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استفاده از سلول بنيادى 
براى درمان قرنيه

ــتفاده از  ــتان فارابى اس گروه اجتماعى: رئيس بيمارس
ــاى درمانى براى  ــه مصنوعى را يكى از راهكاره قرني
بيماران برشمرد و گفت: در اين روش شانس رد پيوند 
ــت و در عين حال عوارض پس از جراحى و  كمتر اس

نياز به مصرف دارو بسيار كم مى شود.
ــت خبرى با اشاره به  محمود جباروند ديروز در نشس
كاربرد سلول هاى بنيادى در ترميم آسيب هاى چشمى 
ــان كرد: مدت زمانى است كه از سلول هاى  خاطر نش
ــطحى قرنيه استفاده  ــلول هاى س بنيادى براى ترميم س
ــه دچار  ــه افرادى ك ــاره به اينك ــا اش ــم. وى ب مى كني
آسيب ديدگى چشمى از ناحيه دو چشم هستند و اليه 
قرنيه آنها بر اثر برخورد با مواد شيميايى كدر مى شود، 
ــه از بيماران قرنيه خاصيت خود را  افزود: در اين گون
ــكيل غيرطبيعى عروق  ــت مى دهد و بر اثر تش از دس
ــت قرنيه، پيوند قرنيه در اين بيماران امكانپذير  دور باف

نيست.
رئيس بيمارستان فارابى گفت: امكان پيوند قرنيه براى 
ــون دارند وجود ندارد و  ــرادى كه قرنيه كدر و پرخ اف
ــتا با استفاده از سلول هاى بنيادى قرنيه كه  در اين راس
معموالً از افراد درجه يك آنها يا در نهايت افراد غريبه 
استحصال مى شود سلول  بنيادى در محيط آزمايشگاه 
روى بافت جنينى كشت داده شده و پس از استحصال 
ــا زمينه براى پيوند قرنيه  ــود ت به قرنيه پيوند زده مى ش
فراهم شود.به گفته جباروند اكنون اين كار در بيمارستان 
ــت كه موفقيت هاى زيادى را  فارابى در حال انجام اس
در پى داشته است. رئيس بيمارستان فارابى استفاده از 
ــر از راهكارهاى درمانى  ــه مصنوعى را يكى ديگ قرني
ــانس  ــمرد و گفت: در اين روش ش براى بيماران برش
ــت و در عين حال عوارض پس از  رد پيوند كمتر اس

جراحى و نياز به مصرف دارو بسيار اندك مى شود.
ــدود 12 بيمار در  ــرد: تاكنون ح ــد تصريح ك جبارون
ــل جراحى و پيوند قرنيه  ــتان فارابى تحت عم بيمارس
مصنوعى قرار گرفته اند كه نتايج آن نسبت به استفاده از 

سلول هاى بنيادى بهتر است.
ــخنان خود در مورد كمبود  وى در بخش ديگرى از س
ــم ى موجود و  ــا توجه به تحري ــكى ب تجهيزات پزش
افزايش قيمت ارز گفت: با توجه به اينكه اين وضعيت 
را پيش بينى مى كرديم از سال گذشته انبارهايمان را از 
ــكى پر كرديم و تقريباً تمام  ــم پزش مواد مصرفى چش
ــده و اگر تا 10 سال ديگر به ما  تجهيزاتمان به روز ش

تجهيزات ندهند مشكلى نداريم.
جباروند اذعان داشت: ولى با بيمه ها مشكل داريم چرا 
ــته اند و  ــت كه پرداختى به ما نداش كه حدود 7 ماه اس
14 ميليارد تومان از تأمين اجتماعى و خدمات درمانى 
طلبكاريم كه در گردش كار بيمارستان تاثير گذاراست.

