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ارائه  ۳۵محصول درمانی و تحقیقاتی در حوزه
سلولهای بنیادی

مهر :دبیر ســتاد توسعه علوم
و فناوریهای سلولهای بنیادی
معاونت علمی از  ۳۵طرح درمانی
و تحقیقاتی به عنوان دستاوردهای
مصوب این ستاد خبر داد.
امیرعلــی حمیدیــه از آخرین
دستاوردهای محصوالت درمانی
ایــن حوزه خبــر داد و گفت :این
ســتاد طرحهایی را مصوب کرده
اســت که از میان آنهــا  ۷طرح
دارای گواهــی پتنت ۷ ،محصول
تحقیقاتــی در آســتانه ورود به بازار ۱۰ ،محصول تحقیقاتی تجاری شــده ۷ ،محصول درمانی
تحویل شده به سازمان غذا و دارو برای ارائه مجوز درمان و نیز  ۴محصول درمانی دارای مجوز
فروش از سازمان غذا و دارو است.
دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوریهای ســلولهای بنیادی معاونت علمی خاطرنشان کرد:
طرحهــای متعددی با وجــود دارا بودن پتانســیل تولید ،هنوز در مرحله اخــذ مجوز از مراجع
ذیصالح از جمله سازمان غذا و داروی کشور و نیز اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برای ورود به بازار هستند.
وی افزود :ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی نیز برای تسهیل
و کوتاه کردن فرآیند مذکور در حال رایزنی با مقامات مسئول و همینطور تدارک آییننامههای
الزم اســت .هر یک از این محصوالت ارزش خاص خود را در حوزه درمان دارند که نشــان از
توانمندی نیروی انسانی و خالقیت دارد.

شتاب دهنده تولید مواد زیستی آرایشی و بهداشتی
ایجاد می شود

مهــر :شــتابدهندههای تولید مواد
زیســتی آرایشی و بهداشــتی در قالب
یک تفاهم نامه شکل میگیرند.
مصطفی قانعی در جلســه امضای
تفاهم نامه رشد و توسعه زیست فناوری
از طریــق راه انــدازی شــتاب دهنده
خصوصی در حــوزه تولید مواد اولیه و
فرآورده های نهایی محصوالت زیست
فناوری آرایشــی ،بهداشــتی ،دارویی،
بیولوژیک و دریایی ،گفت :وظیفه ستاد
توسعه زیست فناوری نهادینه کردن دانش است تا صنعت عقب نماند و وابستگی کمتر شود.
قانعی افزود :همچنین ســتاد رویدادهایی را برگزار می کند تا مشکل صنعت در آن مطرح و
راه حل هایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد :تمام ظرفیت تحقیقی که در ستاد در نظر گرفته ایم باید متناسب با صنعت باشد
و ما باید ظرفیت پژوهشی صنعت را تقویت کنیم.

