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لباس با طعم غذا

این روزها وقتی از لباسهای خود خسته
می شــوید چاره ای جز كنار گذاشــتن یا
دور انداختن آنها ندارید اما در آینده نزدیك
مــی توانید لباســهایتان را بــه عنوان غذا
بخورید؛ ایده ای كه شاید دور از ذهن باشد
اما با تالش محقق ایرانی مقیم ســوئد به
واقعیت نزدیك شده است.
دكتر «محمد جعفر طاهرزاده» اســتاد
مهندسی شــیمی دانشگاه بوراس در كشور
سوئد اســت كه عالوه بر تحقیقات و ارائه
مقــاالت متعــدد ،در زمینه انتقــال دانش
فنی مدیریت مواد زائــد و بازیابی منابع به
كشــورهای مختلف تالش زیادی داشــته
است.
وی درباره جزئیات طرح پژوهشی خود
با عنوان «تبدیل ضایعات كشــاورزی و مواد زائد به ســوخت های زیستی و مواد با ارزش افزوده»
گفت :یكی از معضالت بخش كشــاورزی ،تولید انواع پسماندها و ضایعات است كه بدون استفاده
می مانند.
طاهرزاده ادامه داد :این پســماندها و بقایا به عنوان فــراوان ترین منابع تجدیدپذیر برای تولید
انواع فرآورده های با ارزش از قبیل كودهای آلی ،ســوخت های زیســتی ،حالل های آلی و ســبز
و آمینواســیدها استفاده می شــوند اما تولید مواد با ارزش از این پسماندها به دلیل ساختار پیچیده
آنها بســیار پر هزینه و وقت گیر بوده و نیاز به فرآیند پیچیده و چند مرحله ای شــامل پیش تیمار،
هیدرولیز آنزیمی ،فرمنتاســیون و خالص سازی است بنابراین تسهیل این فرآیندها و كاهش هزینه
آنها می تواند بسیار با اهمیت باشد.
وی كــه در پژوهش خود راه حلی ارزان برای تولید محصوالت با ارزش از ضایعات كشــاورزی
و زباله های شــهری به كارگرفته اســت ،خاطرنشان كرد :این پژوهش به طور عمده برای طراحی
فرآیندهای كارآمد و ارزان برای تولیــد فرآورده های با ارزش از قبیل بیواتانول ،بیوگاز ،هیدروژن،
اســیدهای آمینه ،حالل های سبز و پلی استرها در سطح آزمایشگاهی ،پایلوت و صنعتی در دست
اجرا قرار گرفته است.
ایــن محقق ایرانی با بیــان اینكه از این ضایعات و مواد دور ریختنــی می توان خوراك دام یا
بیوپلیمر تهیه كرد ،تصریح كرد :به عنوان مثال فرض كنید لباســی كه می پوشیم را اگر نخواستیم
دور مــی ریزیــم ولی با این روش های جدید می توان آن را بــه محصوالتی تبدیل كرد كه قابل
خوردن و مزه و طعمی شــبیه گوشت داشته باشــد و هرچند این موضوعات قدری ،دور از ذهن به
نظر می رسند ولی شدنی هستند.
وی ادامه داد :ما فعال در قالب این طرح می توانیم ضایعات غذایی را در سطح صنعتی به بیوگاز
تبدیل كنیم و گاز را به صورت ســوخت  CNGدرآوریم كه تولید نسل دوم سوخت اتانول اكنون
در مرحله صنعتی شدن است.
طاهرزاده همچنین از عملی شدن تبدیل ضایعات كشاورزی و زباله های شهری به خوراك دام
و غذای انسان در قالب این طرح تحقیقاتی خبر داد.
به گفته وی امكان سنجی تبدیل ضایعات كشاورزی و غذایی به موادی همچون پالستیك نیز
در این طرح بررسی شده و به تایید رسیده است.
استاد دانشگاه بوراس سوئد یادآور شد :البته تولید برخی مواد از این ضایعات به لحاظ اقتصادی،
مقرون به صرفه نیســت و گران تمام می شود بنابراین تحقیقات آن در مرحله ابتدایی و پایه است
كه به عنوان مثال می توان به تولید مواد فوق جاذبی كه در پوشك بچه استفاده می شود اشاره كرد.
وی با بیان اینكه تولید گاز هیدروژن با این روش جدید به راحتی امكان پذیر اســت ،گفت :این
گاز كاربردهای گســترده ای دارد و می تواند به عنوان ســوخت خودرو استفاده شود ولی هنوز بازار
مصرف آن جا نیافتاده و تعداد خودروهای هیدروژن سوز بسیار اندك است.
طاهرزاده كه حدود  16تا  17ســال اســت روی این پروژه كار می كند ،درباره نوع محصوالت
نهایی فرآیند تبدیل ضایعات كشــاورزی به مواد با ارزش توضیح داد :تولید محصول نهایی به نوع
اولیه شما بستگی دارد و در فرآیند تولید ،ابتدا مواد اولیه و نوع مولكول ها و اتم های آن را بررسی
می كنیم تا ببینیم قابلیت تبدیل به چه محصوالتی را داراست و البته ممكن است بعضی از آنها در
حد چند ساعت ،چند روز یا ماه طول بكشد.
وی به مردم توصیه كرد نسبت به تفكیك زباله های شهری از مبدا جدی باشند زیرا هر یك از
این زباله ها می تواند یك ماده خالص برای تولید مواد ارزشمند موردنظرشان باشد.
طرح تحقیقاتی دكتر طاهرزاده در بیســت و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی ( 17اسفندماه
 )1394به عنوان رتبه دوم پژوهش های بنیادی در بخش محققان ایرانی مقیم خارج كشور معرفی
و تجلیل شد.
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امیدهای تازه برای درمان اوتیسم و
افسردگی با حسگرها

