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شماره

صفحه جمالت بزرگان
 از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت 

و پیشرفتی بزرگ است.
شکسپیر

سالمت

یک فوق تخصص ریه، وضعیت حضور کادر درمانی در مراقبت از مبتالیان 
به عفونت های حاد تنفسی کرونا را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که کرونا به اولین دغدغه مردم 
بدل شده و نگرانی هایی نیز ایجاد کرده است. به طوری که استرس و اضطراب 
کرونا به مراتب بیشتر از خود بیماری، آزاردهنده شده است. شاید یکی از 
دالیل آن، عدم آگاهی دقیق مردم از این بیماری باشد. درعین حال، جدی 
و  تأکید  بر آن  مدام  بهداشت  مسئوالن وزارت  بهداشتی که  نکات  گرفتن 
اصرار دارند، می تواند تا حدود زیادی ما را از این اضطراب و نگرانی دور 

سازد.
دراین بین، گفته می شود که پای هرکسی به بیمارستان باز شود، حتمًا گرفتار 
پرستاران  و  پزشکان  از  اعم  درمان  کادر  درصورتی که  شد.  خواهد  کرونا 
و....، در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و کار مراقبت از بیماران بدحال 

کرونایی را عهده دار شده اند.
مهرناز اسدی فوق تخصص ریه با حضور در یک برنامه تلویزیونی، گفت: 
ابتال  خطر  بیشترین  که  جایی  می کنم،  ویژه کار  مراقبت های  بخش  در  من 

وجود دارد.
وی افزود: ما معتقدیم که بیشترین خطرات در بخش های آی سی یو وجود 
این بخش ها  تنفسی کرونا مواجه هستیم که در  بیماران حاد  با  دارد، چون 

بستری و تحت مراقبت هستند.
اسدی ادامه داد: در بخش آی سی یو، با رعایت حفاظت فردی با بیماران در 

ارتباط هستیم و هیچ مشکلی هم برای من به وجود نیامده است.
مسیر  مجبوریم  شود  بدحال  بیمار  اگر  یو،  سی  آی  بخش  در  افزود:  وی 
در  اینکه  یعنی  کارها،  این  همه  و  کنیم  ایجاد  بیمار  تنفس  برای  مصنوعی 

ارتباط مستقیم با فرد مبتال قرار داریم.
این فوق تخصص ریه با عنوان این مطلب که برای خودم تست کرونا انجام 

نداده ام و نخواهم داد، گفت: فکر می کنم این بیماری به شکل سرماخوردگی 
ساده بوده و خوب شده ام. ضمن اینکه نباید همه جا با ماسک حاضر باشم، 

چون نیازی نیست.
افزود: احتمال  بیماران آی سی یو،  از  با اشاره به مراقبت ۲۴ ساعته  اسدی 
از  بیشتر  به عفونت های حاد تنفسی کرونا خیلی  از مبتالیان  بیماری  انتقال 

ناقل سالم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به احتمال انتقال 
ویروس کرونا از طریق دستکش ها و ماسک های رهاشده در فضای آزاد، بر 

لزوم رعایت نکات بهداشتی تأکید کرد.
در  کرونا  اپیدمی  به  اشاره  با  مرجانی،  مجید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشور و اهمیت رعایت بهداشت فردی در پیشگیری از این بیماری، گفت: 
افرادی که عالئم شبیه به سرماخوردگی را دارند بهتر است از وسایل حفاظتی 
برای جلوگیری از انتشار ویروس ازجمله ماسک و دستکش استفاده کنند، 
البته استفاده از دستکش برای انجام امور روزمره در مکان های عمومی برای 
تمام افراد الزم است. این اقدامات مانع مواجهه ویروس با بدن ما و انتشار 

آن می شود.
وسایل  این  سطوح  روی  ویروس ها  است  ممکن  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
بنشینند و درخصوص ویروس کرونا تا مدت چند ساعت یا چند روز، زنده 
بمانند. درنتیجه ماسک ها و دستکش ها، خود می توانند موجب انتقال بیماری 
شوند؛ بنابراین باید به گونه ای از سطح بدن جدا شوند که هیچ تماسی با پوشش 