کشف بقایای دایناسور  ۲۲۵میلیون ساله در برزیل

مهر :دانشمندان بقایای دایناسوری
با وزن حدود  ۱۰۰کیلوگرم و ارتفاع ۵
فوت را در برزیل کشف کرده اند که به
 ۲۲۵میلیون سال قبل تعلق دارد.
اســتخوان های یک گونه جدید از
دایناسورهای مهره دار در برزیل کشف
شده اســت .دانشمندان ســه اسکلت
کشف کرده اند که به طرز معجزه آسایی
در شــرایط خوبی باقــی مانده اند .این
کشف چشــم انداز جدیدی از نخستین
دایناسور گردن بلند ارائه کرده که ۲۲۵
میلیون ســال قبل می زیسته است .گونه جدید که قبل از ظهور دایناسورهای عظیم می زیسته،
احتماال  ۱۰۰تن وزن داشته و طول و ارتفاع آن به ترتیب  ۱۲و  ۵فوت بوده است.
به گفته محققان این کشــف بســیار خارق العاده است زیرا نشــان می دهد دایناسورها در
مراحل اولیه تکامل شــان موجوداتی اجتماعی بوده است و زندگی در گروه را به تنهایی ترجیح
می داده اند .به هرحال گونه مذکور  Macrocollum itaquiiنام گرفته و یکی از اعضای
خانواده ساروپادها به حساب می آید .دایناسور مذکور در آمریکای جنوبی زندگی می کرده است.
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مهر :محققان کشورمان تا کنون دستاوردهای زیادی
در حوزه فناوری های خورشــیدی داشته اند و در آخرین
تحقیقاتشان موفق به ساخت نیروگاه خورشیدی متحرک
برای تأمین برق یک گروه نظامی شدند.
انرژی خورشــیدی منحصربهفردتریــن منبع انرژی
تجدیــد پذیــر در جهان اســت و منبع اصلــی تمامی
انرژیهای موجود در زمین به شــمار می آید .این انرژی
به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند به اشکال دیگر
انرژی تبدیل شود .با توجه به محدود بودن منابع سوخت
فســیلی و مشکالت ناشی از احتراق این سوختها مانند
آلودگی روز افزون هوا ،استفاده از فناوری های خورشیدی
مورد توجه بســیاری از کشــورها قرار گرفته و در حال
حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که به دنبال استفاده
از نور خورشید به طرق مختلف هستند تا از آن به عنوان
مثال برق تولید کنند.
انــواع فناوری هــای اســتفاده از انرژی
خورشیدی
برای استفاده از منبع همیشگی انرژی خورشیدی ،سه
روش به شرح زیر وجود دارد:
بهرهگیری از ســلولهای خورشــید ( : )PVتبدیل
انرژی خورشــید به ولتــاژ  DCاز طریق ســلولهای
خورشیدی،
استفاده از انرژی حرارتی خورشید ( :)CSPمتمرکز
کردن انرژی خورشــید و اســتفاده از انرژی حرارتی آن
برای به حرکت درآوردن توربین و تولید برق
ســرمایش و گرمایــش خورشــیدی (:)SHC
سیستمهایی که از انرژی مستقیم خورشید و بدون تبدیل
آن به برق ،برای تولید گرما و ســرما اســتفاده می کنند
(مانند آبگرمکن خورشیدی)
تلفیق فناوری با انرژی خورشــیدی؛ این نعمت الهی
مــی تواند برطرف کننده بســیاری از نیازهای انســانی
باشــد به طوری که باتری های خورشیدی ،سلول های
خورشــیدی ،کوره های خورشــیدی ،نیروگاه های تولید
برق با انرژی خورشــیدی و  ...نشانی از ورود به عرصه
استفاده از انرژی خورشیدی هستند.
در ایران هم ظرفیت های خوبی برای بهره مندی از
نور خورشــید وجود دارد و محققان زیادی در حوزه های
مختلف ،فعالیت برای استفاده بهینه از انرژی خورشیدی
را آغاز کرده اند .در همین راســتا درصدد برآمدیم تا به
پتانسیل های خورشیدی کشور اشاره کنیم و به معرفی و
تشریح آخرین فناوری های خورشیدی بپردازیم.
ایران در کمربند خورشیدی زمین قرار دارد
رشد قابل توجه انرژی خورشــیدی نشان از اهمیت
روز افزون این منبع انرژی پاک دارد .میزان تابش انرژی
خورشــیدی در نقاط گوناگون جهان یکسان نبوده و در
کمربند خورشــیدی زمین بیشــترین مقدار را داراست.
ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند تابشــی خورشــید
از پتانســیل باالیی در زمینه بهرهبرداری از این موهبت
خدادادی برخوردار اســت .به طوری کــه در ۹۰درصد
مساحت کشورمان بیش از  ۳۰۰روز آفتابی مؤثر در سال
وجود دارد.
از ایــن رو راه اندازی نیروگاه های خورشــیدی مورد
استقبال بسیاری از شهرها و استان ها قرار گرفته است و
به تازگی استان های تهران ،قم ،یزد ،لرستان ،خوزستان،
فارس و  ...از این فناوری بهره مند شده اند.
این نیروگاه ها با ظرفیت های مختلفی ایجاد شده اند
تــا بهره وری را افزایش دهند .برخی از این نیروگاه های
برق خورشیدی کشور مجهز به سیستم ردیاب خورشیدی
هستند به گونه ای که ســلولهای ذخیره کننده انرژی
خورشــید با چرخش خورشــید حرکت میکنند تا میزان
بیشتری از انرژی را در خود ذخیره کنند.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین هم اخیراً به
گســترش نیروگاه هــای خورشــیدی در کشــور برای
بهره مندی از این نعمت الهی تأکید کرده اســت .سردار
غالمحســین غیب پرور با بیان اینکه بناســت از همین
روزهــا  ۶هزار گروه جهادی به مناطق مختلف کشــور
اعزام میشــوند ،تصریح کرد :بســیج به عرصه انرژی
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ساخت نیروگاه خورشیدی متحرک