همچنين محمد رياضى اصفهانى دبير علمى نوزدهمين 
ــت خبرى اظهار  ــاليانه فارابى در اين نشس ــره س كنگ
داشت: هر سال روى محور خاصى در سمينار بحث و 
بررسى مى شود كه بيمارى هاى مرتبط با شبكيه محور 

اصلى كنگره امسال فارابى است .
ــخ به پرسش مردم ساالرى مبنى بر اين كه  وى در پاس
«در خصوص چيپ هاى الكترونيكى براى بيمارانى كه 
اختالالت شبكيه دارند آيا تحقيقات دقيقى انجام شده 
و نتيجه آن چه بوده» گفت: تحقيقات شروع شده و اين 
كار تيمى است و مستلزم  متخصصان گروه هاى علوم 
پايه، گروه هاى مهندسى  و طراحى چيپ و اينكه از چه 
ــتفاده شود و اينكه به چشم آسيب نزند در  ماده اى اس
آن مشاركت دارند و اكنون در فاز آزمايشگاهى بر روى 

حيوانات كوچك در حال انجام است.

برنامه درسى ملى 31 فروردين 
رونمايى مى شود

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت 
ــند درس  ــالم رونمايى از س ــرورش، با اع آموزش و پ
ــنبه 31 فروردين ماه جارى، اعالم كرد:  ملى در روز ش
ــى دانش آموزان از اين به بعد براساس  ساعات آموزش
ــى ملى بوده و براساس اين برنامه ساعات  برنامه درس
آموزشى دانش آموزان ابتدايى 925 ساعت، اول متوسطه 
اول 1110 ساعت، متوسطه نظرى 1295 و متوسطه فنى 
ــت. به گزارش خبرنگار  ــاعت اس و حرفه اى 1480 س
مهر، حجت االسالم محى الدين بهرام محمديان روز سه 
ــنبه در نشست خبرى رونمايى از سند برنامه درسى  ش
ــند برنامه درس ملى  ــى با بيان اين مطلب گفت:  س مل
ــال تدوين، تاليف و بررسى و تصويب،  بعد از چهار س
28 اسفند ماه سال گذشته پس از امضاى رييس جمهور 
به عنوان رييس شوراى عالى آموزش و پرورش به وزير 
ــد و سپس وزير آن را براى  آموزش و پرورش ابالغ ش

اجرا به سازمان پژوهش و برنامه ريزى ابالغ كرد. 

كيسه خون چينى وارد نكرديم
مديرعامل سازمان انتقال خون گفت: در هيچ زمانى از 
چين كيسه خون وارد نكرديم. كيسه هاى خون فيلتردار 
ــال است كه از يك شركت ژاپنى واقع در  بيش از 10 س
ــفانه 5 محموله آن در  ــنگاپور وارد مى شود كه متأس س
ــتاندارد تشخيص داده شد كه  اواخر اسفند 91 غير اس

جمع آورى شدند. 
ــتكبار   غالمرضا توگه در گفت و گو با فارس، افزود: اس
ــال گذشته و به خصوص از سال 91  جهانى از چند س
ــار بياورد و  تالش دو چندانى دارد كه به ملت ايران فش
ــه  با توجه به اينكه 95 درصد تجهيزات فنى مانند كيس
خون و كيت هاى تشخيصى سازمان انتقال خون وارداتى 
است، سال گذشته به خاطر تحريم ها سختى هاى زيادى 
ــه هاى خون فيلتردار كه  را تحمل كرديم. در مورد كيس
ــفيد را براى بيماران تاالسمى و  ــلولهاى س گلبولها و س
ــفانه كشورهاى غربى ورود  دياليزى فيلتر مى كند متأس
اين كيسه ها را با عنوان اينكه كاربرد دوگانه و نظامى هم 
ــم كرده اند. وى گفت:  با اين حال با تأكيد  دارند، تحري
ــت مبنى بر اينكه استفاده از اين كيسه هاى  وزير بهداش
ــتر بيماران تاالسمى و دياليزى قطع  خون براى رفاه بيش
نشود، تالش كرديم تحريم ها را دور بزنيم و اواخر سال 
گذشته توانستيم بعد از نوساناتى كه داشتيم دوباره اين 

