کهکشان
خدمه جدید ایستگاه بین المللی فضایی ،عازم این ایستگاه می شوند

ایرنا:سهخدمهجدیدایستگاهبینالمللیفضاییروزچهارشنبهششمژوییه( 16تیر)عازماینایستگاهمیشوند'.کیت
روبینز' فضانورد ناسا' ،آناتولی ایوانیشین' از سازمان فضایی روسیه و 'تاکویا اونیشی' از سازمان اکتشافات هوا و فضای
ژاپن ساعت 9:36دقیقه بعد از ظهر ( 7:36دقیقه صبح روز 7ژوییه ( 17تیر) به وقت بایکونور) از پایگاه فضایی بایکونور
در قزاقستان عازم ایستگاه بین المللی فضایی خواهند شد.هر سه فضانورد تقریبا چهار ماه در این مجموعه در حال
چرخشخواهندبودوماهاکتبر(مهر-آبان)بهزمینبازمیگردند.اینسهفضانوردبافضاپیمایبهروزشده'سایوز' سفر
خواهند کرد و قبل از پهلو گرفتن در ماژول 'راسوت' ( )Rassvetایستگاه بین المللی فضایی در روز شنبه9ژوییه (19
تیر)  ،سیستم های اصالح شده و 34مدار زمین را برای دو روز آزمایش خواهند کرد.
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علم و زندگی

سرطان روده بزرگ را با مصرف گردو از خود دور کنید

سالمت نیوز :محققان مرکز  UConn Healthو آزمایشگاه پزشکی ژنومی جکسون با مطالعه روی موش ها
متوجه شدند که موارد ابتال به سرطان روده بزرگ در میان موش های مصرف کننده گردو (که در مجموع
هفت تا  10.5درصد کل کالری مصرفی را در برمی گرفت) کمتر است.مصرف روزانه حدود  30گرم گردو
می تواند هفت تا  10.5درصد از کل کالری های روزانه فرد را تامین می کند.دانیل روزنبرگ محقق ارشد این
مطالعه گفت :نتایج ما برای اولین بار نشان می دهد که مصرف گردو می تواند رشد تومور روده بزرگ را کاهش
دهد.این مطالعه نشان می دهد که گردو می تواند به صورت یک پروبیوتیک موجب سالمت روده بزرگ و در
نتیجه پیشگیری از ابتالی این اندام به سرطان شود.گردو بیش از هر خشکبار دیگری حاوی اسیدهای چرب
اشباع نشده است و میزان قابل توجهی نیز ویتامین  Eدارد.

ایسنا  :یک کارشناس تغذیه به روزهداران توصیه کرد :در روزهای بعد از ماه مبارک رمضان به میزان زیاد آب
بنوشند.فرید اردیخانی در ادامه از روزهداران خواست تا در روزهای بعد از ماه رمضان از پرخوری بپرهیزند،
زیرا احتمال افزایش وزن افراد در این زمان باالست.اردیخانی افزود :پرخوری در روزهای پس از ماه رمضان
عالوه بر اینکه میتواند زمینه ساز چاقی در افراد باشد ،زمینه بروز سوءهاضمه و رفالکس معده را نیز به وجود
می آورد.وی سپس با تاکید بر اینکه روزه داری باعث از بین رفتن مقادیر کمی از چربی و بافت پروتئین بدن
شده  ،افزود :توصیه میشود افرادی که در ماه مبارک رمضان روزهدار بودهاند ،در روزهای پس از این ماه مواد
از دست رفته مورد نیاز بدنشان را تامین کنند.وی بیان کرد :روزهداران باید در برنامه غذایی بعد از ماه مبارک
رمضان خود تمامی گروههای غذایی را بگنجانند.

روزنامهسراسریصبحایران
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افراد باالی 45سال مراقب باشند

