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رئیس بیمارستان رسول اکرم )ص( گفت: اگر التهاب ریه به دلیل کرونا 
و  رفته  بین  از  بیماران  اغلب  در  بیماری  بهبود  از  بعد  عارضه  این  باشد، 

کارکرد ریه نیز به شرایط سابق برمی گردد.
به گزارش فارس، تقی ریاحی رئیس بیمارستان رسول اکرم )ص( با حضور 
در برنامه طبیب در خصوص برخی گفته ها و شایعات مبنی بر اینکه کارکرد 
ریه بیماران کرونایی حتی بعد از بهبود افت کرده و مثل گذشته نخواهد 
بود، عنوان کرد: این موضوع درست نیست، اگر التهاب ریه به دلیل کرونا 
باشد، بعد از بهبود بیماری در اغلب بیماران از بین رفته و کارکرد ریه نیز 

به شرایط سابق برمی گردد.
ریاحی در خصوص التهاب ریه در بیماران کرونایی یادآور شد: ذات الریه 
یا التهاب ریه همیشه تاریخ تهدیدی برای سالمت انسان بوده و کرونا هم 
یکی از علل التهاب ریه است، در التهاب ریه هم طیفی داریم از درگیری 
خفیف تا شدید، درگیری ریه در درصد کم و ناچیزی از بیماران کرونایی 
شکل می گیرد، اما اغلب مردم فکر می کنند چون کرونا گرفتند حتمًا ریه 
آنها درگیر است، ما درگیری ریه را در همه بیماران نداریم خیلی از بیماران 
هیچ عالمتی ندارند، فرد در تماس بوده از سر کنجکاوی می رود یک تست 
می دهد می بیند که کرونا دارد اما اصاًل هیچ عالمتی ندارد و این طور نیست 

که چون عالمت ندارد ریه از داخل در حال از بین رفتن است.
وی ادامه داد: درصد زیادی از بیماران هم عالئم دستگاه تنفس فوقانی را 
فکر می کند سرماخورده و حتی تست و  فرد  و  مثل سرماخوردگی  دارند 
اصاًل  و  شده  عادی  شرایطش  هم  استراحت  از  بعد  نمی دهد،  هم  آزمایش 
کرونایی  بیماران  از  کمی  درصد  گرفته،  کرونا  که  نمی شود  هم  خبردار 
هستند که ریه شان درگیر می شود، حاال چرا در جامعه آن قدر بیمار زیاد 
است تا حدی که با کمبود تخت بیمارستانی مواجه می َشویم، برای اینکه 
جمعیت در معرض کرونا برعکس عفونت های ویروسی مثل سرماخوردگی 
و آنفوالنزا تقریبًا همه جمعیت کشور است، یعنی 70 درصد در معرض خطر 
هستند، حاال اگر این بیماری روی ریه اثر بگذارد درصد آن کم و اغلب 
خفیف است و عالئمی مثل سرفه های همراه با درد و غیرمتعارف دارد که 

حتی اغلب آنها نیاز به بستری هم پیدا نمی کنند.
این فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه مشکل اینجاست که خیلی از افراد 
به  اظهار کرد:  دارند،  به گرفتن عکس  خودشان کنجکاو هستند و اصرار 
همین دلیل در بخش های سی تی اسکن صف می کشند، حاال یک لکه ای 
هم در ریه شان پیدا می کنند و می گویند پنج یا 10 درصد ریه درگیر شده، 
افرادی که در عکس ریه شان این درگیری دیده می شود حتی اگر هم بستری 
شوند بعد از بهبودی این التهاب برطرف خواهد شد و حالشان کاماًل خوب 
می شود، ممکن است بعد از بهبودی نیز باز هم این لکه در عکس دیده شود 
چون معمواًل برای از بین رفتن این لکه در عکس چند هفته تا دو ماه زمان 
الزم است. در واقع اگر این التهاب به دلیل کرونا باشد خوب شده و هیچ 