كيسه ها را براى بيماران تهيه كنيم.
ــته از  ــه هاى فيلتردار مانند گذش وى ادامه داد: اين كيس
ــنگاپور مستقر است وارد  ــركت ژاپنى كه در س يك ش
ــه خون از اين شركت از بيش از 10  ــد.واردات كيس ش
سال پيش انجام مى شده و هيچوقت مشكلى نداشته ايم 
اما متأسفانه بعد از واردات اين نوع كيسه ها گزارش هايى 
ــوك بيماران تاالسمى بعد از  ــيت و ش مبنى بر حساس

دريافت خون از طريق اين كيسه ها دريافت كرديم.
ــد از دريافت اين گزارش ها   توگه گفت:  بالفاصله بع
ــخص شد كه اين  ــد و مش ــى هاى الزم انجام ش بررس
ــكل در 4 سرى از محموله هاى كيسه هاى 4تايى و  مش
يك سرى از كيسه هاى 3 تايى وجود داشته كه همه آ نها 

بالفاصله در اواخر سال گذشته جمع آورى شد.
 وى در پاسخ به اين پرسش فارس كه كيسه هاى مشكل 
دار و غير استاندارد عودت داده شدند يا معدوم شدند، 
ــدند، نه معدوم شده اند، آنها را  گفت: نه عودت داده ش
ــدارى كرده ايم تا با حضور نمايندگان طرف ژاپنى  نگه
ــت تا در سريال ها و  ــخص شود كه مشكل كجاس مش

محموله هاى بعدى نيز اين مشكل تكرار نشود.

ــابق ناجى هنر كه سال  ــعيد منتظرالمهدى رييس س س
گذشته معاون جديد اجتماعى پليس ناجاشد در مورد 
ــينما و حجاب صحبت  ــوزه كارى اش يعنى س دو ح
كرد. به گزارش خبرآنالين، سردار منتظرالمهدى معاون 
اجتماعى نيروى انتظامى در مورد بى حجابى زنان بازيگر 
در خارج از كشور،  گفت: بدحجابى بازيگران در خارج 

از كشور از طريق اينترپل پيگيرى مى شود.
ــاف و حجاب، 26  ــاره به اينكه در طرح عف وى با اش
دستگاه دخيل هستند، گفت: به دليل پاسخگويى و در 
دسترس بودن پليس، مردم مطالبات خود در اين زمينه 
را از پليس طلب مى كنند. معاون اجتماعى ناجا با بيان 
اينكه بايد تالش كنيم سينما تقويت شود و اگر درصدى 
ــود، گفت: تعامل  خطا مى كنند، نبايد به آن دامن زده ش
پليس با سينماگران مثبت است و هر موقع اراده كرديم، 

آنان پاى ميز حاضر بودند.
منتظرالمهدى در مورد «وضعيت سينماى ايران» با بيان 
اينكه سينماگران، انديشمندانى متعهد و پايبند به اصول 
هستند، گفت: درهر مجموعه عده  كمى وجود دارد كه 
رفتارى هنجارستيز و پوششى خارج از عرف دارند، اما 

در كل سينماگران، انديشمندانى متعهد هستند.
ــت  ــا، بنا به درخواس ــاون اجتماعى ناج ــه گفته مع ب

ــينماگران، آنان اواسط ارديبهشت ماه با فرمانده ناجا  س
ديدار و نشستى خواهند داشت.

منتظرالمهدى همچنين در مورد نقش نيروى انتظامى در 
بدپوششى و بدحجابى افراد جامعه، با اشاره به اجرايى 
شدن طرح صيانت از شأن و منزلت زنان، گفت: من با 
طرح عناوينى چون مبارزه با بدحجابى مخالف هستم، 
ــه يابى شود و  چرا كه بايد علت اصلى بدحجابى ريش

