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تولید واکسن هاری انسانی طی دو سال آینده
لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه تولید
رییس انستیتو پاســتور ایران گفت :توجه به ایجاد شرایط
تولید واکســن در داخل کشــور مســلم ًا از خروج ارز از کشور
جلوگیری میکند ،چرا که هزینه تولید واکســن در اکثر اوقات
ارزانتر از وارد کردن آن تمام میشود.
دکتر علیرضا بیگلری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره
به اینکه واکســن یکی از مقولههای مهم حوزه سالمت است
کــه الزم اســت فناوریهای مربوط به تولیــد آن را در داخل
کشــور مهیا کنیم ،افزود :اگر به تاریخچه ســاخت واکسن در
کشــور برگردیم ،میبینیم که در ســالهای نه چندان دور که
واکسنسازی در کشــور آغاز شد ،یکی از کشورهای موفق در
این زمینه بودهایم؛ ولی واقعیت این است که این روند به دالیل
متعددی به خوبی پیگیری نشــده است و موجب شده در حال
حاضر با شــرایط مطلوب و جایگاهی که الیق ما است ،فاصله
داشته باشیم.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی در زمینه
تولید واکســن داشتهایم ،ولی امروزه با وضعیت مطلوب فاصله
داریم ،البته این فاصله زیاد نیست ولی با توجه به اینکه امروزه
کشور ما یکی از تولیدکنندگان واکسن به شمار میآید ،الزم است
که با یک همت همگانی بتوانیم فناوریهای تولید واکسنهای
جدید را که در دنیا عرضه میشود ،در داخل کشور ایجاد کنیم.
بیگلری با اشاره به اینکه فناوریهای تولید واکسن در کشور به
نوعی تکمیلکننده هم هستند ،افزود :به طور مثال اگر فناوری
تولید یک واکسن را به مجمع واکسن اضافه کنیم ،مسلم ًا قدرت
ساخت واکسنهای دیگر را هم خود به خود پیدا خواهیم کرد؛
چراکه در اکثر موارد واکســنها فناوریهای مشابهی دارند؛ به

همین دلیل تا جایی که ممکن اســت باید ســعی شود تعداد
واکسنهای قابل ساخت در داخل کشور ،بیشتر شوند تا از این
طریق هم به توانایی بیشــتری در ساخت واکسنهای بیشتر و
با کیفیتتر دســت پیدا کنیم و هم دانــش فنی را که موجب
پیشرفت در ســایر حوزههای علوم نیز میشــود ،ایجاد کنیم.
جلوگیری از خروج ارز با ایجاد شرایط تولید واکسن در کشور
وی ادامه داد :توجه به ایجاد شرایط تولید واکسن در داخل
کشور مسلم ًا از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند؛ چرا که هزینه
تولید واکسن در اکثر اوقات ارزانتر از وارد کردن آن تمام میشود.
رییس انســتیتو پاستور با بیان اینکه در علم پزشکی هر روز
واکسنهای جدید تولید میشود ،تأکید کرد :اگر بخواهیم یک
واکســن را به صورت آماده از کشورهای دیگر خریداری کنیم،
محصولی را میخریــم که با قیمت خیلی گران وارد کشــور
میشــود؛ ولی اگر در کشور آن واکســن را تولید کنیم ،دیگر
نیاز نیست منتظر ورود تکنولوژی از دیگر کشورها باشیم و ارز
بیشتری را صرفهجویی میکنیم.
بیگلری اظهار کرد :در حال حاضر بزرگان عرصه ســامت
کشــور به این امر همت گماشــتهاند تا افراد و شــرکتهای
توانمند را برای ورود به عرصه تولید واکســن شناسایی کنند
و در همین راستا با کســانیکه میتوانند در این زمینه فعالیت
داشته باشند ،ارتباطاتی برقرار شده و اطالعات آنها جمع آوری
شــده و بانک اطالعاتی ایجاد شده است تا هر پتانسیلی که در
کشور در بخشهای دولتی ،دانشگاهی ،خصوصی و همچنین
شــرکتهای دانشبنیان وجود دارد ،در تولید واکســن مورد
استفاده قرار گیرد.

