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در چه صورت میتوان کودک
را در خانه تنها گذاشت؟
بسیاری از والدین به دلیل فعالیت خارج از منزل برای
مدتی فرزندان خود را در منزل تنها میگذارند.اکثر
آنها برای محافظت از کودکانشان هنگام خروج از
منزل درب خروجی را قفل می کنند.
گرچه این امر از بروز برخی اتفاقات همچون خروج
کودک از منزل جلوگیری میکند ،در صورتی که
کودک دچار حادثه احتمالی همچون آتشسوزی
شــود ،امکان خروج از خانه برایش ممکن نخواهد
بود .البته میتوان کودکانی را که نسبت به استفاده از
وسایل منزل و نکات تربیتی ،بهداشتی و جنسیتی
ســطح آگاهی باالیی دارند ،در خانه تنها گذاشت؛
گرچه بهتر است غالبا از این عمل خودداری شود.
تنها گذاشتن کودک در خانه باعث ایجاد آسیب های
روحی و روانی همچون به خطر افتادن روابط عاطفی،
ارتباطی و وابستگی با دوستان و خانواده اش می شود.
برای کاهش یا جلوگیری از هر گونه آسیب روانی،
والدینبایدزمانیرابرایگوشکردنبهصحبتهای
فرزندشان اختصاص دهند.
هرچقدر زمان تنها بودن کودک در منزل کوتاهتر
باشــد ،بهتر اســت و حتی والدین زمان خاصی را
برای بازگشــت به منزل مشــخص کنند و همان
موقع در خانه حضور داشــته باشــند؛ زیرا هرچه
این زمان طوالنیتر شــود ،اضطراب و نگرانی نیز
در کودک افزایش مییابــد.در خصوص تنها بودن
چند کودک در منزل باید یاد آور شــد که والدین
حتما باید به فرزنــد بزرگ تــر آموزشهای الزم
جهت مسئولیتپذیری و وظیفهشناسی را بدهند
تا بتوانند از خواهر یا برادر کوچک تر خود مراقبت
کنند.

20

مهر :جدیدترین یافته ها حاکــی از تقویت رابطه
پیش بینی شده بین ابتال به عفونت با ویروس زیکا و
سندروم «گیلن باره» که موجب نوعی فلج موقت می
شود ،اســت .درحالی که ویروس زیکا تهدید جدی
برای اکثر مردم تلقی نمی شــود ،می تواند موجب
بروز نقص در هنگام تولد موسوم به «میکروسفالی»
در نوزاد شــود که کودک در این حالت با سر و مغز
کوچک غیرعادی به دنیا می آید .گستردگی وسیع

نشانه ای که باید جدی گرفته شود

سالمت

علی اصغر اصغرنژاد
روانشناس

وجود رابطه قوی بین عفونت «زیکا» و فلج موقت

علت تورم در ناحیه ساق و مچ پا
دکتر شاهرخ نوری
متخصصدرد

تورم مچ و دیگر قسمتهای پا بسیار رایج است و اغلب
نگران کننده نیست .ایســتادن یا راه رفتن طوالنی
مدت ،علت اصلی این مشکل است،اما اگر تورم ادامه یابد یا
با عالیم دیگری همراه شود ،ممکن است نشانه یک بیماری
باشد .در اینجا دالیل تورم پا را بیان کرده و به شما می گوییم
که چه زمانی به معاینه پزشک نیاز دارید.عوارض بارداری در
دوران بارداری ،بروز کمی تورم در مچ و دیگر قسمتهای پا