کلینیک

چرا حوصله یکدیگر را نداریم؟

زنــان و مردان بــا مطالعه
علینقیفقیهی

شــخصیت خــود در
روانشناس
زمینههای مختلف اجتماعی،فرهنگی،عاطفی میتوانند میزان
پذیرش خود را باال برده و شــرایط را به نحو احســن مدیریت
کنند .طرد شدن اجتماعی و تصمیم گیری های فراوان از عالیم
بیحوصلگی است .زمانی که شما طرد می شوید یا حرف های
شما پذیرفته نمی شود،انگیزه تان را از دست می دهید؛ زیرا فکر
می کنید که دیگر هیچکسی به تالش شما اهمیت نمی دهد.
واضح است که عدم پذیرش شما توسط یک یا چند نفر ،اتفاق
مهمی نیست و به معنی طرد شدن از کل انسان ها نیست ،اما
اثری که روی شما می گذارد ،ممکن است به همان اندازه بزرگ
باشد .افراط و تفریط به هر رابطه ای (رابطه زن و شوهر،خواهر و
برادر،کارمند و مدیر و )...آسیب وارد می کند،بنابراین باید روابط را
به سمت تعادل سوق داد.با باال بردن پذیرش و واقعیت گرایی می
توانبهبهبودروابطکمککرد،دراینمسیرمیتوانازکتابهای
مرتبط با دین و مذهب،خود شناسی و انسان شناسی بهره برد
و با استفاده از تکنیک های شنوایی موثر ،کلمات با بار مثبت و
داشتن لحن صحیح ،تنش را کاهش و احترام را افزایش داد.

هیچ شامپویی مو را تقویت نمی کند!

پرویزطوسی،متخصص اساس همه شامپوها فقط
قدرت پاک کنندگیشــان
پوستومو
است و هیچ شــامپویی وجود ندارد که خاصیت جلوگیری از
ریزش مو ،تقویتی و ویتامینه را داشته باشد.وجود پروتئین ها و
ویتامین ها در شامپو ها نمی تواند تاثیری در جلوگیری ازریزش
مو داشته باشد و شامپو ها و لوسیون های حاوی ویتامین پس از
شست و شو با آب از بین می رود.همچنین باید گفت این تصور
غلطاستکهفکرمیکنیممویسربهشامپوعادتمیکند؛زیرا
شامپوهااغلبخاصیتپاککنندگیشانمتناسببانوعمواعماز
چرب ،خشک و معمولی است و فقط میزان چربی زدایی شامپو
برای انواع موها متفاوت است .
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مراقب تغذیه خود بعد از ماه رمضان باشید

آرتروز در کمین

بیماری آرتروز ،یکی از شایعترین بیماریهای مفصلی و ارتوپدی است که افزایش سن ،باعث به
وجود آمدن آن می شود
مرتضيرجايی،جراحو آرتــروز یا همان
متخصصارتوپدي
استئوآرتریت ،به
معنی ساییدگی وتخریب مفصل است که از عالیم
آن میتوان به تغییر شــکل  ،درد و محدودیت در
تحرک مفصل اشاره کرد.در بیماریهای ارتوپدی ،
درمان تنها در صورتی موفقیتآمیز است که بیمار
نقش اساسی خود را در بهبود بیماری بپذیرد.بنابراين
هرچه دانش بیمار در مورد بدن خود و نوع مشکلی
که دارد ،بیشــتر باشــد ،بهتر میتواند روشهای
درمانی را بپذیرد و ارتباط بین بیمار و پزشک بهتر
برقرار میشود.
غضروفمفصلیازمشکالتبیماریآرتروز
مشکل عمده در بیماری آرتروز ،غضروف مفصلی
است که البته پس از مدتی استخوان آن مفصل هم
دچار مشکل میشود و امکان درگیری برای کلیه
مفاصل وجود دارد.مفاصل زانو از شایعترین محل

مبتال به بیماری آرتروز است و مفاصل انگشتان دست
و پا  ،رانها ،ستون فقرات از دیگر مفاصل درگیر این
بیماریهستند.آنچهالزماستبدانید ،اینکه کششی
که به وسیله عضالت به استخوانها اعمال میشود،
باعث ایجاد حرکت استخوانها میشود .در انتهای هر
استخوان؛ یعنی همان جایی که استخوانها در کنار
هم قرار میگیرند ،یک بافت سخت ولی در عین حال
صاف و انعطاف پذیر تحت عنوان غضروف وجود دارد
که انتهای هر استخوان را پوشش میدهد.
فعالیت های مداوم و روزانه بدن از دالیل
آسیب دیدن مفاصل است
فعالیت های مداوم و روزانه بدن از دالیل آســیب
دیدن مفاصل اســت .به دلیل فعالیتهای مداوم و
روزانه بدن ،مفاصل دایما در خطر ضربه و آســیب
قرار دارند ،این ضربهها باعث ایجاد آسیبهایی به
مفاصل،مخصوصاغضروفهایمفصلیمیشوند.این