آگهی مناقصه
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لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در کشور در حوزه
تولید واکسن
وی با تأکید بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در کشــور در
حوزه تولید واکســن گفت :وقتی یک تقسیم کار ملی صورت
بگیرد و از پتانســیل همه دانشمندان جوان استفاده کنیم ،قطع ًا
شــاهد کســب نتایج خوبی در این حوزه خواهیم بود ،بنابراین
تالش میشــود با یک برنامه منظم و تقسیم کار ملی بتوانیم
مســأله تولید واکسن را در کشور بســیار متفاوتتر از آنچه در
گذشته بود ،پیش ببریم .بیگلری اظهار کرد :اگر تولیدکنندهای
یــک تکنولوژی را دارد ،باید یک مدیریــت واحد بتواند از این
پتانسیل برای ساخت واکسنهای دیگر استفاده کند و این مساله
زمانی محقق میشود که یک مدیریت یکپارچه و یک همکاری
گســترده در بین تولیدکنندگان واکســن وجود داشــته باشد.
رییس انستیتو پاستور ایران ادامه داد :ما در سالهای اخیر در
امر تولید واکسن یکی از کشورهای موفق بودهایم و امیدواریم
در آینده نیز نه تنها کودکان در کشــور خودمان با واکسنهای
ایرانی واکسینه شــوند ،بلکه کودکان در بسیاری از کشورهای
دنیا نیز از منافع واکسنهای تولیدی ایران بهرهمند شوند.
تمرکز بر تولید دو واکسن پنوموکوک و واکسن
روتاویروس در کشور
بیگلــری گفت :در حــال حاضر واکســن “پنوموکوک” و
واکسن “روتاویروس” دو واکسن خیلی مهمی هستند که کامال
به صورت متمرکز به دنبال ساخت آنها هستیم“ ،پنوموکوک”
و “روتاویروس” به ترتیب عامل اســهال و عفونتهای تنفسی
نظیر ذاتالریه هســتند؛ این دو واکسن از واکسنهای اولیهای

سال بیست و  سوم شماره 6389

هستند که بر روی ساخت آنها متمرکز شدهایم و در این راستا
با اجازه مقام معظم رهبری 100 ،میلیون دالر از صندوق ذخیره
ارزی برداشــت شــده و برای تأمین این دو واکسن اختصاص
پیدا کرده است.
وی افزود :از دیگر واکســنهایی که برنامه ســاخت آن در
حال بررسی است ،واکســن فلج اطفال تزریقی است؛ با توجه
به اینکه نیاز داریم این واکسن را به صورت تولید داخل داشته
باشــیم ،اقدامات خوبی در زمینه تولید آن انجام شــده است و
پیشرفتهای خوبی نیز داشتهایم.
وی همچنین با اشــاره به تمرکز بر تولید و ساخت واکسن
 HPVتوسط دانشــمندان جوان کشور گفت :خوشبختانه در
زمینه تولید و تهیه این واکسن در نقطه صفر نیستیم و مطالعات
خوبی در زمینه آن انجام شده است.
بیگلری تصریح کرد :یک حرکت بســیار انســجام یافته و
متمرکز در کشــور در حال انجام اســت تا تولید واکسن را در
کشــور به سرانجام برسانیم و واکسنهای متعددی را که برای
کودکان استفاده میشود ،در داخل کشور تولید کنیم.
تولید واکسنهاری انسانی طی دو سال آینده در
کشور
وی اظهار کــرد :خبر خوب در حوزه تولید واکســنهاری
انسانی در انستیتو پاستور این است که خوشبختانه بیش از نیمی
از مراحل اولیه تولید را گذراندهایم و پیشبینی ما این است که
در بازه زمانی  2تا  2.5ســال به بازار عرضه خواهد شد که این
واکسن از جمله واکسنهایی است که مراحل تولید آن به خوبی
شروع شده و پیش رفته است.
رییس انستیتو پاســتور ادامه داد :پیشرفتها در حوزه تولید
واکسن نشاندهنده حرکت منسجمی است که در این حوزه در
کشور در جریان است و از  4تا  5سال آینده خبرهای خوبی را
در زمینه تولید واکسن برای مردم خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت واکسن ،ایران در بین
کشورهای منطقه خیلی پیشرفتهتر است ،گفت :ما در منطقه و در
دنیا بعنوان یکی از کشورهای صاحب نام در زمینه تولید واکسن
شناخته شدهایم ،اما به این مسأله قانع و راضی نیستیم ،چراکه
باید جایگاهی به مراتب بهتر از این داشته باشیم و با این سطح
علمی و توانمندی باید وضعیت ما بهتر از حال حاضر میشــد.
رییس انستیتو پاستور بیان کرد :واکسن از جمله تکنولوژیهای
پیچید ه اســت ،اما آنچه که خیلی مهم است ،این است که باید
به جای واردات به ســمت تولید داخــل حرکت کرده و تالش
کنیم برنامههای ایمنســازی را روی واکسنهای تولید داخل
متمرکز کنیم.
تمرکز بر واردات واکسن نتایج بدی را بر کشور
تحمیل میکند
بیگلــری در پایان تصریح کــرد :توانمندیهای موجود در
کشــور نشــان میدهد که هر چه را که اراده کنیم ،میتوانیم
در داخل کشــور تولید کنیم؛ اما مشکل اصلی اینجاست که به
راحتی به سراغ واردات میرویم و این یکی از مشکالتی است
که موجب کندی پیشــرفت در حوزه تولید واکسن شده است،
چراکه واردات آن ســهلالوصولتر است؛ ولی نتایج بدی را بر
کشور تحمیل میکند.