طبیعی است ،اما ورم بیش از حد و ناگهانی پا ،ممکن است
نشانه پری اکالمپسی باشد .این بیماری خطرناک ،با افزایش
فشــار خون و ورود پروتئین به ادرار ،بعد از هفته بیستم
بارداری بروز می کند .اگر ورم پاهای شما بسیار شدید است
یا با عالیمی مانند درد شکم ،سردرد ،کاهش دفعات ادرار،
حالت تهوع و اســتفراغ یا تغییراتی در بینایی شما همراه
است ،بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
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آگهی تبادل لوایح
در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهی محمدحسین فاضل زاده به طرفیت
تجدیدنظرخوانده محسن صومعه به دادنامه شماره  95/4/8-613مورخه 95/4/8
مطروحه در پرونده کالسه  28-95شعبه  13شورای حل اختالف اصفهان واقع در
خیابان سجاد خ ارباب خطاب به تجدید نظرخوانده محسن صومعه جهت تبادل لوایح
و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر اگهی اقدام فرمایید .عدم حضور
وفق مقررات اقدام می گردد .ضمنا فیش شماره  924160به مبلغ  120/000تومان می
باشد .مسئول دفتر شعبه  13شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف 17655
آگهی اخطار اجرایی
شماره 1395/6/13-1392-95 :به موجب رای شماره  162تاریخ  95/2/1شعبه 45
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است .محکوم علیه وحید
غالمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 50/000/000ریال بابت اصل خواسته و  370/000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه
نشر آگهی مبلغ  120/000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/9/30
تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر دولتی .مشخصات محکوم له :علی اکبر آقا بزرگتر به
نشانی اصفهان خ نشاط جنب کوی بیت الحسین ساختمان نیک .ماده  34قانون 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 استیفاء 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 تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید .شعبه  45مجتمع شماره
یک شورای حل اختالف اصفهان شماره م/الف 17779
آگهی اخطاریه
آقای مهدی امینی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان ،محل حضور شعبه 2
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ ارباب وقت حضور  95/7/15ساعت  9صبح.
علت حضور :مطالبه نفقه ،دعوی خانم الهه چهارده چریکی بطرفیت شما در شعبه
حاضر شوید .دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان شماره م/
الف 17676
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 95/6/9-960320 :مهدی بخشی طبق تقاضای وارده  60230مورخ 95/4/20
به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده
نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 145025
مترمربع بشماره  3454فرعی مفروز و مجزی شده از شماره های باقیمانده  2538و
 2539و  2640و  2646و  3359و  3360فرعی از  33اصلی واقع در بخش دو کاشان
ذیل ثبت  97637دفتر  580صفحه  77به نام مهدی بخشی ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده است که در جابجایی مفقود شده است .تقاضای صدور سند المثنی
را نموده که در جریان رسیدگی می باشد چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی
نموده طبق تبصره  1ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 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 اصلسند
به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار 95/6/15 :رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان شماره م/الف 943
آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 95/5/7-65114 :وراث حسن ایران پور طبق تقاضای وارده  65114مورخ
 95/4/23به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی
گردیده نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بایره محصور
شماره  4699واقع در کوی کریچه بخش یک کاشان ذیل ثبت  10545دفتر  88صفحه
 257به نام حاج حسن ایران پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به
علت جابجائی مفقود گردیده تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی
می باشد .چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره  1ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 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 اصلسند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار 95/6/15 :رئیس اداره ثبت و

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره 95/6/7-1009909 :آقای ام البنین محمدزاده مشکانی برابر وکالت نامه
های شماره های  1389/5/7-16520دفترخانه  21کاشان و تفویض وکالت شماره
 1394/4/22-33431و برابر تقاضای شماره  1395/5/26-1009909باستناد دو