خورشیدی ورود پیدا کرده است و ما ساخت  ۳هزار واحد
نیروگاهی  ۵کیلوواتی انرژی خورشیدی را این هفته آغاز
میکنیم و بنای ما این اســت که بــه نیروگاههای ۱۰۰
کیلوواتی برسیم.
سلول های خورشــیدی نور بیشتری جذب
می کنند
از ســوی دیگر بخشــی از دســتیابی به فناوریهای
مرتبط با انرژی خورشــیدی به بهینه کردن سلول های
خورشیدی مربوط می شود که در این زمینه نیز محققان
بسیاری در کشورمان فعالیت می کنند تا با ارائه نوآوری
راندمان این سلول ها را افزایش دهند.
از جمله این راهکارها می توان به استفاده از موادی با
توانایی جذب باال به عنوان ماده فعال سلول و همچنین
ســاختارهای مختلــف مبتنی بر نانوســاختارها از جمله
کریستال های فوتونی و ذرات پالسمونی جهت افزایش
جذب اشاره کرد.
برای کاهش مصرف انرژی الزم اســت که تحقیقات
مؤثر و هدفمندی در این زمینه انجام شــود .با این هدف
محققان دانشگاه شــهید رجایی با پشــتیبانی صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی «طراحی
و شبیهســازی سلول خورشــیدی با بازده باال مبتنی بر
نانوساختارها» را انجام دادند.
در ایــن طرح تمرکز اصلــی روی افزایش بازدهی و
بهبود جذب در سلول زیرین است .بدین صورت که اگر
از الیه ای نازک به عنوان الیه فعال استفاده شود ،میزان
زیادی از فوتون های با طول موج بلند بدون جذب از آن
عبور کرده و از سلول خارج می شوند بنابراین باید روشی
برای بهبود جذب در زیر سلول پایینی ارائه شود.
سلولهای خورشیدی ســیلیکونی ،به هزینه باالیی
بــرای تولید نیاز دارند و از موادی با ضخامت حدود ۲۰۰
میکرون برای تبدیل انرژی خورشــیدی به الکتریسیته
استفاده میکنند .بنابراین برای کاهش هزینه ،سلولهای
خورشــیدی الیه نازک با ضخامت  ۱۰۰تا  ۳۰۰۰نانومتر
پیشنهاد شدهاند.
در طــی چند دهــه گذشــته ،پیشــرفتهای قابل
مالحظهای در مطالعه رفتار نور در مقیاس نانو بهدســت
آمده اســت .این پیشــرفتها در تمام زمینهها از جمله
نانوســاختارهای مبتنی بر فوتونیک و پالسمونیک بوده
است.
سلولهای خورشــیدی با ســاختارهای الیه نازک
تکپیونــدی یــا چندپیوندی بهبود قابــل توجهی را در
بازدهی سبب میشوند .در این طرح ،از موادی با قابلیت
جذب باال در یک ســاختار پشتســرهم یا چندپیوندی
استفاده شــده است .همچنین ســاختارهای پالسمونی