تمدید مهلت ثبتنام در چالش نوآوری ساخت جوهر
رسانا و نیمهرسانا
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ایســنا :مهلت ثبتنام در چالش نوآوری “ســاخت جوهر رســانا یا نیمهرســانا برای
کاربردهای الکترونیک چاپی” تا  7مرداد ماه تمدید شد.
بهمنظور فراهم کردن فرصت بیشــتر برای تکمیل و ارســال طرحها از سوی فناوران
و پژوهشــگران ،مهلت ثبتنام در پانزدهمین چالش نوآوری نانو “ســاخت جوهر رسانا یا
نیمهرسانا برای کاربردهای الکترونیک چاپی” تا  7مرداد ماه جاری تمدید شد.
پژوهشــگران ،فناوران و شــرکتهای دانشبنیان عالقهمند به شرکت در این چالش
نــوآوری فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی چالش ،فرم پیشنویس طرح را دریافت
و نسبت به ثبت طرح پیشنهادی خود اقدام کنند.
عالقهمنــدان میتوانند به طور رایگان در این چالش شــرکت کنند و از تســهیالت تا
سقف  100میلیون ریال ،شامل کمک هزینه نقدی و اعتبار استفاده از خدمات و تجهیزات
آزمایشــگاهی فناوری نانو برای ساخت نمونه آزمایشگاهی به صورت گام به گام با پیشبرد
طرح خود طی مرحله دوم چالش بهرهمند شوند.
همچنیــن با توجه بــه برگزاری چالــش در دو بخش جوهرهای رســانا و جوهرهای
نیمهرسانا ،در پایان مرحله دوم به برنده نهایی در هریک از این دو بخش مبلغ  100میلیون
ریال جایزه نقدی اعطا خواهد شد.
عالوه بر آن برندگان نهایی چالش با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو فرصت همکاری
مشــترک با یکی از شــرکتهای فناور و نیز امکان دریافت تســهیالت تجاریسازی تا
ســقف  1500میلیون ریال را خواهند داشــت .عالوه بر آن به نفرات دوم تا چهارم چالش
در هر یک از بخشهای جوهر رســانا و نیمه رســانا تسهیالت تجاریسازی تا سقف یک
میلیارد ریال به ازای تعریف مأموریتهای صنعتی اعطا خواهد شد.