آثاری از آن هم باقی نمی ماند.
یو  ریه غالب کسانی که در آی سی  ریاحی همچنین تصریح کرد: حتی 
بستری شدند بعد از بهبود کارکرد قبل خود را خواهد داشت و فقط درصد 
بسیار ناچیزی از افرادی که زیر تهویه مکانیکی بودند یا بیماری زمینه ای 
باقیمانده ای در ریه  اثر کرونا یک  بسیار جزئی  دارند ممکن است درصد 
بگذارد که این هم برای کسی که از دو راهی مرگ و زندگی برگشته یک 
دستاورد و غنیمت است، البته به غالب آنها هم می گوئیم که این کارکرد 
ریه برخواهد گشت. اصطالح فیبروز بر اساس دانسته ها و مشاهدات ما در 
حد انگشتان دست است. لذا مردم از ذهن شان خارج کنند که ممکن است 
کارکرد ریه شان از بین برود چون بعد از بهبودی آثار آن هم از بین خواهد 

رفت و فقط مهم جلوگیری از سرایت به بقیه است.
این  داد:  توضیح  نیز  ریه  آوردن  آب  اصطالح  خصوص  در  همچنین  وی 
اصطالح بیشتر برای آبی که در فضای بین جنبی ریه جمع می شود به کار 
برده می شود، خود ریه پوست حائلی شبیه پوست پیاز دارد که دو الیه است 
برای  شبیه روغنی که در چرخ  بسیار کمی  مایع  و در حالت عادی یک 
روغن کاری است ترشح و جذب می شود و این دائم در چرخش است و به 
باز و بسته شدن ریه کمک می کند، اما در مواردی که ممکن است ناشی از 
بیماری ریه و غالبًا ناشی از بیماری قلبی باشد یا بعضًا بیماری های عمومی 
این تعادل بین ترشح و جذب به هم می ریزد و در داخل این الیه ها مایع 
جذب شود که در کرونا نیز این را داریم و برای درمان آن باید بیماری 
زمینه ای عامل از بین برود، اما اگر مایع زیاد باشد ممکن است یک یا دو 
نوبت مایع را تخلیه کنند تا بیمار حالش بهبود یابد، غالبًا خود مایع ریه هیچ 

تهدیدی برای سالمتی بیمار نخواهد بود.
رئیس بیمارستان رسول اکرم )ص( در پایان در خصوص دالیل پائین آمدن 
سطح اکسیژن در ریه و خون نیز عنوان کرد: ریه شبیه درختی است که از 
سمت ساقه به داخل آن می روید، یعنی نای تنه درخت است و سمت راست 
و چپ شاخه های آن هستند که منشعب شده اند، داخل این مسیر فقط هوا 
جریان دارد تا جایی که در سطح بافت ریه بتواند در نزدیک ترین مجاورت 
با خون تبادل اکسیژن و دی اکسیدکربن کند، اتفاقی که درکرونا می افتد 
پیدا  احتقان  بافت  بین می رود و  از  این است که ریه سنگین شده و نسج 
می کند، شلوغی بافت باعث می شود که نتواند کار طبیعی خود را انجام دهد 
و بعد می شنویم که سطح اکسیژن در خون یا ریه بیمار افت کرده که این 

اتفاق به دلیل التهاب بافت ریه است.

ریهبیمارانمبتالبهکروناپسازبهبودیازبینمیرود؟

پاندمی کرونا با همه مشکالت و چالش های مهم آن در حوزه بهداشت و 
درمان می تواند به نیرو محرکه ای قدرتمند برای ایجاد تغییرات بنیادی و 

مهم در مقابله با همه گیری های آینده تبدیل شود.
به گزارش سالمت نیوز، برای تحقق بخشیدن به رؤیای سازمان بهداشت 
جهانی و ایجاد سیستم بهداشت و درمان کارآمد برای همه افراد جامعه 
باید سهام داران، دولت، اعضای کادر و درمان کشورها، بیماران، خیرین 
با یکدیگر تعامل و همکاری سازنده داشته باشند تا  افراد جامعه  و همه 
برای سیستم  را  بتوان آینده ای درخشان  مناسب  استراتژی های  تدوین  با 
بهداشت و درمان جهانی که تحت تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفته است 
دوباره ترسیم کرد. در حالی که بررسی تأثیر بلند مدت ویروس کرونا 
بسیار دشوار به نظر می رسد اما می توان بر مبنای شواهدی که تا به امروز 
در اختیار داریم، حدس و گمان های علمی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار 