امالک اسناد کاشان شماره م/الف 954
آگهی ثبتی
شماره مکانیزه 139530402085006960 :تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا
گستران شیمی زنده رود در تاریخ  1395/5/11به شماره ثبت  56684به شناسه ملی
 14006041174ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع شرکت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد موضوع انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و
واردات  -تهیه و تولید و توزیع کلیه محصوالت شیمیایی  -خرید و فروش  -بسته بندی
انواع کاالها  -اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف
شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور  -شرکت در مناقصات
و مزایدات خصوصی و دولتی  -مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و
خصوصی  -اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی  -گسترش
فعالیت های درون و برون مرزی بازرگانی در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری
اسالمی ایران  -گسترش مشارکت های بازرگانی و اقتصادی با بخش خصوصی و
دولتی و از جمله افزایش حجم معامالت از نظر وزنی و ارزشی ،افزایش تنوع محصوالت،
توسعه منابع تامین کنندگان و کمک به پویایی و رشد روزافزون منابع انسانی ،دانش
فنی ،توانایی مالی شرکت های داخلی با حفظ منافع بازرگانی پس از کسب مجوز از
مراجع ذیصالح ،مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .مرکز اصلی شرکت:
اصفهان شهرک شهید کشوری خیابان کاج میخک  3واحد  5کدپستی ،8169338646
سرمایه شرکت :مبلغ  1/000/000ریال منقسم به  100سهم  10/000ریالی که تعداد
 100سهم با نام که مبلغ  350/000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
95/85ص 1306/مورخ  1395/2/6نزد بانک پاسارگاد شعبه بزرگمهر پرداخت گردیده
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد .اولین مدیران شرکت :کمال
کمیلی دوست به شماره ملی  1288837976به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سارا
احمدی به شماره ملی  3258276374به سمت رئیس هیئت مدیره ،صدیقه قیطاسی
به شماره ملی  0651745217به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیرعامل :مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
بازرس اصلی و علی البدل :آقای محسن نجفی به شماره ملی  3257655274به عنوان
بازرس اصلی و خانم فریده قهرمانی به شماره ملی  4199796908به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی
های شرکت تعیین شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
آگهی حصر وراثت
آقای سید اسفندیار موسوی فرزند محمدشریف به شماره شناسنامه  3820به شرح
دادخواست به کالسه /123/95ش ح  1از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی موسوی فرزند اسفندیار به شماره
شناسنامه  120/009380/1در تاریخ  1395/5/27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :سید اسفندیار موسوی فرزند
محمدشریف به شماره شناسنامه  3820متولد  1327صادره از سمیرم  -آبملخ (پدر
متوفی)  -2سیده فضه بیگم موسوی فرزند ماندنی به شماره شناسنامه  635متولد
 1343صادره از سمیرم  -آبملخ (مادر متوفی) و الغیر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 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 .قاضی شورای حل اختالف شعبه اول سمیرم
شماره م/الف 868
آگهی وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9510103730303988 :شماره پرونده9509983869200163 :
شماره بایگانی شعبه 951361 :خواهان  /شاکی وحید محمدی ناغانی دادخواستی به
طرفیت خوانده  /متهم شهرزاد کیانی به خواسته فسخ نکاح تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983869200163
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/8/8و ساعت  9/30تعیین شده است .به علت
مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
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آسیبدیدگیدرناحیهساقومچپا
آسیب دیدگی ســاق و مچ پا ،باعث
ایجاد تورم می شود .پیچ خوردگی مچ پا بسیار
رایج است و در اثر ضربه یا گام اشتباه که باعث
کشیده شدن رباط ها می شــود ،اتفاق می
افتد .برای کاهش این نــوع ورم پا که نتیجه
آسیبدیدگی است ،اســتراحت کرده و از
ایســتادن روی پای صدمه دیده ،بپرهیزید.
از کیسه یخ استفاده کنید ،مچ یا هر قسمت
آسیب دیده پا را با باندکشی ببندید و هنگام
اســتراحت ،پای خود را باالتر از سطح بدن،
روی یک چهارپایه یا بالش قرار دهید.
لنفادم
لنفادم نام یک بیماری اســت که به
دلیل تجمع مایع لنفاوی در سلول ها به وجود
می آید و ممکن است در اثر مشکالت عروق
لنفاوی ،یا بعد از برداشتن غدد لنفاوی بروز
کند .لنف یک مایع سرشار از پروتئین است
که در شبکه گسترده ای از عروق و مویرگ
ها جریان دارد .غدد لنفاوی مانند فیلتر این
مایع را از خود عبور می دهند و مواد زائد بدن
مانند باکتری ها را به دام می اندازند و از بین
می برند .اگر عروق یا غدد لنفاوی دچار مشکل
شوند ،جریان این مایع مسدود می شود .اگر
این مشــکل از بین نرود ،تجمع مایع لنف،
در روند بهبود زخم های بدن اختالل ایجاد
می کند و منجر به عفونت و تغییر شکل اندام
بدن میشود .بیماری لنفادم غالبا در بیماران
سرطانی شایع اســت و در اثر پرتو درمانی یا
برداشتن غدد لنفاوی به وجود می آید.
نارسایی سیاهرگی ( وریدی )
تورم مچ و ساق پا ،یکی از نشانه های
اولیه نارسایی سیاهرگی اســت .در اثر این
بیماری ،میزان خونی کــه از رگ های پا به
سمت قلب می رود ،کاهش می یابد .به طور
طبیعی،رگهاباکمکدریچههاییکطرفه
قلب ،جریان خون را به سمت قلب هدایت می

شــیوع زیکا در آمریکای التین و منطقه کارائیب و
برزیل است .در مناطقی که شیوع زیکا گزارش شده،
محققان با افزایش قابل توجه گزارش در مورد موارد
ابتال به گیلن باره مواجه شــده اند.محققان به این
نتیجه رسیده اند که «عفونت زیکا و سندروم گیلن
باره قویا با یکدیگر در ارتباطند .مطالعات بیشتری
برای نشــان دادن اینکه این عفونــت موجب بروز
سندورم گیلن باره می شود ،نیاز است».