هوش مصنوعی که “چشم سوم” دارد

ایســنا :گروهی از محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر و آزمایشگاه هوش مصنوعی
“موسسه فناوری ماساچوست”( )MITدر تحقیقات اخیرشان یک فناوری هوش مصنوعی
بسیار جالب را توسعه دادهاند.
به نقل از تک تایمز ،این فناوری شــگفت انگیز میتواند اشیا را حتی در صورت پنهان
شــدن نیز شناسایی کند .این سیستم از یک فناوری رادار مانند برای ردیابی افراد در حین
حرکتشــان اســتفاده میکند .این فناوری “ ”RF-Poseنام دارد و قادر به تشخیص
حاالت افراد اعم از راه رفتن ،نشستن ،ایستادن ،و دست تکان دادن آنها نیز است.
در آزمایشــات اولیه این فناوری توانســت با دقت  83درصد افراد را شناســایی کند به
همین دلیل توســعه دهندگان آن بر این باورند کــه  RF-Poseمیتواند در آینده در
کارهای مختلف از جمله کارهای پلیســی ،عملیات نجات و مراقبتهای بهداشــتی ،مورد
اســتفاده قرار گیرد .این فناوری توسط گروهی از محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر و
آزمایشــگاه هوش مصنوعی ام.آی.تی و به رهبری “دینا خطابی” دانشمند سوری االصل
علوم رایانه توســعه یافته اســت .به گفته محققان این فنــاوری از هوش مصنوعی برای
آموزش دســتگاه  های بیسیم اســتفاده میکند تا به آنها آموزش دهد چگونه احساسات و
حرکات افراد را حتی از پشت دیوار تشخیص دهند .جز اصلی  RF-Poseیک فرستنده
رادیویی بزرگ است .یک شبکه عصبی نیز برای تجزیه و تحلیل این سیگنالهای رادیویی
و تشخیص حرکات افراد مانند ایستادن ،نشستن نیز استفاده شده است.
یکی از قابلیتهای شــگفت انگیز  RF-Poseاین اســت که این فناوری قادر به
بررسی و نظارت بر بیماریهایی نظیر پارکینسون ،اِما ِس و دیستروفی ماهیچهای نیز است
به طوریکه  RF-Poseبا جمع آوری دادهها میتواند تصویری از چگونگی پیشــرفت
بیماری را نقاشی کند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای شماره 97-66

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 97/4/20

شهرداری ارسنجان در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1064مورخ  97/2/24شورای اسالمی  شهر انجام
حسابرسی سال های مالی  1395و  1396شهرداری را از طریق مناقصه به مؤسسه حسابرسی واجد شرایط
واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می بایســت از تاریخ درج نوبت اول این آگهی ظرف مدت ده روز کاری
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اســناد مربوطه و شرکت در مناقصه به امور مالی این شهرداری
مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  15/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حســاب
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ســپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
کامران میرزایی
تلفن های تماس07143522134-5 :
شهردار ارسنجان

آگهی مزایده عمومی کتبی فروش زمین مسکونی در روستای باغ   صفا از توابع بخش سرچهان شهرستان بوانات

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اســامی فارس در نظر دارد طی این آگهی ،مزایده عمومی کتبی نســبت به فروش  5قطعه زمین
مسکونی در روستای سیاهو از توابع بخش سرچهان شهرستان بوانات اقدام نماید لذا از متقاضیان محترم حائز شرایط دعوت می  شود
که با توجه به شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند.
مزایده گذار  :بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس (بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بوانات )
نشانی مزایده گذار  :بوانات – شهرک ولیعصر – قطب اداری – بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بوانات
موضوع مزایده  :فروش زمین مســکونی در روستای باغ  صفا از توابع بخش سرچهان  -شهرستان بوانات  /تحت پالک ثبتی  286/400وشماره سند
 673413ب 90/به شرح جدول ذیل
ردیف

شماره قطعه

مساحت(مترمربع)

قیمت پایه هرمترمربع (ریال)

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مزایده(ریال)