نشانههای ابتال به تاالسمی کشنده
سالمت نیوز:پزشــک مشــاور ژنتیک با بیان
اینکه ناقلیت تاالســمی ،عاملی برای ممنوعیت
ازدواج نیســت ،گفت :بدشــکلیهای ظاهری
در صــورت ،اندامهــا ،بزرگی کبــد و طحال از
نشــانههای ابتال به تاالســمی ماژور یا کشنده
است.سیدحسینعلی صابری در ارتباط با موضوع

تاالسمی ،اظهارداشت :تشخیصهای انجام شده
قبل از تولد به صــورت  100درصد و تضمینی
مانع از تولد کودک ناهنجار میشود.وی با اشاره
به اینکه بیماری تاالسمی ماژور ،حاصل ژنهای
ناقل و معیوبی است که بیشتر در اثر ازدواجهای
فامیلی صورت میگیرد ،عنوان کرد :این بیماری

چهارشنبه  19فروردین  |1393سال بیست و پنجم | شمـاره  8 | 4808آوریل 2015

آسیبها تا حد امکان توسط بدن ترمیم و بازسازی
میشوند .این بدان معنی است که در طول عمر یک
انســان ،مفاصل بدن ،به طور دایم ،در یک پروسه
آسیب دیدن و ترمیم شدن قرار دارند.گاهی میزان
شدت آسیبهای مفاصل بیشــتر از میزان قدرت
ترمیمی بدن است و نمیتواند آسیبهایی با شدت
معمول را ترمیم كند که در این شــرایط ،غضروف
مفصلی آسیب دیده به مرور زمان تخریب میشود
و بیماری آرتروز آغاز شود.محدودیت در تحرک و
قابلیت انعطاف مفاصل مبتال ،عدم وجود تب ،وجود
ورم در مفصل ،ایجاد صدای ســاییده شدن همراه
با تحرک مفاصل مبتال ،خشــکی و درد در ناحیه
مفصل مخصوصا کمردرد نیز از دیگر عالیم بیماری
آرتروز است.
تغییر آب و هوا از دیگر عالیم آرتروز است
تشدید درد در موارد تغییر آب و هوا (افزایش سرما

و رطوبت هوا باعث افزایش شــدت درد میشود)از
دیگر عالیم آرتروز است .چاقی نیز از دالیل افزایش
بیماری آرتروز اســت .یکی از فاکتورهای افزایش
دهنده خطرمبتال به آرتروز ،ازدیــاد وزن یا همان
چاقی است.
تاثیرافزایش سن بر بیماری آرتروز
افزایش ســن ،باعث به وجود آمدن بیماری آرتروز
میشود؛ به طوری که افراد باالی 45سال به درجاتی
از آرتروز مبتال میشوند .نشستن زیاد و طوالنی مدت،
انجامفعالیتهاییکهبهمفاصلفشارمیآورند،مانند

در بعضی از نقاط مثل شمال کشور ،استانهای
گیالن و مازنــدران و جنوب ،مثــل هرمزگان و
بوشهر ،شــیوع باالتری دارد و این مناطق روی
خط تاالســمی قرار دارند.صابری افزود :در این
مناطق حتی در ازدواجهای غیرفامیلی به دلیل
اینکه ناقلیت ژن معیوب تاالسمی در بین مردم
شــیوع فراوانی دارد ،احتمال بروز این بیماری
نیز نســبت به دیگر مناطق کشور بیشتر است و
در نتیجه به طور اتوماتیک دانشــگاههای علوم