خارجی آنها رخ ندهد.
این متخصص بیماری های عفونی، درخصوص نحوه خارج کردن دستکش و 
ماسک، پس از استفاده، اظهار کرد: پوشش خارجی دستکش ها و ماسک را 
بدون ایجاد کوچک ترین تماس باپوست بدن، به سمت داخل مچاله کنید، 
آنها را درون کیسه فریزر انداخته و گره بزنید. سپس بسته خود را به داخل 

سطل آشغال دردار بیندازید.
مرجانی بر اهمیت شستشو و ضدعفونی کردن دست ها پس از خارج کردن 

وسایل حفاظتی بسیار تأکید کرد.
زمان  است دستکش ها در  افزود: ممکن  بیماری های عفونی،  متخصص  این 
بدن  باپوست  تماسی  آنها،  کردن  خارج  زمان  در  یا  شده  سوراخ  استفاده 

به مدت ۳۰  با آب و صابون  باشد، درنتیجه شستن دست ها  صورت گرفته 
ثانیه توصیه می شود.

وی در پایان به لزوم خشک کردن دست ها پس از شستشو با حوله شخصی، 
تأکید و کرد و گفت: اگر در محیطی خارج از محیط منزل اقدام به شستن 
دست ها کردید، بهتر است با دستمال کاغذی یا دستگاه های خشک کن برقی، 
رطوبت دست ها را کاهش دهید، اما اگر این امکان وجود نداشت، اجازه دهید 

با جریان هوا خشک شود.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به میزبانی قم از مسابقات ورزشی 
دوره  که  داد  هشدار  مسابقات  این  در  شرکت کنندگان  به  خاص،  بیماران 

پنهان بیماری کرونا را جدی بگیرند و مراقب خود باشند.
احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری مسابقات ورزشی 
نفر  به ۱۸۰  برگزار شد،  قم  بهمن ۹۸ در  الی ۲۵  از ۲۲  بیماران خاص که 
در  که  داد  هشدار  برگزارکننده  کادر  و  مسابقات  این  در  شرکت کننده 

صورت داشتن عالئم آنفلوانزا موضوع را جدی بگیرند.
وی گفت: در این مسابقات از ۱۹ استان کشور در قالب ۲۱ تیم در دو رده 
باالی ۳۰ سال در  بانوان زیر ۳۰ سال و  هموفیلی و همودیالیزی آقایان و 

رشته های دارت، شطرنج و پتانک حضور داشتند.
بیماری  پنهان  دوره  با  رابطه  در  حتمًا  ورزشکاران  این  کرد:  تأکید  قویدل 
پزشکان  نظر  را در صورت  قرنطینه  مقررات  و  نمایند  پزشکان مشورت  با 

رعایت کنند.
تک تک  با  موظفند  ایران  هموفیلی  کانون  استانی  مدیران  داد:  ادامه  وی 
سالمت  وضعیت  از  و  بگیرند  تماس  همراه  کادر  و  مربیان  و  ورزشکاران 

آنها مطلع شوند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران ضمن تأکید بر رعایت توصیه های پیشگیرانه 
از سفرهای  نمود حتی المقدور  توصیه  بیماران هموفیلی  به  بهداشت  وزارت 
در  می بایست  هموفیلی  بیماران  نمایند.  پرهیز  تهران  به  سفر  و  بین شهری 
صورت داشتن عالئم آنفلوانزا از خوددرمانی پرهیز و حتمًا به پزشک مراجعه 

نمایند.
و  درمانی  مراکز  به  ورود  هنگام  هموفیلی  بیماران  گفت:  همچنین  وی 
بیمارستان ها ضرورت دارد نکات ایمنی را رعایت نمایند. بر اساس اطالعات 
از  می دهند  ارائه  هموفیلی  خدمات  که  بیمارستانی  مراکز  از  بخشی  موجود 
طرف وزارت بهداشت به عنوان مراکز بیمارستانی بستری بیماران مشکوک 