تعيين شود كه اين بدحجابى براى چيست؟
ــالمى و  ــور اس وى با بيان اينكه حجاب نماد يك كش
ــت كه خدا به زنان و مردان اعطا كرده  موهبتى الهى اس
است، گفت: ما بايد از خداوند بابت حجاب تشكر كنيم 
و بايد عنوان كنم كه حجاب مسئله اجتماعى و نه فردى 
است و براى حفظ حريم زنان بايد اين مقوله گسترش 
داده شود. وى در مورد قرارهاى فيس بوكى در پارك ها 
ــارك آب و آتش، گفت: رصد  ــازى در پ همانند آب ب
ــت و برخوردها در فضاى  ــبكه ها در حال انجام اس ش
مجازى و سايبرى انجام مى شود. پليس در مواردى كه 
احتمال مى دهد، پيشگير ى هاى الزم را انجام داده، اما با 
ــش فهم و درك جوانان، اميدواريم چنين اتفاقات  افزاي
مشابهى نيفتد.   معاون اجتماعى نيروى انتظامى در ادامه 
ــريح اقدامات صورت گرفته اين معاونت براى  در تش

تعيين سطح ميزان رضايتمندى مردم از پليس و همچنين 
تعيين ميزان احساس امنيت در جامعه، گفت: از چهارم تا 
هشتم فروردين ماه سال جارى، نيروى انتظامى از 5645 
ــن داشتند، در تمامى مراكز  ــال س نفر كه بيش از 18 س
استان ها در مورد عملكرد پليس نظرسنجى كرده  است. 
ــخگويان، مرد و الباقى  وى با بيان اينكه 66 درصد پاس
زن بودند، گفت: ميانگين سنى اين پاسخ دهندگان 36,5 
ــال بوده و بيشترين مشاركت در تهران و كمترين در  س

استان كهگيلويه و بويراحمد به ثبت رسيده است.
منتظرالمهدى با بيان اينكه 25 درصد از پاسخ ها مربوط 
ــت، اظهاركرد: مردم  ــه خدمات پليس راهور بوده اس ب
ــود را از عملكرد اين پليس  ــت 76 درصدى خ رضاي

اعالم داشته اند.
معاون اجتماعى ناجا با بيان اينكه ميزان رضايت مردم 
از وضعيت پليس راهور در درون شهر 83 درصد بوده 
ــاهد رضايتمندى  ــت، گفت: در اين نظرسنجى ش اس
حدود 80 درصدى مردم از برقرارى اسكان مسافرين، 
75 درصدى روان سازى ترافيك جاده و همچنين شاهد 
ــدى 78 درصدى برخورد متواضعانه پليس با  رضايتمن
ــخنان خود با  مردم بوده ايم. وى در بخش ديگرى از س
ــافران نوروزى منازل خود  بيان اينكه 30 درصد از مس

ــد منازل خود را  ــپرده و حدود 24 درص را به اقوام س
ــپرده اند، گفت: اين در حالى است كه  به همسايگان س
ــن  ــافران نوروزى تنها به روش حدود 19 درصد از مس
ــازل خود اكتفا كرده و هيچ يك از  كردن المپ هاى من
ــافران كه در اين نظرسنجى شركت  كرده اند، منازل  مس

خود را به پليس نسپرده اند.
ــه 88,8 درصد از  ــا بيان اينك ــاون اجتماعى ناجا ب مع
مسافران نوروزى از وسايل نقليه خود استفاده كرده اند، 
گفت: 38 درصد از پرايد، 12 درصد از پژو 405 و حدود 
ــافرت استفاده  ــمند براى مس 10 درصد از خودروى س
كرده و 76,1 درصد از مسافران از امنيت خودروى خود 

در حد بسيار زياد مطمئن بودند.
ــوالى در خصوص ضرورت  ــان در مورد س وى در پاي
چرخاندن اراذل و اوباش در محالت، گفت: اين بحث 
ــوال بوده است، اما در مواقعى  همواره مورد توجه و س
ــن كار الزم و گاهى نيز من هم مخالف اين موضوع  اي
ــاس امنيت، اين  بودم، اما گاهى براى بازگرداندن احس
ــال مى توان به پخش  ــت و به عنوان مث ــدام الزم اس اق
ــاره كرد كه  ــاى زورگيرى در فضاى مجازى اش فيلم ه
براى برگرداندن احساس امنيت در آن محله، اين اقدام 

ضرورى به نظر مى رسد.

