی
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه علیاصغر
اوالد حســینی فرزند آقار که مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد
چون وفق دادنامه شــماره  9409977310100411صادره از شــعبه اول
حقوقی فسا در پرونده شــماره  940313محکوم به پرداخت  -1مبلغ
شصت و شــش میلیون ریال بابت اصل خواسته ،خسارت تأخیر تأدیه
مبلغ مذکور از تاریخ سررســید چک موضوع دعوی ( )90/6/16لغایت
روز اجرای حکم طبق نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی
و مبلغ  3696000ریال حقالوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له
مؤسســه مالی و اعتباری ثامناالئمه و نیم عشر دولتی شدهاید ظرف
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
/947م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

ر

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده 1 :سیار
وقت رسیدگی :روز دوشنبه مورخ  94/12/3ساعت 16/30
خواهان :محمدعلی امامی دشتکی
خوانده :سید محمدتقی کاظمی مقدم
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی
به شــورای مذکور و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان انتقال ســند قطعی خودرو  405و
دســتور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار محلی آگهی میشود تا خوانده از
تاریخ نشــر آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال
جهت رســیدگی حضور به هم رساند در صورت عدم حضور شورا غیاب ًا
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
 /27597م الف
رئیس شورای حل اختالف اکبرآباد قرآن
علیاکبر زارع

از طرف هیئت مدیره شرکت فراآریا فارس

وش
ی
د  و

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود خواهان عبدالصمد حقیقی دادخواستی به
طرفیت خوانده حســینعلی بیگینژاد به خواسته مطالبه طلب تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان داراب نموده که جهت رسیدگی به شعبه
اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگســتری شهرســتان داراب واقع در
شهرســتان داراب ارجاع و به کالسه  9409987128101183ثبت گردیده
که وقت رسیدگی مورخ  95/2/28ساعت  11تعیین شده است به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات
قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/599م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان داراب

آگهی دعوت نوبت اول

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت محصوالت گوشتی فراآریا فارس (سهامی خاص) به
شماره ثبت  18277و شناسه ملی  10530304344می رساند که جلسات مجمع عمومی
فوق العاده و عادی به طور فوق العاده در تاریخ  94/11/24به شرح ذیل در محل دفتر
شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شــیراز فلکه پنجم ،بلوار پژوهش شمالی ،خیابان
 308تشکیل می گردد .لذا از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید:
-1جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت  10صبح
دستورات جلسه:
اصالح ماده اساسنامه درخصوص اعضای هیئت مدیره
-2جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت  11صبح
دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان ،انتخاب روزنامه

کتا

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311034000124مورخ  94/10/2هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی یحیی طاهری فرزند نصراله به شماره شناسنامه 26
صادره از شیراز به شماره ملی 2301737111در ششدانگ یکباب مغازه
به مساحت  26/95مترمربع به پالک  3014اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  3014اصلی واقع در بخش  2شیراز خریداری از مالک رسمی حصه
مشاعی خودش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
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،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/11/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/24 :
/27557م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان

برگ سبز پژو  206به شــماره پالک 261د 11ایران  93و
شماره شاسی  10868602و شماره موتور 13085046329
به نام مهدی دفتری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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بف

سند موتورســیکلت هوندا  125تیوا به شماره شهربانی
 3361شــیراز  51و شــماره موتور  26885و شماره تنه
 77297به نام ناصر کارآمــد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو پارس مدل  88رنگ سفید به شماره
پالک 983م 15ایران  63به شماره موتور  12488206461و
شماره شاسی  NAAN01CA8AK763369به نام حسین
مهرور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ا
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کتابخانه شخصی شما را خرید اریم

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
نظر به اینکه به موجب اجراییه شماره  1050صادره از شعبه  54شورای
حل اختالف شیراز محمدرضا حیدری فرزند حسین ملزم به حضور در
دفترخانه و انتقال ســند یک دستگاه سواری پژو  405GLxxu7مدل
 1392به شــماره شهربانی  828ی  92ســری پالک ایران  63به نام
افشان علوی بوگر گردیده و با توجه به مجهولالمکان بودن نامبرده
لذا اعالم میگردد ظــرف مدت  10روز پس از ابالغ این آگهی به این
دفترخانه به آدرس شــیراز بلوار میرزای شــیرازی مابین زیرگذر
و میدان صنایع جنب پل هوایی عابر پیاده ســاختمان تانیا طبقه دوم
واحد اول مراجعه نمایید در غیر این صورت مراحل تنظیم سند توسط
نماینده محترم دادگستری صورت خواهد گرفت.
 /27598م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  206شیراز
مصیب مرادی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه زهــرا جعفرپور فرزند حبیباله به اتهام ایراد صدمه بدنی
غیرعمدی ناشــی از بیاحتیاطی در رانندگی از طرف این دادسرا تحت
تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
او میســور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقــاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا
در تاریخ  94/12/10ساعت  10صبح در شعبه دادستانی دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد
 217و  218قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/953م الف
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فسا
زرهپوش