به کرونا معرفی شده اند.
قویدل در ارتباط با تمهیدات کانون هموفیلی ایران برای پیشگیری از ابتال 
شیوع  شدن  اولیه جدی  لحظات  از  ایران  هموفیلی  کانون  افزود:  کرونا،  به 
کرونا برنامه آموزشی برای کارکنان مؤسسه و همچنین مرکز درمانی متعلق 
استانی توصیه کرده که آموزش های  به مدیران  به کانون برگزار نموده و 
مالحظه  را  پزشکی  نظام  سازمان  و  هالل احمر  جمعیت  توصیه شده  مجازی 
نمایند. اطالع رسانی گسترده ای نیز در شبکه های مجازی متعلق به مؤسسه در 

سراسر کشور محقق گردیده است.

وی ادامه داد: این مؤسسه نشست هیئت مدیره و مدیران استانی را در همدان 
بیماران هموفیلی  لغو و فعاًل جلسات هیئت مدیره برگزار نمی شود. خوابگاه 
شهرستانی از هشت اسفند در تهران تعطیل می شود. در مرکز درمانی متعلق 
به مؤسسه همه کارکنان مجهز به ماسک و محلول های ضدعفونی سطوح و 
قرارگرفته  آنها  اختیار  در  یک بارمصرف  دستکش های  همچنین  و  دست ها 
را  از ورود می بایست دست های خود  قبل  به مرکز  تمامی مراجعین  است. 

ضدعفونی نمایند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در پایان گفت: در این شرایط بحرانی که 
همه تالش ما متوجه دور شدن از ویروس کرونا است، پزشکان و پرستاران 
و کادر درمانی فداکارانه و شجاعانه مواظبت از بیماران را در نزدیک ترین 

تماس انجام می دهند.
وی افزود: بنده مراتب قدردانی و تشکر خود را از کارکنان درمانی درگیر با 
کرونا اعالم می نمایم. معتقدم باید در یک عرصه گسترده و ملی این تشکر و 
قدردانی اعالم شود. بی تردید سازمان های مردم نهاد کشور به عنوان نمایندگان 
متشکل مردم می توانند این پیام قدردانی از فرشتگان سفیدپوش که جسورانه 
برای سالمت مردم جان خود را در معرض خطر قرار می دهند، انعکاس دهند.

یک فوق تخصص ریه مطرح کرد؛

واقعیت های مراقبت از مبتالیان کرونا
در ICU چه خبر است

یک متخصص بیماری های عفونی تأکید کرد؛

مراقب ماسک و دستکش های آلوده باشید

هشدار به بیماران خاص حاضر در مسابقات ورزشی قم

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
آقای ناصر انصاری بوکالت از محمد  آقائی برابر وکالتنامه 98/05/17-23253 
دفتر 235 شیراز با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره69 
مربوط  مالکیت  سند  جلد   1 تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده  تنظیم  شیراز 
ششدانگ پالک 918/3 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت 2132 صفحه 
605 دفتر 39 امالک به نام سید اصغر شیری ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 
672669 صادر و بموجب سند 25132-62/06/19  دفتر 51 شیراز مع الواسطه 
اولیه  مالکیت  سند  که  منتقل  بالمناصفه  بابائی  بانورقیه   و  عبدالهی  صدراله  به 
بشماره چاپی 672669 به بانو رقیه بابائی اختصاص یافته و جهت سهمی صدراله 
عبدالهی سند بشماره چاپی 359647 صادر گردیده و به موجب سند 106203-

سند  که  شده  منتقل  آقای  محمد  به  الواسطه  مع  شیراز   59 دفتر   82/03/10
به علت مخدوش  بشماره چاپی 672669  از ششدانگ  مالکیت سه دانگ مشاع 
شدن سند تقاضای المثنی گردیده است و دررهن نیست و نامبرده تقاضای صدور 
سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120 اصالحی آئین نامه  قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.   14085/م الف       
تاریخ انتشار:98/12/8                  32993/192129            

        سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- امیر هوشنگ 
دهقان- ناحیه 1

آگهی حصر وراثت
به کالسه  که  درخواستی  شرح  به  قربانعلی  مرحوم  فرزند  نوروز جوکار  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این   981243
نموده و اعالم داشته که مرحومه دالور خانم سرطاوی فرزند مرحوم سرخاب به 
شماره ملی 2371110493 – 1304 صادره از کازرون در تاریخ 1378/10/23 
الفوت وی  حین  ورثه  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  دایمی خود  اقامتگاه  در 
عبارتند از: 1- مرحوم عوضعلی جوکار به شماره ملی 2371128732 – 1337 
کازرون پسر متوفیه 2- کرمعلی جوکار به شماره ملی 2371128724 – 1335 
کازرون پسر متوفیه 3- غریبعلی جوکار به شماره ملی 2371128740 – 1320 
کازرون پسر متوفیه 4- محمدعلی جوکار به شماره ملی 2371128767 – 1340 
کازرون پسر متوفیه 5- نوروز جوکار به شماره ملی 2371128783 – 1342 
ملی 2371129951 – 1344  به شماره  سیما جوکار  متوفیه 6-  پسر  کازرون 
کازرون دختر متوفیه 7- خاتون جوکار به شماره ملی 2371128759 – 1339 
کازرون دختر متوفیه 8- فاطمه جوکار به شماره ملی 2371135976 – 1345 
کازرون دختر متوفیه 9- بلور جوکار به شماره ملی 2371128775 – 1341 
کازرون دختر متوفیه 10- پری جوکار به شماره ملی 2371141275 – 1352 

کازرون دختر متوفیه والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.    879/م الف     8/1328
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۷ فارس شهرستان کازرون
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  غالمحسین  فرزند  رحمانی  حمیدرضا  آقای  چون 
که  است  مدعی  گردیده  تنظیم  کازرون  شماره ۲۳۱  رسمی  اسناد  دفتر  در  که 
تعداد یک جلد سند مالكیت مربوط ششدانگ باقیمانده پالک 91/48 واقع در 
قطعه 4 بخش ۷ فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 64۰۳۹- 
1388/12/3 دفتر 116کازرون به نامبرده انتقال قطعی یافته سپس برابر صورت 
جلسه شماره 9344- 1389/3/30  اجرای ماده 45 گردیده و در دفتر 6 صفحه 
بشماره چاپی 6۱۷4۱۲  مالکیت صادره  و سند  ثبت  بنامش  ثبت ۲۷۹  ذیل   ۹۱
الف/16 - 88 به علت سهل انگاری مفقود گردیده است ضمنا پالک مذکور به 
موجب سند شماره 97785-  1389/4/3 دفتر61 کازرون نزد بانک مسکن شعبه 
مرکزی کازرون به مبلغ ۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مدت ۱۸ ماه در رهن میباشد لذا 
نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
در  یا  و  نرسیده  اعتراضی  مقرر  اگر ظرف مدت  و  نماید  تسلیم  معامله  خالصه 
طبق  را  مالکیت  سند  المثنی  ثبت  اداره  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/12/8       8/1324          877/م الف