محققان دانشگاه کالیفرنیا با الهام از طبیعت موفق
به تولید حســگری شدند که به گفته آنها این حسگر
راهی برای درمان بیماریهایی همچون افسردگی و
اوتیسم خواهد بود.
پروفســور پائول وایس ،اســتاد رشــته بیوشیمی
دانشگاه کالیفرنیا و محقق طرح با اشاره به زمینههای
تحقیقاتی خود در موسسه نانو سیستم کالیفرنیا گفت:
مــا در ایــن مطالعات بــا الهام از طبیعــت در حال
کنکاش و جستجو در زمینه حد نهایی کوچکسازی
کوچکترین سوئیچها و موتورها هستیم.
وی بــا تاکیــد بر این کــه برای ایــن منظور از
مولکولهای سنتز شده صلب استفاده میکنیم تا در
آزمایشات به تئوری و شبیهسازی برسیم ،خاطرنشان
کرد :در این مطالعات از انرژی میکروبها و سلولها
بــرای کاربردهای خــاص در حــوزه بیوتکنولوژی
استفاده میکنیم.
وایس بــا بیان این که در حــال حاضر مطالعات
ما بر روی ســلولهای مغزی متمرکز شــده است،
اظهار کرد :در این مطالعات به روشــی برای ساخت
حسگرهای مغزی رسیدیم.
ایــن محقق یادآور شــد :در ایــن مطالعات ورق
گرافنــی را تولید کردیم که دارای حفرههای بســیار
کوچکی اســت و این الیه گرافنی را بر روی سطح
طال قرار دادیم .ایــن زیرالیه طال بهعنوان الگویی
بــرای ایجاد خواص الکترونیکی مورد اســتفاده قرار
خواهد گرفت.
استاد رشته بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا ادامه داد:
از ورقهای گرافنی تولید شــده برای جدا نگهداشتن

مولکولها در سیستمهای الکترونیکی استفاده کردیم
و از این روش میتوان حســگرهای بسیار کوچکی
ســاخت که ابعاد آنها به حدی اســت کــه میتواند