معاون اجتماعى ناجا خبر داد:

بررسى قرارهاى فيس بوكى در پارك ها
 بدحجابى بازيگران در خارج از كشور از طريق اينترپل پيگيرى مى شود

ــور مى گويد ميزان مرگ و مير در جاده هاى  با وجودى كه رئيس پليس كش
ايران، كمتر از ميانگين جهانى است آمار نهادهاى بين المللى از جمله سازمان 
بهداشت جهانى، حرف ديگرى دارد. به گزارش خبرآنالين آمار منتشر شده 
توسط WHO نشان مى دهد ايران جزو كشورهاى منطقه قرمز خطرناك در 
رانندگى جاده اى است و همچنان جزو 5 كشور اول داراى جاده هاى مرگبار، 
توصيف مى شود. دليل اين تفاوت كجاست؟ به نظر مى رسد، دليل اصلى در 
ــت، همان بحث شيرين رياضى. دليل اين اختالف نيز،  نحوه آمارگيرى اس
تفاوت نهادهاى كشورى و بين المللى در موضوع نگاه كردن به ماجراى آمار 
تلفات جاده اى است. رئيس پليس ايران ترجيح مى دهد از معيارهاى «نسبت 
ــيله وسايط نقليه» و «نسبت تلفات جانى به تعداد تصادف»  تصادف به وس
براى توصيف آمار كشتار جاده ها استفاده كند. به گفته اسماعيل احمدى مقدم، 
ــايل نقليه، 7/3 است كه در سال 92 زير6/5  نسبت تلفات تصادفات به وس
مى رسد. رئيس پليس ايران، وضعيت كشور در ميان ساير كشورها و قاره هاى 
ــال 2011 در آسيا  جهان اينطور رتبه بندى مى كند: «نرخ جانباختگان در س
ــيا و جهان وضع  ــت. ما اكنون از آس 10/9 در جهان 7/5 و در اروپا2/7 اس
مناسبى داريم. اما اروپا نه. دليل هم نسبت وسيله نقليه به جمعيت است؛ در 
ايران اين نسبت يك به سه است، اما در اروپا دو به سه است و همين باعث 

شده نرخ ما باال باشد. اگر نسبت دو به سه بود نرخ كشته هاى ما 3/5بود.»
او همچنين از معيار «ميزان تلفات جانى نسبت به تعداد تصادفات» استفاده 
مى كند و از بهبود اين شاخص، خبر مى هد: «اين نسبت در حال حاضر يك 

به 14 است، اما قبال يك به 9 بوده است.»
با وجود استفاده احمدى مقدم از اين معيار در تعيين ميزان تلفات جاده اى، 
سازمان بهداشت جهانى سالهاست براى توصيف وضعيت ايمن يا خطرناك 
ــورهاى مختلف جهان از شاخص «تعداد كشته شدگان  بودن جاده ها در كش
ــبت به هر 100 هزار نفر  ــدگان جاده اى نس ــته ش تصادفات» و «تعداد كش
جمعيت» استفاده مى كند. يعنى شاخصهاى مشخص و قابل احصايى كه به 
نظر مى رسد با اين معيارها، توصيف وضعيت امن بودن جاده هاى كشور، با 
معيارهاى رئيس پليس، چندان تطيبق نمى يابد. آمار سازمان بهداشت جهانى 
در فاصله 21 مارس 2010 تا 20 مارس 2011 ميالدى مى گويد ايران در گروه 

