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گوانگون

رٍزًاهِ ارک
م الف  728هیاًِ
ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثثت
هلک هیاًِ
آٌٟی ٔٛضٛع ٔبد 3 ٜلب٘ٔٚ ٖٛبد53آئیٗ ٘بٔ ٝلبٖ٘ٛ
تؼییٗ تىّیف ٚضؼیت ثجالی  ٚازاضی ٚغبخالٕبٟ٘بی
فبلد غٙد زغٕی
ثساثس زای ؾٕبز 535122320223253015 6ٜاش و کغک6ٝ
ٞ 240251یبت اٛٔ َٚضٛع لب٘ ٖٛتؼییٗ تىّیف ٚضؼیت
ثجالی ازاضی  ٚغبخالٕبٟ٘بی فبلد غٙد زغٕی ٔػکالکمکس دز
ٚاحد ثجالی حٛش ٜثجت ّٔه ٔیب٘ ٝتصکسفکبت ٔکبِکىکب٘کٝ
ث ٔؼبزض ٔالمبضی آلبی اخالیبز اضدزی فسش٘د 6تکسثکبزن
اِ ٝثؿٕبز ٜؾٙبغٙبٔ 5002 6ٝصبدز ٜاش ٔیب٘ ٝدز ؾؿکدا٘کً
یه لغؼ ٝثبؽ ثٔ ٝػبحت ٔ 3421السٔسثغ اش پک ن -54
اصّی ٚالغ دز لسی ٝثداق ثیً ثتؽ  00تجسیص خسیکدازی
اش ٔبِه زغٕی ٔحسش ٌسدید ٜاغتب ِرا ثٙٔ ٝظٛز اع ع
ػٕٔ ْٛساتت دز دٛ٘ ٚثت ث ٝفبصّ 51 ٝزٚش آٌٟی ٔیؿٛد
دز صٛزتی و ٝاؾتبـ ٘ػجت ث ٝصدٚز غٙد ٔکبِکىکیکت
ٔالمبضی اػالساضی داؾال ٝثبؾٙد ٔی تٛا٘ٙد اش تبزیخ ا٘الؿکبز
اِٚیٗ آٌٟی ثٔ ٝدت دٔ ٚب ٜاػالساض خٛد زا ث ٝایٗ ادازٜ
تػّیٓ  ٚپع اش اخر زغید ،هسف ٔکدت یکه ٔکب ٜاش
تبزیخ تػّیٓ اػالساض ،دادخٛاغت خٛد زا ثکٔ ٝکساخکغ
لضبئی تمدیٓ ٕ٘بیٙدبثدیٟی اغت دز صٛزت ا٘کمکضکبی
ٔدت ٔروٛز  ٚػدْ ٚص َٛاػالساض عجك ٔمسزات غکٙکد
ٔبِىیت صبدز خٛاٞد ؾدب
تبزیخ ا٘الؿبز ٘ٛثت ا5352221200 6َٚ
تبزیخ ا٘الؿبز ٘ٛثت د5352222224 6ْٚ
رئیس ثثت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ
فرهاى تخشعلی زادُ
****************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  727هیاًِ
ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک حَزُ ثثت
هلک هیاًِ
آٌٟی ٔٛضٛع ٔبد 3 ٜلب٘ٔٚ ٖٛبد53آئیٗ ٘بٔ ٝلبٖ٘ٛ
تؼییٗ تىّیف ٚضؼیت ثجالی  ٚازاضی ٚغبخالٕبٟ٘بی
فبلد غٙد زغٕی
ثساثس زای ؾٕبز 535122320223253010 6ٜاش و کغک6ٝ
ٞ 243251یبت اٛٔ َٚضٛع لب٘ ٖٛتؼییٗ تىّیف ٚضؼیت
ثجالی ازاضی  ٚغبخالٕبٟ٘بی فبلد غٙد زغٕی ٔػکالکمکس دز
ٚاحد ثجالی حٛش ٜثجت ّٔه ٔیب٘ ٝتصکسفکبت ٔکبِکىکب٘کٝ
ث ٔؼبزض ٔالمبضی آلبی ػجداِ ٝػصت پٛز فسش٘د 6تیٕکٛز
ثؿٕبز ٜؾٙبغٙبٔ 5130 6ٝصبدز ٜاش ٔیب٘ ٝدز ؾکؿکدا٘کً
یه لغؼ ٝثبؽ ثٔ ٝػبحت ٔ 3421السٔسثغ اش پک ن -54
اصّی ٚالغ دز لسی ٝثداق ثیً ثتؽ  00تجسیص خسیکدازی
اش ٔبِه زغٕی ٔحسش ٌسدید ٜاغتب ِرا ثٙٔ ٝظٛز اع ع