آگهی
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه بهنام
وطنخواه فرزند عباس که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد
چون وفق دادنامه شــماره  9409977310100453صادره از شعبه اول
حقوقی فســا در پرونده شماره  930639محکوم به پرداخت  -1مبلغ
 56000000ریال بابت اصل خواسته  -2خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور
از زمان سررســید چک ( )92/5/21لغایت روز اجرای حکم طبق نرخ
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی  -3مبلغ  1930000ریال بابت هزینه
دادرسی  -4مبلغ  3136000ریال بابت حقالوکاله وکیل در حق محکوم
له تعاونی اعتبار ثامناالئمه و نیم عشر دولتی شدهاید 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.
/946م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

آگهی
پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه مجید
زینتدخت فرزند اکبر که مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد چون
وفق دادنامه شــماره  9309977310100974صادره از شعبه اول حقوقی
فســا در پرونده شــماره  930624محکوم به پرداخت  -1مبلغ هفتاد و
چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ
سررسید چک موضوع دعوی  92/5/16لغایت روز اجرای حکم که دایره
اجرای احکام حقوقی مطابق شاخص سالیانه اعالمی بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران محاســبه ،وصول و ایصال مینماید  -2مبلغ دو میلیون و
دویســت و نود هزار ریال بابت هزینه دادرســی  -3مبلغ  4144000ریال
حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامناالئمه و
نیم عشر دولتی شدهاید 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 بــا هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود.
/942م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

آگهی حصر وراثت
فرجاله نوری ســیفآباد فرزند نورعلی به شــرح درخواستی که به
کالسه  94/1/506این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته که خانم مــاه حاصلی فرزند
مراد به شماره شناسنامه  4906صادره از شیراز در تاریخ  94/9/5در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان زرقان فوت نموده و وراث حینالفوت
وی عبارتند از:
 -1فرجاله نوری سیفآباد فرزند نور علی به شماره شناسنامه 8476
متولد  1349فرزند متوفیه
 -2زهرا نوری سیفآباد فرزند نور علی به شماره شناسنامه 19870
متولد  1352فرزند متوفیه
 -3ماهتاب نوری ســیفآباد فرزند نور علی به شــماره شناسنامه
 19871متولد  1354فرزند متوفیه و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبــت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفیه نزد او میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /27594م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک زرقان
زالی ذنوبی تبار
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به غالمحســین محمــدیزاده فرزند حســین که به
موجب دادنامه شــماره  9409977162301571در پرونده کالســه
 9409987199200012و شــماره بایگانی  941463به استناد ماده 198
قانونی آیین دادرســی مدنی و مــواد  33 ،32 ،31 ،27و  34قانون
حمایت از خانواده  1391حکم به گواهی عدم امکان سازش بین طرفین
به منظور اجرای صیغه طالق با شــرایط ذیل صادر گردیده است که
زوجه (خانم مروارید تندرو فرزند علیحســین) میتواند ظرف سه
ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رســمی
طالق و رعایت شرایط قانونی و شــرعی خود را مطلقه سازد( .الزم
به ذکر است که  -1حسب نامه شماره  706مورخ  94/7/22پزشکی
قانونی نیریز زوجه در حال حاضر باردار نمیباشــد  -2در صورت
عدم حضور زوج سردفتر مجری نمایندگی با رعایت موازین شرعی
و قانونــی در اجرای صیغه طالق دارا میباشــد  -3نامبردگان فاقد
فرز ند صغیر جهت تعیین حضانت میباشــند  -4نوع طالق بائن خلع
میباشد) ابالغ میشــود 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.
/27589م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

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
برابــر رأی شــماره  139460311001034857مــورخ  94/10/10هیأت اول
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 افســانه راستگو فرزند شــکراله به شماره
شناسنامه  11326صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 159/24مترمربع پالک  19152فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  515فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالکین رســمی عزیز کالنتری و کرامت اله زمانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 ،دادخواســت 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 اول94/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/7 :
/25953م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشــود خواهان عبدالصمد حقیقی دادخواستی به
طرفیــت خوانده محمودعلی بیگینژاد فرزند علی به خواســته مطالبه
طلب تقدیم دادگاههــای عمومی شهرســتان داراب نموده که جهت
رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
داراب واقع در شهرستان داراب ارجاع و به کالسه 9409987128101049
ثبــت گردیده که وقت رســیدگی مورخ  95/2/28ســاعت  12تعیین
شده اســت به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در
غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/600م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان داراب