آینده را در ذهن خود تجسم کنیم.
نهادها و سازمان های  تا  است  توانسته  در سراسر جهان، ویروس کرونا 
به  را  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  درمان  و  بهداشت  کشوری  و  محلی 
سازگاری برای انجام خدمات بهداشتی و درمانی جدید تشویق کند که از 
تمرکز بر دورکاری و خدمات پزشکی از راه دور گرفته تا اتوماسیون 
و آسان نمودن قوانین و مقررات برای بهره گیری از درمان ها و اقدامات 
پیشگیری جدید را شامل می شود. همزمان موج جدیدی از سازگاری را نیز 
در افراد سالم و بیماران مبتال به ویروس کرونا شاهد هستیم که در مرحله 
سازگاری با نرم افزارها و تجهیزات مجازی جدید به همراه آموزش صحیح 
اصول بهداشتی خود در خانه بدون مراجعه به مراکز درمانی هستند. در 
چنین شرایطی، وزارت بهداشت و درمان کشور با بهره گیری از پتانسیل 
موجود در حوزه آموزش و ارائه خدمات پزشکی و درمانی از راه دور باید 
اطالعات  فناوری  با شرکت های  را  گسترده ای  و  نزدیک  همکاری های 
ارائه خدمات مطلوب تر به مردم در دوران پاندمی به کار بگیرد.  جهت 
حوزه هایی که مراکز بهداشت و درمان کشور باید بر آن متمرکز شوند 
تا عالوه بر ایجاد فرصت های شغلی جدید در جامعه بتواند نقشی کلیدی 
در ارتقا سالمت مردم در دوران پاندمی کرونا ایفا نمایند به اختصار در 

این نوشتار اشاره می شود.
پایین آوردن هزینه ها از طریق اتوماسیون و خدمات هوش مصنوعی

به  مصنوعی  هوش  سیستم های  و  جدید  تکنولوژی های  از  بهره گیری  با 
و  بهداشت  خدمات  ارائه  در  موجود  اضافی  هزینه های  می توان  راحتی 
خدمات  ارائه  برای  فراوانی  شغلی  فرصت های  و  داد  کاهش  را  درمان 
هماهنگی  با  و  بخش خصوصی  قالب  در  به شهروندان  مطلوب  و  سریع 
کامل با سیستم بهداشت و درمان کشور فراهم کرد. این خدمات می تواند 
خدمات  توزیع  آنالین  مراکز  و  بیماران  با  تماس  مراکز  افزایش  شامل 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  اکوسیستم  ایجاد  باشد.  درمانی  و  بهداشتی 
دیجیتال با به روزرسانی نحوه ارائه خدمات درمانی می تواند نقشی کلیدی 
چنین  تدوین  باشد.  داشته  پاندمی  کنترل  و  شهروندان  رضایت مندی  در 
پیگیری و  سنجش  سراسری  شبکه  ایجاد  در  می تواند   زیرساخت هایی 

)test and track( فراگیر ویروس کرونا در کشور بسیار مؤثر و سودمند 
باشد.

ارائه خدمات مجازی پزشکی از راه دور و درمان خانگی

بیماری کووید 19 باعث سازگاری هر چه بیشتر افراد جامعه با خدمات 
درمانی از راه دور شده است. در تعامل و همکاری نزدیک بیمارستان ها 
و مراکز دولتی و خصوصی وابسته به وزارت بهداشت و درمان کشور، 
از  بسیاری  هستیم.  مجازی  درمانی  خدمات  افزایش  شاهد  امروزه 
بیماری های مزمن به راحتی می توانند از طریق پزشکی از راه دور توسط 
کادر درمان مورد ارزیابی قرار بگیرند و بسیاری از خدمات سرپایی و 
پیگیری هایی که نیاز به مراجعه به بیمارستان ندارد به صورت بسیار مؤثر 
تحت نظارت آنالین پزشکان مداوا شوند. کاهش مراجعین غیرضروری 
به مراکز درمانی کمک بسیار بزرگی به کنترل عفونت های بیمارستانی 
و ارائه خدمات بهتر سیستم بهداشت و درمان به بیماران نیازمند بستری 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  مراجعین  از  به 20 درصد  نزدیک  بود.  خواهد 
درمانی به راحتی می توانند از طریق پزشکی از راه دور درمان و راهکار 
مناسب را دریافت کنند. ارزیابی زیرساخت های موجود خدمات مجازی 
بهداشت و درمانی کشور، بهبود و ارتقا نظام ارجاع بیماران به پزشکان 
متخصص و بهره گیری از توان پزشکان عمومی در معاینات اولیه به همراه 
از  مزمن  بیماران  کلیه  برای  خدمات  ارائه  کردن  گسترده  برای  تالش 
مسئولین  توجه  مورد  می تواند  بیماران  الکترونیکی  داده های  ثبت  طریق 