انفجار یک جرقه از قلب خورشید در تصویر
جدید ناسا

رصدخانه دینامیک خورشــیدی ناســا که از سال
 2010تاکنــون بطور مســتمر به پیگیــری حرکات
و تغییرات خورشــید میپــردازد ،اخیــرا یک جرقه
خورشیدی سطح متوسط در فضا منتشر کرده است.
این جرقه در روز  17آوریل ( 29فروردین) از یک
لکه قلب مانند در خورشید منفجر شد.
جرقههــای خورشــیدی ،انفجارهــای قدرتمند
تابشــی هســتند که از مناطق تیرهای موسوم به لکه
خورشــیدی در فضا منتشر میشوند .تابشهای مضر
جرقهها قادر نیســتند از جو زمین عبور کرده و بطور
فیزیکی بر انســانهای روی زمیــن تاثیر بگذارند اما

انواع شــدید آنها میتوانند جــو زمین در الیههایی
که ســیگنالهای ارتباطی و جیپیاس در آنها سفر
میکنند ،اختالل ایجاد کنند.
به گفته ناســا این جرقــه در کالس  M6.7بود.
جرقههــای کالس  Mیک دهم اندازه شــدیدترین
جرقهها هستند .اعداد نشــانگر اطالعات بیشتری در

پارچه اي كه
تمام آلودگي ها را جذب مي كند
محققان دانشــگاه كويينزلند اســتراليا با همكاري
گروهي از محققان حوزه صنعت ،توانســتند با استفاده
از نايلون نوعي پارچه توليد كنند كه قادر اســت انواع
آلودگي ها ،از مواد ســمي گرفته تا نفت را از آب جذب
كند.
ســطح ايــن پارچه پوشــيده از برجســتگي هاي
نيمه رسانايي است كه ويژگي هاي منحصر به فردي را
براي پارچه ايجاد مي كند.
محققان به اين منظور در بافت اين پارچه اليه اي
از نانوذرات نقره را به كار بردند كه امكان جذب ســاير

سیگنالهای مغز را رصد کند.
بــه گفته وی با این روش میتوان حســگرهایی
بــا قابلیت رصد عملکرد مغــز تولید کرد و در نهایت

مواد را به ســادگي فراهم مي كند .سپس با استفاده از
يك فرآيند الكتروشــيميايي نانوذرات مس را به همراه
موادي كه موجب رشــد نانوســاختارها مي شوند ،به
پارچه اضافه كردند تا خواص آن بهبود يابد.
هنگامي كــه تركيب آب و نفت روي پارچه ريخته
مي شــود ،نانوساختارهاي موجود در بافت پارچه ،نفت
را جــذب كرده و امكان عبــور آب را فراهم مي كنند.
اين پارچه در آزمايشــات انجام شده نفت خام ،روغن
زيتــون و روغن بادام زميني را به ســادگي از آب جدا
كرده است.