ثبتی و دادگستری

آگهی حصر وراثت
قاســم فرخ زادیان دارای شناسنامه شــماره  313متولد  1336/11/20به
شــرح دادخواست به کالســه  971038از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آقا کوچک فرخ
زادیان به شماره شناسنامه  4768در تاریخ  96/5/26در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مجتبی به شماره شناسنامه  10154صادره از حوزه شهری داراب فرزند
متوفی
 -3غالمعباس به شماره شناسنامه  331صادره از حوزه یک داراب فرزند
متوفی
 -4فاطمه به شــماره شناسنامه  86صادره از حوزه شهری داراب فرزند
متوفی
 -5لیال به شــماره شناســنامه  114صادره از حوزه شهری داراب فرزند
متوفی
 -6مریم به شــماره شناســنامه  412صادره از حوزه یک داراب فرزند
متوفی
 -7زهرا به شــماره شناســنامه  251صادره از حوزه یک داراب فرزند
متوفی
 -8ســکینه خاتون به شماره شناسنامه  451صادره از حوزه شهری داراب
فرزند متوفی
 -9خدیجه چشم پوش به شــماره شناسنامه  135صادره از حوزه شهری
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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 انتشار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت وفــق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
 /532م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم داراب
علی مقدسی
آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شماره  581مورخ  95/10/20صادره از شعبه  42شورای
حل اختالف که طبق دادنامه شــماره  581شــعبه  42دادگاه تجدیدنظر
اســتان فارس قطعیت یافته مهدی قاسمی فرزند جابر به پرداخت مبلغ
 160800000ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
 95/9/20تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرســی مبلغ  5065000ریال در حق
محکوم له علی دین پژوه محکوم گردیده اســت بدینوسیله به نامبرده
ابالغ میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد
اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم وفق مقررات
اقدام و کلیه هزینههای اجرایی نیز از محکوم علیه وصول خواهد شد.
/17056م الف
شعبه چهل و دوم شورای حل اختالف مجتمع شماره دو (ویژه زندان)
شیراز

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1397بخش  13فارس شهرستان
استهبان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده  59آیین
نامه اجرایی قانون مذکور اســامی اشخاصی که امالک آنها در
ســه ماهه دوم ســال  97مبادرت به درخواست ثبت شده
است به ترتیب ذکر شماره به شرح ذیل جهت اطالع عمومی
آگهی میگردد.
 -1پالک  11140بانک سپه استهبان ششدانگ یک قطعه زمین به
مســاحت  11مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان خیابان
سلمان
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبات باال
واخواهی دارد و یا قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی نموده
و در دادگاه مطرح است میتواند از زمان انتشار این آگهی به
مدت  90روز از تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهیهای نوبتی و
مدت سی روز نسبت به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی
مشــعر به طرح دعوی خود را به اداره ثبت اســناد و امالک
اســتهبان تحویل نماید معترض باید ظــرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیــر این صورت اداره ثبت
بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد این
آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/1 :
 /234م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
آگهی حصر وراثت
تــازه میراتمان زهیر بــا وکالت اردوان حســین زاده دارای
شناسنامه شــماره  44394484متولد  1371/1/1افغانستان به
شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه ناصری به
شماره شناسنامه  103047734در تاریخ  97/1/16در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحومه
عبارت است از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر تــازه میراتمان زهیر
فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای
یــک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی
است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
 /17058م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