کشور قرار گیرد.
ارتقا و اجرای کامل خدمات کاهش تماس در مراکز درمانی

به  منجر  که  اقداماتی  درمانی  مراکز  تا  است  شده  باعث  کرونا  پاندمی 
تاریخچه  و  مشخصات  ثبت  یا  خدمات  ارائه  هنگام  در  فیزیکی  تماس 
بیمار به همراه پرداخت هزینه می شود را کاهش دهند. خدمات پزشکی 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  محور  فرد  کاماًل  باید  آینده  در 
فراینده های غیر تماسی باشد. بیماران باید اطمینان حاصل کنند که کادر 
و جراحی  معاینه  اتاق  پرستاران،  پزشکان،  از  اعم  بیمارستانی  و  درمانی 
با پیشرفت های تکنولوژی  ایمن هستند.  از لحاظ وجود ویروس  همگی 
تماس  کاهش  فرایند  کامل  اجرای  و  ارتقا  به  می توان  خدمات  ارائه  و 
پلت  از طریق  بیماران  قبلی  قرار مالقات  تعیین  برنامه ریزی و  از طریق 
پیگیری  تأییدان توسط گوشی های هوشمند،  فرم های خدمات درمانی و 
پرداخت  و  بیمار  داده های  کامل  ثبت  با  درمانی  مرکز  از  خروج  زمان 
 هزینه درمان به صورت آنالین و از طریق اپلیکیشن های تأیید شده امید

داشت.

آیندهخدماتبهداشتودرمانپسازپاندمیکرونا
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از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

واال گواهی صادر خواهد شد.
579/م الف

9/652
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کوهچنار

آگهی حصر وراثت
شهادتنامه  استناد  به   2360249592 ملی  شماره  به  کاویانی  وحید  آقای 
دادگاه  این  تقدیم  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و 
طمراس  فرزند  حدادی  مملکت  شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده 
خود  دایمی  اقامتگاه  در   99/5/18 تاریخ  در   4230085796 کدملی  با 
الفوت وی عبارتند از: 1- امین کاویانی ش ملی  درگذشته و ورثه حین 
از حوزه کازرون پسر متوفی 2- وحید کاویانی  2372280562 صادره 
ناهید   -3 متوفی  پسر  کازرون  حوزه  از  صادره   2360249592 ملی  ش 
متوفی  دختر  کازرون  از حوزه  ملی 2372263171 صادره  کاویانی ش 
4- مهین کاویانی ش ملی 2360096907 صادره از کازرون دختر متوفی

اینک با 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.          581/م الف             9/651
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کوهچنار