مورد قدرت جرقه هســتند .یک جرقه  M2دو برابر
شدیدتر از  M1است.
ناســا همچنین گزارش کرد که این جرقه از یک
ناحیــه دارای فعالیت مغناطیســی پیچیــده بر روی
خورشید موســوم به منطقه فعال  2529نشات گرفته
که طی چندین روز گذشــته از یک لکه بزرگ تاریک
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امکان شناسایی و درمان بیماریهایی نظیر افسردگی
فراهم میشود.
استاد رشته بیوشیمی دانشگاه کالیفرنیا خاطرنشان
کرد :حســگرهای عصبی میتوانند سلولهای مغز را
رصد و عملکرد آن را کنترل کنند .با ســاخت چنین
حسگرهایی مسیر شناسایی و درمان برخی بیماریها
نظیر افسردگی و اوتیسم هموار خواهدشد.
پروفســور پائــول وایس ،مدارک کارشناســی و
کارشناســی ارشــد خــود را از موسســه تحقیقاتی
ماساچوست ( )MITو دکتری را از دانشگاه کالیفرنیا
در برکلی در رشته شیمی دریافت کرد.
وی دوره پســا دکتری را در آزمایشــگاه «بل» و
دوره فرصت مطالعاتی را در مرکز  IBMگذراند.
پروفســور وایس در ســال  2009همزمان مدیر
موسسه سامانههای نانویی کالیفرنیا ،استاد دانشکده
شیمی و بیوشــیمیایی دانشگاه  UCLAشد و قبل
از آن نیز اســتاد برجسته شیمی و فیزیک در دانشگاه
ایالتی پنســیلوانیا بود.تحقیقات وی در زمینه خواص
فیزیکی ،شــیمیایی ،مکانیکی ،نــوری و الکتریکی
ســطوح و ســاختارها در مقیاس اتم متمرکز شــده
اســت .این محقــق همچنین روشهــای جدیدی
برای توســعه قابلیت کاربرد ویژگیهای شــیمیایی
میکروسکوپهای اســکن پروبی ارائه کرده و دارای
تعدادی ثبت اختراع اســت و بیــش از  200مقاله از
وی منتشر شده است .طرح پروفسور پائول وایس با
عنوان «حد نهایی کوچکسازی» در بیست و نهمین
جشنواره بینالمللی خوارزمی رتبه دوم پژوهشهای
بنیادی را از آن خود کرد.
موسوم به لکه خورشــیدی برخوردار بوده است .این
لکه خورشــیدی طی هفته گذشــته با حرکت آرام بر
روی خورشید ،تغییر شکل و اندازه داده بود .در بیشتر
اوقات این لکه بقدری بزرگ بود که بدون بزرگنمایی
از زمین قابل مشاهده بود و اکنون بزرگی آن به اندازه
پنج زمین است.
این لکه بزودی از روی صورت خورشــید گردش
کرده و از منظر زمین دور خواهد شد .دانشمندان این
گونه لکههای خورشــیدی را برای درک بهتر عامل
ایجاد آنهــا و انفجار گاه وبیگاه جرقه خورشــیدی
بررسی میکنند.

اين پارچه به دليل وجود نانوذرات
مــس ،خاصيــت ضدباكتــري دارد.
بنابرايــن مي تــوان از آن به عنوان
ابزاري براي گندزدايي و پاكسازي آب
در مناطق محروم استفاده كرد.
به اعتقاد محققان به دليل ويژگي
نيمه رسانايي ،مي توان از اين پارچه
به همــراه نور مرئي براي شكســت
تركيبات مــواد آلــوده ارگانيك كه
معموال در فاضالب ها يافت مي شوند
و در طبيعــت به ســادگي شكســته
نمي شوند ،استفاده كرد.
ويژگي هــاي منحصر به فرد اين
ماده جديــد زمينه ســاز كاربردهاي
متعدد آن در صنعت و زندگي روزمره
هستند.
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تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مزایده :فروش خودروهای مستعمل
 - 3زمان دریافت اسناد مزایده :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  95/2/1لغایت  95/2/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  2000000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل تحویل پیشــنهادات :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلســطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اســناد مزایده از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 95/2/20
 - 8محل برگزاری مزایده :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشــنبه مورخ  95/2/20با حضور اعضاء کمیســیون مزایده باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  50000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مزایدهگزار یا مطالبات بلوکه
شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایســتی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مزایدهگزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مزایده در  1جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مزایده میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
/3007م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )95-22