جهت حبس نور در ســاختار معرفی شده و داخل سلول
قرار میگیرند.
از اهداف طرح میتوان به طراحی ساختاری مناسب
برای جذب قســمت اعظم نور فرودی بر سلول ،استفاده
از مادهای مناســب در الیه فعال ســلول ،اســتفاده از
نانوســاختارهایی که نور فرودی بر ســلول را در داخل
ســاختار حبس کنند تا زمانیکــه فرآیند جذب رخ دهد،
اشاره کرد.
افزایش کارایی ســلولهای خورشــیدی
پلیمری با فناوری نانو
نیروگاه های خورشیدی نیاز به سلول های خورشیدی
دارند که گاه ًا از فناوری نانو برای ســاخت آن اســتفاده
می شود .یکی از دستاوردهایی که به این موضوع مربوط
می شود ،در دانشگاه شهید مدنی انجام شده است.
در ایــن کار تحقیقاتی با اعمال یک روش ســاده و
اســتفاده از نانولولههای کربنی اصالح ســطح شده در
ساختار سلولهای خورشیدی پلیمری ،بازده تبدیل توان
سلولهای ساخته شــده تا هفت برابر افزایش پیدا کرده
است.
از سلولهای خورشیدی منعطف پلیمری ،در ساخت
باتریهای خودشارژ شونده گوشــیهای تلفن همراه و
دیگر وسایل پرتابل استفاده میشود.
افزایش کارایی سامانه های جاذب انرژی
خورشیدی
از طرف دیگر ،محققان کشــور سامانهای را طراحی
و راهاندازی کردهاند که میتــوان به کمک آن بازدهی
دریافــت انرژی از خورشــید را افزایش داد .در این طرح
بهمنظور افزایش بازدهی جذب انرژی تابشی خورشید از
دو راهــکار ،کاربرد دریافت کنندههای حفرهای و کاربرد
نانوسیال به عنوان ســیال عامل سیستم متمرکز کننده
بشــقابی خورشــیدی ،بهصورت همزمان استفاده شده
است .در این راســتا ،سامانهای متشــکل از گردآورنده
بشــقابی و دریافت کننــده حفرهای اســتوانهای حاوی
نانوســیال طراحی و ساخته شــد و کارایی آن در جذب
انرژی خورشــیدی مورد بررســی قرار گرفت.استفاده از
سیستم طراحی شده در این طرح بهعنوان سامانه جاذب
انرژی خورشــید موجب کاهش تلفات انرژی خورشیدی
در هنگام جذب شده و بازده تبدیل انرژی افزایش خواهد
یافت.
نانوسیاالت به دلیل هدایت حرارتی باالیشان قادرند
انرژی حرارتی جذب شده از خورشید را با کمترین تلفات
منتقل کنند؛ از اینرو در طرح حاضر از اینگونه نانومواد
جهت بهبود کارایی ســامانههای جاذب انرژی خورشید
استفاده شده است.
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از این طرح یک اختراع با عنوان «ســاخت و ارزیابی
دریافت کنندههای حفرهای در متمرکز کننده بشــقابی
خورشــیدی ،جهت تولید توان با کاربرد نانوســیال های
مختلف» به ثبت رسیده است.
تأمین بــرق یک گروه نظامــی با فناوری
خورشیدی
محققان کشورمان در آخرین تحقیقات خود در زمینه
انرژی خورشــیدی ،موفق به ساخت نیروگاه خورشیدی
شــدند که به گفته یک مقام مسئول در این زمینه ،این
نیروگاه می تواند اســتفاده نظامی نیز داشته باشد و برای
گروههای نظامی برق تولید کند.
دکتر افســانه عســگریان ،مدیر مرکز انرژی های نو
جهاددانشــگاهی واحد آذربایجان شــرقی در گفتگو با
خبرنگار مهــر در خصوص طرح «نیروگاه خورشــیدی
پرتابــل» با کاربرد در پدافند غیر عامل و اهداف نظامی
گفت :ما از سال  ۱۳۹۰در تولید نیروگاه های خورشیدی
فعالیت داریم.
وی در خصــوص نیروگاه خورشــیدی پرتابل افزود:
ایــن نیروگاه مــی تواند بــرق یک گــروه نظامی که
شــامل روشنایی منطقه ،شــارژ تلفن همراه ،لپ تاپ و
کولرگازی ...می شود را تأمین کند.
عســگریان ادامه داد :این نیروگاه در یک ساعت ،دو
و نیم کیلــووات برق تولید می کند و می تواند در مواقع
بحرانی قابل کاربرد باشد.
مدیر مرکز انــرژی های نو جهاد دانشــگاهی واحد
آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد :این نیروگاه مجهز به
سیستمی است که عالوه بر تأمین برق مصرفی ،مازاد آن
را ذخیره می کند؛ انرژی ذخیره شده می تواند به هنگام
شــب و یا مواقعی که نور خورشید گلخانه ای است مورد
استفاده قرار بگیرد.
به گفته وی ،این نیروگاه قابل حمل است و می تواند
روی خودروی دیگری نصب شــود و برق یک گروه را
تأمین کند.
تولید برق از باد در نیمه شب
وی با بیان اینکه این سیســتم به مدت  ۴۸ســاعت
می تواند اکیپ و یا منطقه را پشــتیبانی کند ،عنوان کرد:
این نیروگاه را طوری طراحی کرده ایم که به هنگام شب
نیز از باد برق تولید می کند .این محقق با بیان اینکه این
سیســتم نمونه خارجی دارد ،گفت :ولی در داخل کشور
چنین نمونه ای وجود ندارد و محققان جهاددانشــگاهی
به دانش فنی آن دست پیدا کرده اند.
عســگریان خاطر نشــان کرد :این دســتگاه دارای
نشــانگر وضعیت پنل خورشــیدی اســت بدان معنا که
می تواند میزان ذخیره شدن انرژی را نشان دهد.