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
تسلیم  با  ایمانی  محمدصادق  مرحوم  ورثه  از  احدی  ایمانی  صدیقه  خانم 
دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 62 کازرون تنظیم گردیده 
به ششدانگ پالک  مربوط  مالکیت  سند  جلد  تعداد یک  که  است  مدعی 
2614  واقع در قطعه 1 بخش 7 فارس کازرون که به موجب سند انتقال 
قطعی شماره 25703 – 1355/4/10 دفترخانه 61 کازرون به محمدصادق 
و  ثبت   4908 ثبت  ذیل   307 صفحه   56 دفتر  در  و  یافته  انتقال  ایمانی 
صادر گردیده که سند مالکیت صادره به شماره چاپی 895602 به علت 
جا به جایی مفقود گردیده است. لذا 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 
به  انتشار آگهی  از  تا ده روز پس  باشد  نزد خود می  وجود سند مالکیت 
یا  مالکیت  سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  واعتراض  مراجعه  محل  ثبت 
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: 99/7/2                9/649                       580/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
استناد  به  کازرون    2370472243 ملی  شماره  به  نظرپور  فیروزه  خانم 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
شادروان  که  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  تقدیم   4/99/571
فریدون نظرپور به شماره ملی 2371701394 کازرون در تاریخ 99/4/16 
از:  عبارتند  وی  الفوت  حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دایمی  اقامتگاه  در 
1- مریم قربانی خداآبادی فرزند کرامت اله به شماره ملی 2370923199 
ملی   شماره  به  فریدون  فرزند  نظرپور  احمد   -2 متوفی  همسر   1353  –
2371882763 متولد 1347 پسر متوفی 3- محمد نظرپور فرزند فریدون 
به شماره ملی 2371891770 – 1349 پسر متوفی 4- اسماعیل نظرپور 
 -5 متوفی  پسر   1354  –  2370446870 ملی  شماره  به  فریدون  فرزند 
 1363  –  2372070071 ملی  شماره  به  فریدون  فرزند  نظرپور  ابراهیم 
پسر متوفی 6- قاسم نظرپور فرزند فریدون به شماره ملی 2372493051 
ملی  شماره  به  فریدون  فرزند  نظرپور  محبوبه   -7 متوفی  پسر   1365  –
2370446862 – 1351 دختر متوفی 8- فیروزه نظرپور فرزند فریدون 
نظرپور  اعظم   -9 متوفی  دختر   1357  –  2370472243 ملی  شماره  به 
فرزند فریدون به شماره ملی 2371998036 – 1360 دختر متوفی 10- 
زهرا نظرپور فرزند فریدون به شماره ملی 2372022784 – 1361 دختر 

متوفی 
اینک با 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.               577/م الف            9/648
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  برازجانی  امیری  رضوان  خانم 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   3550001428
چنین توضیح داده که شادروان مجید هژبریان به شناسنامه شماره 168 در 
تاریخ 1399/6/21 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یداله هژبریان فرزند حیدر ش ش 
627 پدر متوفی 2- مهین دخت بکتاش فرزند علی ش ش 946 مادر متوفی 
همسر   3550001428 حسین ش ش  فرزند  برازجانی  امیری  رضوان   -3
متوفی 4- هستی هژبریان فرزند مجید ش ش 5470116794 فرزند متوفی 

5- محمدطاها هژبریان فرزند مجید ش ش 5470132821 فرزند متوفی 
اینک با 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.        583/م الف              9/653
شریعت – رییس شعبه اول شورای حل اختالف کنارتخته

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
چون آقای حجت نیک ذات فرزند خدارحم  با تسلیم دو برگ استشهادیه 
که در دفتر اسناد رسمی 362  کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد 
یک جلد سند مالکیت مربوط به اعیانی ششدانگ پالک 531/362   واقع 
در قطعه 2 بخش 7 فارس کازرون که عرصه آن موقوفه است به موجب 
صورتجلسه ماده 22 و 104 قانون ثبت شماره 27933 – 1383/8/23 – 
1396/5/18 اداره ثبت اسناد کازرون در سهم مالکیت وی قرار گرفته و 
در دفتر 88 صفحه 31 ثبت 1054 به نامش ثبت و سند مالکیت صادره به 
شماره چاپی 017006 الف 82 به علت جا به جایی مفقود گردیده است. 
لذا نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک 
می  نزد خود  مالکیت  سند  مدعی وجود  یا  و  ای کرده  معامله  نظر  مورد 
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: 99/7/2

9/655
585/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
چون آقای فرج معینی فرزند علی اکبر  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی 231 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک 
جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب آپارتمان به پالک 103/414 
به انضمام ششدانگ یکباب پارکینگ به پالک 103/429 واقع در قطعه 4 
بخش 7 فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 148397 – 
1387/6/27 دفتر 19 کازرون به وی انتقال قطعی یافته و در دفتر 131 
صفحه 233 ذیل ثبت 4995 به نامش ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت 
صادره به شماره چاپی 387463 الف 85 به علت جا به جایی اثاثیه مفقود 
گردیده است. ضمنا پالک مذکور به موجب سند رهنی شماره 148399 – 
1387/9/27 دفتر 19 کازرون نزد بانک مسکن شعبه مرکزی کازرون به 
مبلغ 156/167/640 ریال به مدت 10 سال در رهن می باشد. لذا نامبرده 
ماده 120 اصالحی  نموده است. مراتب طبق  المثنی  تقاضای صدور سند 
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: 99/7/2

9/656
584/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون
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