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :خرید انواع المپ بخار سدیم
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  95/2/1لغایت  95/2/7به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حســاب جاری شــماره  07860-74827بانک تجارت شعبه
فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 6زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 95/2/20
 - 7محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 8زمان بازگشایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  95/2/20با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 9ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 10تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  280000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 11شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 12مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 14سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/3001م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود تعاونی اعتباری ثامن به نمایندگی محمود
بختیاری دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه چک شماره  044854به
مبلغ  183000000ریال به انضمام خســارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای
حکم و همچنین خســارات دادرســی به طرفیت  -1شهباز جاویدی
فرزند الیاس  -2فاطمه الیق فرزند عبداله تســلیم شــوراهای حل
اختالف شعبه ششم فســا نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه
 94/996ح ش  6ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/3/8
ساعت  9صبح تعیین شــده است اینک به علت مجهولالمکان بودن
خواندگان به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور مدنی
مراتب یک نوبت آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ انتشــار این
آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در شهرستان فسا میدان
غدیر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر
گردند در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/158م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه ششم فسا
مصطفی باده یان
آگهی حصر وراثت
غالمعباس فیروزی فرزند عزیز دارای شناســنامه شماره  11شماره
ملی  2571893912فســا به شرح دادخواســت به کالسه 95/77
ح ش ششم از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده
و چنیــن توضیح داده که شــادروان مرحومه منصــوره فیروزی به
شناسنامه شماره  4018شماره ملی  2572571366در تاریخ 95/1/16
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه وراث حینالفوت آن
مرحومه منحصرند به:
 -1غالمعباس فیروزی فرزند عزیز به شناســنامه شماره  11شماره
ملی  2571893912فسا تاریخ تولد ( 1336/7/1پدر متوفیه)
 -2نرگس فیروزی فرزند حمزه به شناســنامه شماره  2969شماره
ملی  2570300179فسا تاریخ تولد ( 1338/5/3مادر متوفیه) و الغیر
اینک با انجام تشریفات 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.
 /156م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
آگهی احضار متهم
مجتمع دادگاههای کیفری دو شــیراز به موجب کیفرخواســت در
پرونده کالســه  9409980701401166برای محمد پور شیری و اله پور
شــیری به اتهام تخریب و اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق
تیراندازی با سالح گرم تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع
به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ  95/3/8ساعت 13
تعیین گردیده است با عنایت به مجهولالمکان بودن و عدم دسترسی
به متهمین و در اجرای مقررات مواد  344قانون آیین دادرسی کیفری
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند بدیهی اســت در صورت عدم
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 /1136م الف
منشی شعبه  103دادگاه کیفری دو شهر شیراز ( 103جزایی سابق)
حمیدرضا متقی

آگهی حصر وراثت
محمدباقر ســتوده خیرآبادی فرزند فرج اله دارای شناسنامه شماره
 3فسا به شــرح دادخواســت به کالســه  95/73ح ش ششم از این
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان مرحومه صدیقه دهقانی به شناسنامه شــماره  39شماره
ملی  2571900961فسا در تاریخ  94/11/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته وراث حینالفوت آن مرحومه منحصرند به:
 -1محمدباقر ســتوده خیرآبادی فرزند فرج اله به شناســنامه شماره
 3فسا شماره ملی  2571887068فســا تاریخ تولد ( 1333/1/2همسر
متوفیه)
 -2فهیمه ستوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 695
شماره ملی  2571707949فسا تاریخ تولد 1356/8/1
 -3وجیهه ستوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 832
شماره ملی  2571727801فسا تاریخ تولد 1358/6/30
 -4خدیجه ســتوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناســنامه شماره
 1324شماره ملی  2571743813فسا تاریخ تولد 1359/6/1
 -5هاجر ستوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 4560
شماره ملی  2572576783فسا تاریخ تولد 1365/5/25
 -6صفیه ستوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 11253
شماره ملی  2572644193فسا تاریخ تولد ( 1367/8/15دختران متوفیه)
 -7مصطفی ســتوده خیرآبادی فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره
 16476شماره ملی  2570165573فسا تاریخ تولد 1361/12/1
 -8محمد ســتوده خیرآبــادی فرزنــد محمدباقر به شــماره ملی
 2560413647فسا تاریخ تولد ( 1377/12/4پسران 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.
 /161م الف
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان فسا
مصطفی بادهیان
آگهی حصر وراثت
الناز افرند دارای شناسنامه شماره  2480416305متولد  76/1/21به شرح
دادخواســت به کالســه  1/95/102ش از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســجاد چاخ کنی
به شماره شناسنامه  2480238131در تاریخ  92/9/29در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر الناز افرند به شــماره شناسنامه
( 2480416305همسر متوفی)
 -2محمد چاخ کنی به شماره شناسنامه  145صادره از حوزه داراب پدر
متوفی
 -3کبری کفریزی شــیبانی مدرجی به شماره شناسنامه  488صادره از
حوزه داراب مادر 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 یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /34م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک شهری داراب
احمد گودرزیان