آگهی نوبتی  3ماهه دوم سال  1397بخش  8فارس شهرستان فراشبند
به موجب ماده  11و  12قانون ثبت و ماده  59آیین نامه قانون مذکور
اســامی اشخاصی که نســبت به امالک مجهولالمالک واقع در بخش
 8فارس شهرســتان فراشــبند در سه ماهه دوم ســال  1397قبول
درخواست ثبت گردیده به شــرح ذیل به ترتیب ذکر شماره پالک
و نام و نام خانوادگی مالک مقدار و نوع و محل وقوع ملک جهت اطالع
عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
 -1پالک  1231/4373مجزا شــده از پــاک  1231/368محمدرضا
عالیشــوندی فرزند مصطفی ششــدانگ باب خانه به مساحت 597
مترمربع واقع در شهرستان فراشبند قطعه  6بخش  8فارس
 -2پالک  1231/4374مجزا شده از پالک  1231/368احمد عالیشوندی
فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت  428/21مترمربع
واقع در شهرستان فراشبند قطعه  6بخش  8فارس
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعوی نموده و در دادگاه مطرح
رسیدگی اســت میتواند دادخواســت واخواهی و یا گواهی دادگاه
مشــعر بر طرح جریان دعوی خود را ظرف مدت  90روز نســبت به
آگهی نوبتی و  30روز نســبت به آگهی اصالحی به اداره ثبت اسناد و
امالک شهرســتان فراشبند تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر این
صورت حق او ســاقط خواهد شــد و تحدید حدود امالک فوق برابر
مقررات مواد  14و  15قانون ثبت بعــدا ً به عمل خواهد آمد واخواهی
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت پذیرفته
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/9/1 :
/152م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند
امید حسینی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  97واقع در بخش ده فارس شهرستان فسا
برابر ماده  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده  59آیین نامه اجرائی قانون
مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنها در سه ماهه دوم سال  1397مبادرت به
درخواست ثبت شــده و به ترتیب ذکر شماره پالک به شرح ذیل جهت اطالع
عموم آگهی میشود:
-1پالک  4155اصلی رسول سعادتخواه فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین
که سابق ًا جدول متروکه بوده به مساحت  123/68مترمربع واقع در بخش دهم
فارس شهرستان فســا محله فیروزاد مرد جنب پالک  1356/741که بایستی از
پالک مذکور تجمیع گردد.
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبات باال واخواهی دارد و یا
قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی نموده و در دادگاه مطرح است میتواند ظرف
مدت  90روز از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک
فسا مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم و رسید دریافت دارد معترض باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ
و به اداره ثبت اســناد و امالک فسا تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را ادامــه خواهد داد تحدید حدود رقبات فوق با رعایت
مــواد  14و  15قانون ثبت بعدا ً به عمل خواهد آمد و مدت واخواهی نســبت به
حــدود و حقوق ارتفاقی مطابــق ماده  20قانون ثبت ســی روز از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید حدود میباشد این آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز
منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/8/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/9/1 :
 /679م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فسا
محسن مرتضوی نیا

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مینمایــد به موجب درخواســت صدیقه خاوری
خانکهدانی با وکالت یاســر معصومی به طرفیت  -1حسین عباسی فرد
 -2نرگس عباس فــرد  -3عباس عباس فــرد  -4زهرا عباس فرد
 -5مسعود عباســی فرد قرار تحریر ترکه مرحوم (در خصوص اموال
ماترک مرحوم عبدالرحمن عباس فرد) طی شــماره  970590ش 38
در شورای حل اختالف شعبه  38مجتمع شماره دو شیراز صادر و وقت
اجرای قرار ســاعت  9/30صبح مورخ  97/10/8تعیین گردیده است
لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها ،بســتانکاران و مدیونین به متوفی و
کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت میشود در موعد
مذکور در محل این شــورا واقع در بلوار شــیراز خیابان بنیهاشمی
مجتمع شماره دو شیراز حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای
قرار نخواهد بود.
 /17052م الف
دفتر شعبه  38شورای حل اختالف مجتمع شماره دو (بنیهاشمی)
شیراز

آگهی حصر وراثت
فریدون برزگر دارای شناســنامه شــماره  3متولد  1342به شرح دادخواست
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان حسن برزگر به شماره شناســنامه  101در تاریخ  97/5/1در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2هاشم برزگر به شماره شناسنامه  317صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -3سیروس برزگر به شماره شناسنامه  144صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -4فاطمه برزگر به شماره شناسنامه  16صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت آگهی
مینماید تا چنانچه شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
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.
 /17054م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