کنند.اگرایندریچههاصدمهببینندیاضعیف
شوند ،خون به داخل عروق برمیگردد و در
بافت نرم پایین پاها ،به خصوص مچ و ساق پا،
باقی می ماند .نارسایی سیاهرگی مزمن باعث
تغییرات پوست ،از جمله زخم های پوستی و
عفونت می شود.
عفونت
ورم پا یکی از نشانه های عفونت است.
افراد مبتال به نوروپاتی دیابتی(اختالل اعصاب
محیطی در دیابت) ،یا دیگر مشکالت عصبی
در پاها ،بیشتر در معرض عفونت پا هستند.
اگر مبتال به دیابت هستید ،هر روز پاهایتان
را از نظر وجود تاول و زخم بررسی کنید ،زیرا
آسیب دیدگی سلول عصبی احساس درد را
کاهش می دهــد و در نتیجه زخم پا ممکن
استبهسرعتپیشرفتکند.
لختهشدنخون
وجود لخته های خون در عروق پاها ،از
بازگشت خون از پاها به سمت قلب جلوگیری
می کند و باعــث ایجــاد ورم در مچ و دیگر
قسمتهایپایینپامیشود.لختههایخون
ممکناستدررگهایسطحی(زیرپوست)،
یا عمیق( که ترومبوز عــروق عمقی نامیده
میشود) ،وجود داشته باشــند .لخته های
خونمیتوانندیکیاچندوریدعمقیدرپاها
رامسدودکنند.اگراینلختههایخونسست
شده و به سمت قلب یا ریه ها حرکت کنند،
ممکن است مرگ آور باشند .اگر یکی از پاهای
شما متورم شده است ،احساس درد می کنید،
کمی تب دارید و رنگ پاها کمی تغییر کرده،
با پزشک خود تماس بگیرید .ممکن است به
داروهای رقیق کننده خون احتیاج داشــته
باشید.
بیماریهایقلب،کبدوکلیه
بیماری های قلبی ،کلیوی یا کبدی
نیز گاهی باعث ایجاد تورم می شــوند .ورم
مچ پا در هنگام شب ،نشــانه تجمع نمک و
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فارس  :رییس دانشــگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به
اینکه بیشــترین علت پیوند کبد در کشور ناشی از کبد
چرب است ،گفت :بی تحرکی و تغذیه ناسالم از ریشههای
ابتال به کبد چرب به شــمار میرود .علــی جعفریان در
دومین کنگره بینالمللــی و چهاردهمین کنگره تغذیه
ایران اظهارداشت :متأسفانه همه افرادی که در کشور در
حوزه سالمت دخالت دارند ،قسمت عمده توجه خود را به
حل مشکالت اختصاص داده در حالیکه پیشگیری بیشتر

حائز اهمیت است.وی با بیان اینکه جامعه ما با صنعتی
شدن دچار مشکالت جدی است ،گفت :در آینده نزدیک
با باری از بیماریها با هزینههای زیاد همراه خواهیم شد
که بخش اعظم آن ،از طریق توجه به تغذیه سالم میتواند
کاهش یابد.جعفریان گفت :ما در بیمارستان امام خمینی
باالترین دالیل پیوند کبد را نارسایی مزمن کبدی ناشی
از کبد چرب میدانیم و این مســئله یــک موضوع قابل
پیشگیری است و باید مد نظر قرار گیرد.