پزشکی و مراکز بهداشت این افراد را مورد ارزیابی
قرار میدهند.وی با بیــان اینکه غربالگری قبل
از ازدواج برای جلوگیری از شــیوع این بیماری
خطرناک ضروری اســت ،توضیح داد :چنانچه
خانم یا آقا به کمخونی مبتال باشند ،باید قبل از
ازدواج مورد بررسی و معالجه قرار بگیرد.صابری،
تأکید کرد :خوشــبختانه ایران به عنوان یکی از
موفقترین کشورها در دنیا در رابطه با تاالسمی و
غربالگری آن قبل از ازدواج شناخته شده و بر این
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فوتبال ،قالی بافی ،اعمال فشار به مفاصل به دلیل
فعالیتهای زیاد نیز از دیگر دالیل به وجود آمدن
بیماری آرتروز است.
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز
بیماری آرتروز
مصرف روزانه شیر تازه ،نگهداری وزن بدن در حد
متناسب با قد  ،انجام نرمشهای کششی به صورت
روزانه و مرتب و انجام فعالیتهای فیزیکی در حد
مناسب از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز
این بیماری است.
اساس باید متذکر شد امروزه ناقلیت این بیماری،
عاملی برای ممنوعیت ازدواج نیست.وی با اشاره
به اینکه سازمان بهزیستی کشور ،بخش عمدهای
از این هزینه را پرداخــت میکند،افزود :افرادی
که ناقل این بیماری هســتند ،در سراسر کشور
میتوانند به مراکز تحت نظر این سازمان مراجعه
کرده و از خدمات آن استفاده کنند و باید تأکید
کرد پیشگیری از تاالســمی ماژور در این افراد،
قطعی است.
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آگهی حصر وراثت
هادی طالبی شریف آبادی دارای شماره شناسنامه  284به شرح دادخواست به کالسه
 182/95از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان رضا طالبی شریف آبادی به شماره شناسنامه  12در تاریخ  94/7/13اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1سکینه
زهیری هاشم آبادی فرزند ابراهیم به کدملی  5659134181همسر متوفی  -2هادی
طالبی شــریف آبادی فرزند رضا به کدملــی  5659396585فرزند ذکور  -3فاطمه
طالبی شریف آبادی فرزند رضا به کدملی  5658883891فرزند اناث  -4زینب طالبی
شریف آبادی فرزند رضا به کدملی  5659716873فرزند اناث  -5زهرا طالبی شریف
آبادی فرزند رضا به کدملی  5659135714فرزند اناث  -6زهره طالبی شریف آبادی
فرزند رضا به کدملی  5658883903فرزند اناث و بجز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.مسئول دفتر شورای
حل اختالف بخش بن رود
آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان محمد سبحانی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ پنج میلیون
تومان به طرفیت خوانده وحید محمدی سیبکی به شــورای حل اختالف شعبه دوم
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به  153/95ثبت گردیده و وقت
دادرسی به تاریخ  95/5/31ساعت  11تعیین گردیده علیهذا خوانده مجهول المکان
دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور شورا ماده 72
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار
آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به
دبیرخانه مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و
در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد .بدیهی اســت در صورت عدم حضور شورا
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود .چنانچه نیازبه انتشار
مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد .شــعبه دوم حقوقی شورای حل
اختالف نجف آباد
آگهی حصر وراثت
آقای عبدالباقی نیک نژاد دارای شماره شناسنامه  431به شرح دادخواست به کالسه
 431/95از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان محمدرضا نیک نژاد به شماره شناسنامه  12841در تاریخ  95/3/31اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1مهین
مشتاق زاده فرزند هلیل به ش ش  4916همسر متوفی  -2عبدالباقی نیک نژاد فرزند
عبدالسید به ش ش  9پدر متوفی  -3جمیله نیک نژاد فرزند خلف به ش ش  750مادر
متوفی  -4محمد یاسر فرزند محمدرضا به ش ش  -5 ،1251122116فاطمه نیک
نژاد فرزند محمدرضا به ش ش  1250791952همگی فرزندان متوفی و الغیر .اینک
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف
کاشان شماره م/الف 551
آگهی اخطار اجرایی
شماره 94/11/3-395/94 :به موجب رای شــماره  500/94تاریخ  94/7/29حوزه
 1شــورای حل اختالف شهرستان کاشــان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه
حسن دهقانی فرزند امیر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ
 12/000/000ریال بابت چک شــماره  92/2/25-836116بابت اصل خواســته و
پرداخت مبلغ  185/000ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت خسارت تاخیرتادیه طبق
شاخص سالیانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول در حق محکوم
له سیدعلی حسینی فرزند سید علیرضا به نشانی سمیرم زیارت واحد پور  24کوچه نهم
طبق رای غیابی ماده  2از قانون  306رعایت نیم عشر از خوانده دریافت شود .ماده 34
قانون اجراي احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع
دارایي خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه
اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان کاشان شماره م/الف 550
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسین سلیمانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه  5فقره چک