1

60

288

200.000

5.760.000

2

76

288

200.000

5.760.000

3

77

288

200.000

5.760.000

4

78

336

200.000

6.720.000

5

79

336

200.000

6.720.000

 -1محل توزیع وتحویل اسناد
*بوانات – شهرک ولیعصر – اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بوانات  -تلفن 07144402811
 -2تاریخ توزیع اسناد  :از تاریخ  97/04/20الی 97/04/24
 -3تاریخ تحویل (برگشت) اسناد  :از تاریخ  97/04/25الی 97/05/03
 -4تاریخ بازگشایی پاکت ها  :چهارشنبه  97/05/04ساعت  10صبح
 -5محل بازگشایی پاکت های مزایده  :سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس
 -6ضمانتنامه شــرکت در مزایده که مبلغ آن برای هر مورد مزایده مطابق جدول فوق میباشــد و هر کدام جداگانه در پاکت قرارداده شود و
به صورت واریز فیش بانکی به حساب نزد بانک مسکن به شماره  14005152054الزم به ذکر است به هر گونه تضمین دیگر تربیت اثر داده
نخواهد شد.
 -7برنده مزایده میبایســت پس از ســه روز کاری جهت انجام مراحل واگذاری مراجعه و تا  7روز کاری نسبت به واریز تمام وجه مورد مزایده
اقدام نماید و در صورت عدم انجام امور ذکر شــده طی مدت مشــخص شده ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مزایده ،موضوع مزایده به نفر
دوم واگذار می  گردد.
 -8متقاضی برای هر قطعه فقط مجاز به تکمیل و ارائه یک فرم پیشــنهاد قیمت و درخواســت شــرکت در مزایده میباشد و به درخواست های
تکراری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9هر متقاضی میتواند فقط در مزایده یک قطعه شرکت نماید.
 -10به پیشــنهادهای فاقد امضاء و اثر انگشت،مبهم،بدون سپرده شرکت در مزایده ،مشــروط ،مخدوش یا دارای قلم خوردگی و الک گرفتگی
ترتیب اثر داده نمی  شود.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
 -11کلیه کسورات به عهده برنده مزایده می  باشد.

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 071-32319574-80
تلفن امور تدارکات 071-32317869
 - 2موضوع مناقصه :خرید انواع کنتور (تکفاز ،سه فاز مستقیم) از تولیدکنندگان دارای صالحیت از شرکت توانیر
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  97/4/19لغایت  97/4/24به 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.
 - 6آدرس محل دریافت پیشــنهاد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا – ساختمان  – 147شرکت توزیع نیروی برق استان فارس –
امور تدارکات – تلفن 32318617
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 97/5/6
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول -دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10صبح روز شــنبه مورخ  97/5/6با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت
میگردد ،به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  743/500/000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار
یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شــرکت 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.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
- 13پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 14سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/8550م الف
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به اسماعیل سهولی فرزند حسن که به موجب دادنامه
شــماره  414مورخ  92/5/21در پرونده کالســه  /920229ش 4
به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به شماره 306645
مورخ  91/8/30تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ســی هزار ریال بابت هزینه
دادرســی در حق خواهان سعید رحیم پور محکوم گردیده است
ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف
بیســت روز از تاریخ انتشار این آگهی قابل واخواهی در این شعبه
و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم
عمومی و حقوقی شــیراز میباشد و اعتراض خود را به این مرجع
واقع در شیراز آخر بلوار جانبازان جنب مجتمع تصادفات مجتمع
شــماره یک شــورای حل اختالف شعبه  4تســلیم نماید در غیر
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
 /8252م الف
شورای حل اختالف شعبه چهارم مجتمع شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
نرجس عطار دارای شناسنامه شماره  1247متولد شیراز به شرح دادخواست
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده
که شــادروان رضا تبریزی به شــماره شناســنامه  1328در تاریخ 96/7/4
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر همسر متوفی
 -2بهرخ تبریزی به شــماره شناســنامه  916صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -3بهنام تبریزی به شــماره شناســنامه  735صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -4حمیدرضا تبریزی به شماره شناسنامه  595صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند
بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8259م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی حصر وراثت
رحیم دشتستانی دارای شناسنامه شماره  1244متولد  1330/3/17به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان عطری مرادی سعدآبادی به شماره شناســنامه  14در تاریخ  1370/6/3در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر رحیم دشتستانی فرزند متوفیه
 -2کریم دشتستانی به شماره شناسنامه  1243صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -3علی دشتستانی به شماره شناسنامه  836صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -4رحمان دشتستانی به شماره شناسنامه  135صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -5فاطمه دشتستانی به شماره شناسنامه  1184صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -6فرخنده دشتستانی به شماره شناسنامه  530صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -7فرنگیس دشتستانی به شماره شناسنامه  492صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -8فرانک دشتستانی به شماره شناسنامه  1111صادره از حوزه آبادان فرزند متوفیه
 -9محمد دشتستانی به شماره شناسنامه  766صادره از حوزه خور موج دشتی همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /8254م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