كشورهاى داراى جاده هاى خطرناك (وضعيت قرمز) قرار دارد. كشور نيئو، با 
عدد 68/3 كشته به ازاى هر 100 هزار نفر جمعيت، خطرناك ترين جاده هاى 
جهان را دارد. پس از آن، جمهورى دومينيكن با عدد 41/7 داراى خطرناك 
ترين جاده هاست و تايلند نيز با داشتن نسبت 38/1 كشته به ازاى هر 100 
هزار نفر جمعيت، سومين كشور است. ونزوئال نيز با داشتن عدد 37/3 در 
رديف پركشتار ترين جاده هاست. پس از اين كشورهاست كه ايران با داشتن 
نسبت فراوانى 34/1 نفر مرگ و مير به ازاى هر 100 هزار نفر جمعيت، در 

رديف كشورهاى داراى خطرناكترين جاده ها قرار مى گيرد.
اين آمار همچنين مى گويد ميانگين جهانى كشته شدگان جاده اى به ازاى هر 

100 هزار نفر جمعيت، اندكى بيش از 20 نفر است. يعنى ايران در بازه زمانى 
مشخص شده، حدود يك و نيم برابر بيشتر از ميانگين جهانى، تلفات جاده 
اى دارد. زمانى اين آمار، داراى اهميت مى شود كه وضعيت ايران را در بين 
كشورهاى همجوار (خاورميانه) از لحاظ شاخص هاى جهانى تلفات تصادف 

جاده اى، بسنجيم.
اهميت اين آمار در اين است كه تفاوت بين كشور رديف اول و دوم را با يك 
ــاده، دريابيم. در بازه زمانى مورد اشاره گزارش سازمان ملل  جمع جبرى س
متحد، 15262 نفر است، يعنى به ازاى هر روز، كشور ايران، نزديك به 42 نفر 

بيشتر از عراق، در جاده ها، كشته داده است.
ــورهاى آسيايى و جهانى نيز چندان بهتر از  وضعيت ايران، البته در بين كش

وضعيت كشورمان در بين ساير كشورهاى همجوار و خاورميانه نيست.
ــور، به دليل فعاليت  ــرا با وجودى كه وضعيت ايمنى در جاده هاى كش ظاه
شبانه روزى زحمتكشان نيروى انتظامى بهتر شده، ولى آمار ارائه شده از سوى 
سازمان بهداشت جهانى در سال 2011 ميالدى (يك سال بعد از بازه زمانى 
اطالعات باال) نشان مى دهد وضعيت ايران، نسبت به گذشته بدتر شده است. 
جدول ارائه شده از سوى سازمان بهداشت جهانى مى گويد ايران در بين 25 
ــور داراى وضعيت قرمز ايمنى در جاده ها، قرار گرفته، آن هم با داشتن  كش

رتبه پنجم.
ــازمان بهداشت جهانى مى گويد بين ميزان تصادفات جاده اى و  گزارش س

سطح درآمد ملى، رابطه معكوسى وجود دارد.
اين گزارش مى افزايد: در سال 2010، كشورهاى با درآمد كم يا متوسط داراى 
نرخ مرگ و مير باالتر (18/3 و 20/1 نفر در صدهزار نفر جمعيت) جاده اى 
در مقايسه با كشورهاى با درآمد باال (8/7 مرگ در صدهزار نفر) بودند. قاره 
آفريقا داراى باالترين ميزان مرگ و مير جاده و ترافيك، به ميزان 24/1در ازاى 
هر 100 هزار نفر جمعيت بود. در حالى كه قاره اروپا داراى پايين ترين ميزان 
مرگ و مير جاده اى يعنى 10/3 نفر به ازاى هر 100 هزار نفر جمعيت بوده 
است. با اين حساب، جاده هاى ايران، هنوز ناامن است، هر چند اگر با معيار 
«تصادف/تعداد خودرو» سنجيده شود، حداقل حس ناامنى سراغ مسافرانى 

نمى آيد كه بنا به آمار جهانى، بيش از ساير مردم در جاده ها مى ميرند.