داود انصاری – رییس ثبت اسناد کازرون

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به آقای مجتبی جوکار فرزند مصطفی به شماره شناسنامه و شماره 
استخر  جنب  کوچه  خرمشهر  بلوار  کازرون  نشانی  به    2360427611 ملی 
و    139704011188000947/1 کالسه  اجرایی  پرونده  مدیون  کارگران، 
بانک  که  میگردد  ابالغ  کازرون  اسناد  ثبت  اجرای   9701002 بایگانی  شماره 
مسکن شعبه شهدای کازرون بابت بدهی شما موضوع سند رهنی شماره 182270 
– 94/8/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 کازرون که مورد رهن عبارتست 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 40/63 واقع در قطعه 2 بخش 7 فارس کازرون 
جهت وصول مبلغ هفتصد و پنجاه و یک میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و 
پانصد و پنجاه و هشت ریال بابت اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه و از تاریخ 
97/7/10 روزانه مبلغ 448/061 ریال به بدهی فوق  افزوده می گردد اجراییه 
علیه شما صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده اجرایی به کالسه مذکور  
چون بنا به اظهار مأمور اداره پست به نشانی مندرج در اجراییه مشاهده و شناخته 
نگردیده اید و بانک بستانکار آدرس دقیقی از شما نداشتند لذا حسب درخواست 
بانک و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مقرر گردید 
مفاد اجراییه مذکور از طریق جراید انتشار یابد. تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابالغ 
اجراییه محسوب میگردد و چنانچه ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی 
اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب رضایت بانک بستانکار ننمایید عملیات 
اجرایی برابر مقررات علیه شما ادامه خواهد یافت و غیر از این آگهی و آگهی 

مزایده چنانچه الزم باشد آگهی دیگری صادر نخواهد شد.
8/1321           873/ م الف               

 داود انصاری – مدیراجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان کازرون با نمایندگی آقای حمید خواجه زاده برابر صورتجلسه تفکیک 1388/12/25 – 32627 ثبت 
اسناد کازرون مالک 2/4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 512/59 قطعه 2 بخش 7 فارس کازرون می باشد با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر 
اسناد رسمی شماره 18 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به 2/4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 512/59 که سند 
مالکیت به شماره 331074 ب 97 صادر گردیده و سند صادره به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده 
است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.      تاریخ انتشار: 1398/12/8             8/1320                       874/ م الف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم سیده فاطمه کاظمینی فرزند سیدمرتضی به شرح درخواستی که به کالسه 
98269 ثبت این شورا گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
به  سیدصالح  مرحوم  فرزند  کاظمینی  سیدمرتضی  مرحوم  که  داشته  اعالم  و 
شماره ملی 2371803081 – 1336 صادره از کازرون در تاریخ 1398/9/30 
الفوت وی  حین  ورثه  نموده  فوت  کازرون  شهرستان  دایمی خود  اقامتگاه  در 
عبارتند از: 1- زهرا دوروک به شماره ملی 2370239808 – 1332 کازرون 
زوجه متوفی 2- سیده فاطمه کاظمینی به شماره ملی 2372523260 – 1366 
کازرون دختر متوفی 3- سیده رؤیا کاظمینی به شماره ملی 2360217852 – 

1370 کازرون دختر متوفی والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
878/م الف                  8/1327

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز 
برابر وکالتنامه 24939  نیلوفر رشید پور جهرمی  از  به وکالت  لطفی  آقای احد 
دردفتر  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  شیراز   229 دفتر  مورخ1397/12/28 
اسناد رسمی شماره 12 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد 
اعیانی ششدانگ پالک 23106و23087و 164/16591  به  سند مالکیت مربوط 
 1475 دفتر  164و  صفحه   ،450830 ثبت  ذیل  که  شیراز  چهار  بخش  در  واقع 
نام حسن سراجی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 273608الف/87  به  امالک 
نیلوفر  به  شیراز   229 دفتر  مورخ1398/12/25   6973 سند  موجب  به  و  صادر 
رشید پور جهرمی منتقل شده و به علت جا به جایی مفقود گردیده است و نامبرده 
تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120 اصالحی آئین نامه  
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/12/8          32972/192117           14084/م الف

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- امیر هوشنگ دهقان

موتور  شماره  به   1388 مدل  پیکان  وانت  خودروی  کمپانی  سند 
11487081893 و شماره شاسی 823003 و شماره پالک 488 ب 49 ایران 
58 متعلق به حمید محمدی به کدملی 6109621161 مفقود شده و فاقد اعتبار 

می باشد.  8/1326

و   3599928 موتور  شماره  به   1389 مدل  پراید  شناسنامه خودروی  و  سند 
شماره شاسی 1412289526505 و شماره پالک 965ن 62 ایران 83 متعلق 
به فاطمه کریمی به کدملی 2360200410 مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.

8/1325 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد
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