به شماره های  94/4/1-943684به مبلغ  41/000/000ریال94/3/13-710842 ،
به مبلغ  20/000/000ریــال 94/4/23-995146 ،به مبلــغ  26/000/000ریال،
 94/3/25-710846به مبلــغ  16/000/000ریــال 94/4/12-710841 ،به مبلغ
 15/000/000ریال ،به مبلــغ کل  11/860/000به طرفیت فرزانه البرزی خرخری
به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه  16حقوقی
شورای حل اختالف به کالسه  136/95ثبت و برای تاریخ  95/6/16ساعت  5بعد از
ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده
لذا به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده
در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .مسئول دفتر شعبه 16
شورای حل اختالف کاشان شماره م/الف 543
آگهی
شــماره پرونده 122/94 :دادنامه 95/1/25-15 :مرجع رسیدگی کننده :شعبه سوم
شورای حل اختالف فریدن ،خواهان :محمد صادقی فرزند کیومرث به آدرس داران
خ گلستان شــهدا کوچه طیب ،خواندگان -1 :بهرام شیخی فرزند درویش به آدرس
داران خ آیت اله طالقانی جنب بیمارستان  -2مسعود ربیعی فرزند محمد به آدرس داران
خ امام روبروی سیگار فروشــی حیدری مغازه لباس فروشی  -3سید محمد حسینی
فرزند جعفر مجهول المکان ،خواســته :الزام به انتقال ســند ،گردشکار :شورای حل
اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت
به صدور قرار می نماید .قرار شــورا :درخصوص دعوی خواهان آقای محمد صادقی
فرزند کیومرث به طرفیت خواندگان آقایان  -1بهرام شیخی فرزند درویش  -2مسعود
ربیعی فرزند محمد  -3سید محمد حسینی فرزند جعفر به خواسته الزام خواندگان به
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت یک دستگاه نیسان به شماره
انتظامی  71ایران  454ج  25مقوم به  5/100/000ریال با احتســاب هزینه دادرسی
با عنایت به محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان و مستندات
ابرازی کپی مصدق قرار داد منعقده فی مابین خواهان و خوانده در صفحه اول با اسم
مستعار «بهرام» و پاسخ استالم به عمل آمده از پلیس راهور که مالک خودرو مزبور
را به نام آقای سید محمد حسینی اعالم نموده است و اینکه خواندگان با وصف ابالغ
اخطاریه و انتشار آگهی در جلســه مورخ  94/11/26حاضر نشده و الیحه ای تقدیم
ننموده است ،لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص ،حکم به محکومیت خوانده
ردیف ســوم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک
دستگاه خودروی سواری نیسان به شماره انتظامی  71ایران  454ج  25به نام خواهان
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه
دادرسی و همچنین محکومیت پرداخت هزینه انتشار آگهی در حق خواهان صادر و
اعالم می نماید در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم نظر به اینکه مالکیتی به نام
نامبردگان ثبت نمی باشد تا بتوان الزام آن را مطالبه نمود مستندا به بند  4ماده  84قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379و ماده 89
ناظر به آن به لحاظ عدم توجه دعوی مطروحــه به خواندگان مزبور به قرار رد دعوی
خواهان را صادر و اعالم می نماید .حکم صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریدن و قرار صادره نیز ظرف بیست روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریدن می باشد .قاضی شعبه سوم
شورای حل اختالف فریدن شماره م/الف 135
آگهی تغییرات
شــماره مکانیــزه 139530402085005244 :آگهی تغییرات شــرکت خدمات
مسافرت هوایی آریا پرواز آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت  42030و شناسه ملی
 10260597924به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1393/11/1و نامه شــماره  5131مورخ  1394/2/5سازمان هواپیمایی تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :راحله تنهافرد به کدملی  181823640و عبــاس بیدرام به کدملی
 5110582157و رضا بازوبندیی به کدملی  1971601322به عنوان اعضای اصلی
هیئت مدیره برای مدت دو سال و حمیدرضا توکلی دهقی به کدملی 1285709322
و زهرا احمدی رامهرمز به کدملی  1817725874بسمت بازرسان اصلی و علی البدل
شرکت برای مدت یک سال انتخاب شــدند .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران،
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل

دسترس می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی ثبتی
شماره مکانیزه139530402085005237 :شرکت خدمات مسافرت هوایی آریا پرواز
آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت  42030و شناسه ملی  10260597924عطف به
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1393/11/1و نامه شماره
 5131مورخ  1394/2/5سازمان هواپیمایی به آگاهی می رساند نقل و انتقال سهام
در شرکت های ســهامی برابر ماده  40الیحه اصالحی قانون تجارت از امور داخلی
شــرکت ها بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد .با ثبت این مستند تصمیمات نقل
و انتقال سهام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی اعالم ورشکستگی و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
کالسه پرونده 920630 :به عموم بســتانکاران شرکت ورشکسته خدماتی بازرگانی
آوای عرفان (در حال تصفیه) به شماره ثبت  21593نزد اداره ثبت شرکت های اصفهان
و شناسه ملی  10260424431که حکم ورشکستگی او در تاریخ  1394/11/18صادر
و توقف او از  90/8/12اعالم گردیده آگهی می دهد :جلســه بســتانکاران در تاریخ
( 1395/8/27بیست و هفتم آبان ماه هزار و ســیصد و نود پنج) ساعت  15در محل
دفتر اینجانب واقع در اصفهان  -خوراسگان  -خیابان سلمان بعد از سلمان  8پالک
 104تشکیل می شود .کلیه بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند و همچنین کسانی
که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند می توانند در ساعت
و روز مذکور در دفتر اینجانب به آدرس مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا اخطار می
شود  -1کلیه بستانکاران و کســانی که هر گونه ادعائی دارند باید اصل یا رونوشت
مدارک خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی مابین ساعات  15الی 17
روزهای دوشنبه و چهارشنبه به دفتر اینجانب ارائه نمایند .مدت ارسال مدارک برای
بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد  -2کسانی که به
ورشکسته نامبرده بدهی دارند باید ظرف مدت و ساعات نامبرده خود را معرفی نمایند
و بدهی خود را در وجه حساب شماره  0110712331009نزد بانک ملی خوراسگان
(قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی سراسر کشور) بنام امیرحسین قضاوی و رضا
علی اصغر زاده (عضو ناظر) بپردازند متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل صدی
بیست و پنج دین محکوم خواهد شد .بعالوه دادگاهها می توانند عالوه بر جریمه نقدی
بدهکاران مذکور را به زندان تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند -3 .کسانی
که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها اســت در ظرف مدت یک ماه مذکور
باید همان اموال را تحت اختیار این جانب بگذارند وگرنه حقی که نسبت به آن دارند
سلب خواهد شــد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند .مدیر تصفیه شرکت خدماتی
بازرگانی آوای عرفان سهامی خاص (در حال تصفیه) و کارشناس رسمی دادگستری
شماره م/الف 773
آگهی تغییرات
شــماره مکانیــزه 139530402085005241 :آگهی تغییرات شــرکت خدمات
مسافرت هوایی آریا پرواز آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت  42030و شناسه ملی
 10260597924به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1393/11/2و
نامه شماره  5128مورخ  1394/2/5سازمان هواپیمایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز
اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به شاهین شهرخ عطار نبش فرعی چهارم غربی
کدپستی  8314715141تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی در یک واحد ثبتی) انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای مهدی کریمی سفید دشتی فرزند حاج آقا با تسلیم  2برگ استشهاد محلی
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و طی شماره  40423مورخه  95/4/1به تایید
دفتر  111اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ خانه پالک ثبتی
 14915/7346واقع در بخش  5ثبت اصفهــان طبق صفحه  553دفتر  25ذیل ثبت
شماره /5672س بنام غالمعلی کریمی سفید دشتی ش ش  50حوزه مرکزی بروجن
فرزند حسن ثبت و سند چاپی شماره  114934جهت نامبرده صادر و تسلیم گردیده و
از طرف نامبرده به موجب سند انتقال شماره  108260مورخه  77/12/26دفترخانه
 34اصفهان بنام مهدی کریمی ســفید دشــتی فرزند حاج آقا ش ش  435حوزه دو
اصفهان انتقال قطعی یافته و از طرف وی به موجب سند انتقال شماره  20011مورخه