تصادفات جاده اى در ايران، يك و نيم برابر ميانگين جهانى

نوبت دوم

آگهي ابالغ اجرائيه ماده 18-آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 
االجراء مصوب تير ماه 1355(اصالحي مورخه 87/6/11 )

بدينوسيله به آقاي ابوالفضل جهانگيري  فرزند جهانگير  ش.ش 4324 صادره از مرند  در آدرس: خوي-خيابان 
انقالب-شيخ مهدي –پاساژ اقتباس-پوشاك آتيال- بازارچه پيمان-طبقه اول- لباس فروش ابالغ مى شود 

كه:بانك قوامين شعبه طالقاني خوي براي وصول مبلغ 50/000/000ريال به موجب يك فقره چك مستند پرونده 
اجرائي 32735 كه از طريق اجراي ثبت خوي اجرائيه صادر نموده چون طبق گزارش شماره 91/11/16-5427 
1944700142 مامور ابالغ اين اداره آدرس  شما بشرح فوق و متن گواهي عدم برگشتي چك شناخته نشده و 

بستانكار هم نتوانسته شما را براي ابالغ اجرائيه معرفي نمايد لذا طبق درخواست وارده بشماره 91/11/21-5508  
بستانكار و به استناد ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء مصوب تير ماه سال 1355(اصالحي 

مورخه 87/06/11)مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهي مى شود و 10 روز پس از تاريخ انتشار 
آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و چنانچه پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد 

عمليات اجرائي پيگيري خواهد شد و جز اين آگهي، آگهي ديگري منتشر نخواهد شد.
سرپرست ثبت اسناد و امالك خوي

دادنامه
پرونده كالسه 9109988710900204 شعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان سنندج شماره 

9109978710900661 -خواهان: آقاى بهرام جرجانى با وكالت آقاى محمد سامان كريمى نژاد به نشانى سنندج 
ميدان بسيج روبروى دادگسترى-خوانده: آقاى اميد محمدى به نشانى سنندج خيابان پاسداران پاساژ سميه 

پوشاك آدمك-خواسته: مطالبه طلب-دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد.-رأى 
دادگاه-تقاضاى محكوميت خوانده آقاى اميد محمدى به پرداخت مبلغ 172/402/000 ريال و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تنظيم فاكتورها (تحويل اجناس) لغايت اجراى حكم و خسارت دادرسى عنوان خواسته آقاى 

بهرام جرجانى مى باشد كه با وكالت آقاى محمد سامان كريمى نژاد تنظيم و با اين توضيح همراه شده كه موكل 
در امر پخش پوشاك فعاليت داشته و حسب فاكتورهاى مربوطه اجناسى به ميزان خواسته براى خوانده ارسال 

داشته است خوانده اجناس را تحويل گرفته ولى ثمن آنرا نپرداخته است لذا خواستار صدور حكم شايسته 
مى باشم خوانده در جلسه دادرسى حضور نيافته ايراد و دفاعى به عمل نياورده است فاكتورهاى پيوستى كه به 

صورت متعارف و به حكم عرف بازار تنظيم شده حكايت از خريد اجناس توسط خوانده داشته و مجموع ارقام 
آن مبلغ 172/402/000 ريال مى باشد و به اصالت آن ايرادى وارد نيامده است بنابراين دادگاه دعوى را وارد 

دانسته مستندا به مواد 10و362و1257 قانون مدنى و 519 قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
172/402/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 8/865/688 ريال بعنوان خسارت دادرسى در حق خواهان 

صادر و اعالم مى دارد خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه (تاريخ تقديم دادخواست 1391/4/24) بر اساس نرخ 
تورم محاسبه و در حق خواهان پرداخت خواهد شد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان 
كردستان مى باشد.

مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى ) شهرستان سنندج – محمد حسينى 

آگهى مفقودى برگ كمپانى
اينجانب مختار صفرى مالك خودروى پيكان رنگ سفيد روغنى تيپ 1600به شماره انتظامى:61 -188 ق27 

مدل: 1382 شماره موتور : 11158222502شماره شاسى: 8241264به علت فقدان اسناد سازمان فروش 
ايران خودرو وتقاضاى رونوشت (المثنى ) مذكور را نموده است . لذا چنانچه هر شخصى ادعايى در مورد 

خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهدآمد.