علم و زندگی

آب در پاهاست که به دلیل عدم توانایی قلب
در رساندن خون به سمت راست بدن اتفاق
میافتد .بیماری کلیه نیز باعــث تورم پاها
میشــود .هنگامی که کلیه ها کار خود را به
درســتی انجام نمی دهند ،مایعات در بدن
ذخیره می شــوند .کبد نوعــی پروتئین به
نام آلبومین تولید می کند که از نفوذ خون
درون رگ ها به بافت های اطراف ،جلوگیری
میکند .بیماری کبد تولید این پروتئین را
مختل می کند .اگر آلبومین به اندازه کافی
تولید نشود ،خون به بیرون از رگها رسوخ
می کند .جاذبه سبب می شود که مایعات بدن
بیشتر در پایین پاها ذخیره شوند،اما مایعات
در شکم و قفسه سینه نیز انباشته می شوند.
اگر تورم پاهای شما با عالیم دیگری همچون
خستگی ،بی اشتهایی و افزایش وزن همراه
است،بهپزشک مراجعهکنید .اگر تنگینفس
دارید ،یا در قفسه سینه احساس درد یا فشار
می کنید ،با اورژانس تماس بگیرید.
عوارض جانبی داروها :
مصرف بسیاری از داروها باعث ایجاد ورم
در پا می شوند .برخی از این داروها عبارتند از :
هورمون هایی از قبیل استروژن ( موجود
در قرص های ضد بارداری خوراکی و درمان
جایگزینیهورمونی)وتستسترون
مسدود کننده های کانال کلسیم ،که نوعی
داروی فشار خون هستند
استروئیدها
داروهای ضد افسردگی
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی
داروهای دیابت
اگر فکر می کنید که علت تورم پای شــما
مصرف دارو اســت ،با پزشک خود صحبت
کنید.فوایدیکداروممکناستارزشتحمل
کردن کمی ورم را داشته باشد ،اما اگر تورم
شدید باشد ،باید دارو یا میزان مصرف آن را
تغییر داد.
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دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .شعبه 3
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد شماره م/الف 1773
آگهی مزایده
در پرونده کالسه  940255ح 5/اجرایی و به موجب دادنامه  940-0847صادره از شعبه
پنجم عمومی نجف آباد محکوم علیه اجرایی آقای میالد آذری فرزند بهمن محکوم
است به پرداخت  125/636/000ریال محکوم به و هزینه های دادرسی و غیره در حق
محکوم له و مبلغ  5/850/000ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق
اجرای احکام مدنی شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی
دادگستری منتخب آقای مهندس حیدر حیدری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.
یک باب منزل مسکونی دارای عرصه  60متر مربع و  44مترمربع اعیانی و مصالح
تیرچه بلوک مشترکات فاقد آب  -برق و گاز و تمامت ششدانگ آن 420/000/000
ریال ارزیابی و تعیین گردید که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت
به نظریه کارشناسی ،اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و
در تاریخ  95/7/3ساعت  10صبح و در همان محل به فروش می رسد برنده مزایده
شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی ده درصد
آن را فی المجلس به حساب  2171290354001واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر
نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط
و مزایده مجددا تکرار می گردد ضمنا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از
اموال  /ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد .مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف
آباد شماره م/الف 1775

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/6/6-25109 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ
یک باب خانه بمســاحت  174/80مترمربع بشــماره  6157فرعی
مجزی از  351فرعی از پالک  23اصلی واقــع در درب فین بخش
 2کاشــان که طبق پرونده ثبتی بنام معصومه نوروزی کاشــانی در
جریان ثبت اســت بعلت عدم حضور متقاضی ثبــت بعمل نیامده بنا
به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  1395/8/2در ســاعت  8صبح
در محل شــروع و انجام خواهد شــد .لذا بموجب این آگهی بکلیه
مجاورین و مالکین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت مقرر در
محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تــا  30روز پذیرفته
خواهد شــد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده
های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره تسلیم
نماید .تاریخ انتشــار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اســناد کاشان
شماره م/الف 916

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/6/8-3064 :چون تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ
یک باب خانه به مســاحت 127/90مترمربع بشــماره  6617فرعی
مجــزی از  274فرعی از پــالک  45اصلی واقــع در لتحر بخش 2
کاشــان که طبق پرونده ثبتی بنام حسین مســگری لتحری و هانیه
غفوری قمصری در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت
بعمل نیامده بنا به دستور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت بر طبق
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ  1395/8/2در
ســاعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد شــد .لذا بموجب این
آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ســاعت
مقرر در محل حاضر شــوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک
طبق ماده  20قانون ثبت از تاریــخ صورتمجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف مدت یک مــاه از تاریخ
تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره
تسلیم نماید .تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
شماره م/الف 930