 87/12/26دفترخانه  111اصفهان تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مزبور
بنام خانم صغری اخوان امجدی فرزند محمدتقی انتقال قطعی یافته (متقاضی فوق
قبال هم تقاضای سند المثنی نموده که طی شماره /90/14402س مورخه 1390/9/5
آگهی و بخشنامه انجام و به علت گذشت زمان و عدم پیگیری متقاضی مجددا آگهی
شده) و معامله دیگری هم حسب گواهی دفتر امالک انجام نشده و سابقه ای از رهن
و بازداشت مشــاهده نگردیده متقاضی نامبرده اعالم نموده به علت جابجایی سند
مالکیت مفقود گردیده است لذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد شد .رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شمال اصفهان
شماره م/الف 10842
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  634-95خواهان مهدی گلچین دادخواستی مبنی بر
مطالبه چک  18/500/000ریال به طرفیت احسان گلدوست تقدیم نموده است وقت
رسیدگی برای روز شنبه مورخ  95/6/6ساعت  11صبح تعیین گردیده است .با توجه
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .دفتر شعبه  33مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اصفهان///
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  373-95خواهان رســول صادقی دادخواستی مبنی بر
مطالبه مبلغ  14/800/000ریال به طرفیت داود خســروی تقدیم نموده است وقت
رســیدگی برای مورخ  95/6/10ســاعت  3/30عصرتعیین گردیده است .با توجه
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  24مجتمع شماره 2
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///10571
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  374-95خواهان رســول صادقی دادخواستی مبنی بر
مطالبه مبلغ  10/000/000ریال به طرفیت فرحناز عسگری تقدیم نموده است وقت
رسیدگی برای مورخ  95/6/10ساعت  4عصر تعیین گردیده است .با توجه به مجهول
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  2شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  24مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///10570
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  950467خواهان مرضیه کرم زاده دادخواستی مبنی بر
مطالبه خسارت به طرفیت محسن موســوی فرزند سیف اله تقدیم نموده است وقت
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ  95/5/25ساعت  8/30صبح تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  9مجتمع شماره 2
شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///10561
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  454-95خواهان امیر مجیدی مقدم دادخواستی مبنی
بر الزام به تنظیم سند خودرو پژو پارس  85به شــماره  455-53ص  42به طرفیت

 -1شــهنام یزدانی  -2محمدرضا ردانی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای
مورخ  95/5/26ساعت  18تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده
حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  17مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///10548
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  395-95خواهان رســول صادقی دادخواستی مبنی بر
مطالبه به طرفیت مجید اکبری پادایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ
 95/6/28ساعت  4/15تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده
حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  29مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///10543
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  396-95خواهان رســول صادقی دادخواستی مبنی بر
مطالبه به طرفیت جواد مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/28
ساعت  4عصر تعیین گردیده اســت .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب
تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  29مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///10542
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  950254خواهان امیر رضایی با وکالت زهرا حاجیان فر
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت زهرا کشــانی تقدیم نموده است وقت
رسیدگی برای مورخ  95/6/3ســاعت  9/30تعیین گردیده است .با توجه به مجهول
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره  2شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اصفهان شماره م/الف ///10540
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  950201خواهان علیرضا کبیری دادخواستی مبنی بر
مطالبه فاکتور به طرفیت غالم قائلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ
 95/6/2ساعت  9/30تعیین گردیده اســت .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده
حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه
مجتمع شماره  2شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
می شود .مدیر دفتر شعبه  11مجتمع شماره  2شورای حل اختالف اصفهان شماره
م/الف ///10539
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  617-95خواهان مجتبی طاهری با وکالت منیره هادی
پورجابر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت  -1مسلم زارع  -2جواد خدابنده تقدیم
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ  95/5/31ســاعت  11تعیین گردیده است .با
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع
در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره  2اصفهان مراجعه و نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .مدیر دفتر شعبه  8مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اصفهان ///

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه  103-95خواهان علی اکبر کریمی دادخواستی مبنی
بر مطالبه به طرفیت مهرداد و مهران طباطبائی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی
برای مورخ  95/6/17ســاعت  4تعیین گردیده اســت .با توجه به مجهول المکان

خویش حاضر شــود .درصورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی
دادســرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود .ضمنا هزینه نشــر آگهی به عهده
دادگستری می باشد .دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
شماره م/الف ///10578

دیگری منتشر نخواهد شد .رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان شماره م/
الف ///10773
آگهی
شماره ابالغیه 9510100351303635 :شماره پرونده9509980351300092 :

پرونده شماره  950144این شــعبه به اتهام افتراء تحت تعقیب قرار دارید .به این
وسیله بر اساس ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شــود .دادیار شعبه  36دادسرای

آگهی دادنامه
شماره ابالغیه 9509970354700594 :شماره پرونده9309980362001605 :
شماره بایگانی شعبه -1 940092 :آقای علی میرلوحی فرزند حسین متهم  -2آقای
علی قاسمی فرزند حبیب اله متهم به نشانی فعال مجهول المکان  -3خانم فاطمه