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/6/8-20265 :چون تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ
قطعه زمین بمســاحت  9قفیز و  6نی مفروز و مجزی شده از باقیمانده
زمین مزروعی مشهور به  500قفیزی سنگستان بشماره  1825فرعی
از پالک یک اصلی واقع در راوند بخش  4کاشان که طبق پرونده ثبتی
بنام حسن قطبی و حمیدرضا حسینی راوندی و غیره در جریان ثبت است
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور قسمت اخیر
ماده  15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در
تاریخ  1395/8/3در ساعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد شد .لذا
بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک
طبق ماده  20قانــون ثبت از تاریخ صورتمجلــس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی
تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید .تاریخ انتشار:
 1395/6/15رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شماره م/الف 944

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره 95/6/6-5109 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک
باب خانه بمســاحت  170/60مترمربع بشماره  6156فرعی مجزی از
 351فرعی از پالک  23اصلی واقع در درب فین بخش  2کاشــان که
طبق پرونده ثبتی بنام ماشــااله لطفی نیا در جریان ثبت اســت بعلت
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در
تاریخ  1395/8/1در ساعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد شد.
لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30
روز پذیرفته خواهد شد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شماره م/
الف 917

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره 95/6/7-24668 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک
باب خانه بمساحت  100/58مترمربع بشماره  13892فرعی مجزی از
 8967فرعی از پالک  49اصلی واقع در صفی آباد بخش  2کاشان که
طبق پرونده ثبتی بنام مراد چراغی و فاطمه چراغی در جریان ثبت است
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر
ماده  15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم
در تاریخ  1395/7/29در ساعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد
شــد .لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد
که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شــوند اعتراضات مجاورین
و صاحبان امالک طبق مــاده  20قانون ثبــت از تاریخ صورتمجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره
تسلیم نماید .تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
شماره م/الف 921

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/6/11-32341 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ
یک باب خانه بمساحت  308/20مترمربع بشماره  5188فرعی مجزی
از  1830فرعی از پالک  1اصلی واقع در راوند بخش  4کاشان که طبق
پرونده ثبتی بنام هاجر خاکی در جریان ثبت اســت بعلت عدم حضور
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور قســمت اخیر ماده  15قانون
ثبت بر طبــق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ
 1395/8/6در ساعت  8صبح در محل شــروع و انجام خواهد شد .لذا
بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطــار می گردد که در
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک طبق ماده  20قانون ثبت از تاریــخ صورتمجلس تحدیدی تا
 30روز پذیرفته خواهد شــد .طبق تبصره  2مــاده واحده قانون تعیین
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف مــدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره
تسلیم نماید .تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
شماره م/الف 946

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره 95/5/26-10087 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ
قطعه زمین مزروعی دو جریبی باال قعله بشــماره  124فرعی از پالک
 38اصلی واقع در فتح آباد بخش  5کاشــان که طبق پرونده ثبتی بنام
سمیه حســن گاویاری در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی
ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت بر طبق
تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ  1395/8/5در
ساعت  8صبح در محل شــروع و انجام خواهد شــد .لذا بموجب این
آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز و ســاعت
مقرر در محل حاضر شــوند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک
طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ صورتمجلــس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد .طبق تبصره  2ماده واحــده قانون تعیین تکلیف
پرونده هــای معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت یک مــاه از تاریخ
تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و باین اداره
تسلیم نماید .تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
شماره م/الف 840

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره 95/6/6-23912 :چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ یک
باب خانه و باغچه به مســاحت  547/45مترمربع بشماره  228فرعی
مجزی از  130فرعی از پالک  37اصلی واقع در یزدآباد بخش  2کاشان
که طبق پرونده ثبتی بنام جعفر برمکی در جریان ثبت است بعلت عدم
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ
 1395/7/28در ساعت  8صبح در محل شروع و انجام خواهد شد .لذا
بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می گردد که در روز
و ساعت مقرر در محل حاضر شــوند اعتراضات مجاورین و صاحبان
امالک طبق ماده  20قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30
روز پذیرفته خواهد شد .طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و باین اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1395/6/15 :رئیس اداره ثبت اسناد کاشان شماره م/
الف 918