ػٕٔ ْٛساتت دز دٛ٘ ٚثت ث ٝفبصّ 51 ٝزٚش آٌٟی ٔیؿٛد
دز صٛزتی و ٝاؾتبـ ٘ػجت ث ٝصدٚز غٙد ٔکبِکىکیکت
ٔالمبضی اػالساضی داؾال ٝثبؾٙد ٔی تٛا٘ٙد اش تبزیخ ا٘الؿکبز
اِٚیٗ آٌٟی ثٔ ٝدت دٔ ٚب ٜاػالساض خٛد زا ث ٝایٗ ادازٜ
تػّیٓ  ٚپع اش اخر زغید ،هسف ٔکدت یکه ٔکب ٜاش
تبزیخ تػّیٓ اػالساض ،دادخٛاغت خٛد زا ثکٔ ٝکساخکغ
لضبئی تمدیٓ ٕ٘بیٙدبثدیٟی اغت دز صٛزت ا٘کمکضکبی
ٔدت ٔروٛز  ٚػدْ ٚص َٛاػالساض عجك ٔمسزات غکٙکد
ٔبِىیت صبدز خٛاٞد ؾدب
تبزیخ ا٘الؿبز ٘ٛثت ا5352221200 6َٚ
تبزیخ ا٘الؿبز ٘ٛثت د5352222224 6ْٚ
رئیس ثثت اسٌاد ٍ اهالک هیاًِ
فرهاى تخشعلی زادُ
****************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  92225شثستر
آگْی ثثتی
آٌٟی تغییسات ؾسوت ؾؽ ٞصاز  ٚؾؿصد ٛ٘ ٚد  ٚغکٝ
خدٔبت ثٟداؾالی  ٚدزٔب٘ی ؾفب ؾسوت تؼب٘ٚی ثؿکٕکبزٜ
ثجت ٚ 433 6ؾٙبغّٔ ٝکی 52542233020 6ثک ٝاغکالکٙکبد
صٛزتدّػٞ ٝیئت ٔدیسٛٔ ٜزخٔ ٚ 5352223203 6ٝکدکٛش
ؾٕبزٛٔ 32305 6ٜزخ ،5352220200 6ٝاداز ٜتؼب ،ٖٚوکبز
 ٚزفب ٜاخالٕبػی ؾجػالس تصٕیٕبت ذیُ اتتبذ ؾد6
ثٟساْ شٔب٘ی ٟٔس ثؿٕبزّٔ ٜی 5335352224 6ثک ٝغکٕکت
زئیع ٞیئت ٔدیس ٚ ٜآٚا ّٔىیبٖ عبلی ث ٝؾٕکبزٔ ٜکّکی6
 5335212125ث ٝغٕت ٘بئت زئیع ٞکیکئکت ٔکدیکسٚ ٜ
ؾبیػال ٝغفبزی ایسد ٔٛغی ث ٝؾٕبزّٔ ٜی5342453312 6
ث ٝغٕت ٔٙؿی ٞیئت ٔدیس ٚ ٜآیدیٗ حػٙی ٘ػت فسشا٘ٝ
ث ٝؾٙبغّٔ ٝی( 5332231221 6خبزج اش اػضبی ٞکیکئکت
ٔدیس )ٜثٔ ٝدیسػبُٔ ثسای ٔدت  3غبَ ا٘التبة ؾد٘کد ٚ
وّی ٝاغٙبد تؼٟداٚز ثب٘ىی  ٚلسازدادٞبی  ٚثسات پکع اش
تصٛیت ٞیئت ٔدیس ٜثب أضبی آیکدیکٗ حػکٙکی ٘ػکت
فسشا٘ٔ ٝدیسػبُٔ  ٚآٚا ّٔىیبٖ عبلی ٘بئت زئیع ٞکیکئکت
ٔدیس ٚ ٜدز غیبة ٘بئت زئیع ٞیئت ٔدیس ،ٜثکب أضکبی
ؾبیػال ٝغفبزی ایسد ٔٛغی ٔٙؿی ٞیئت ٔکدیکسٔ ٚ ٜکٟکس
ؾسوت ٔؼالجس خٛاٞد ثٛد  ٚاٚزاق ػبدی ٔ ٚىبتکجکبت ثکب
أضبی آیدیٗ حػٙی ٘ػت فسشا٘ٔ ٝدیکسػکبٔکُ ٔ ٚکٟکس
ؾسوت ٔؼالجس خٛاٞد ثٛدب
ثب ثجت ایٗ ٔػالٙد تصٕیٕبت تؼییٗ داز٘دٌبٖ حك أضبء،
تؼییٗ غٕت ٔدیساٖ ا٘التبة ؾد ٜتٛغظ ٔکالکمکبضکی دز
غٛاثك اِىالس٘ٚیه ؾتصیت حمٛلی ٔکسلک ْٛثکجکت دز
پبیٍب ٜآٌٟی ٞبی غبشٔبٖ ثجت لبثُ دغالسظ ٔیجبؾدب
ادارُ کل ثثت اسٌاد ٍ اهالک
استاى آررتایجاًشرقی
هرجع ثثت شرکت ّا ٍ هَسسات غیر تجاری
شثستر

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼب ٖٚغبشٔبٖ تٙظیٓ ٔمسزات ازتجبعبت اش ثبشٍ٘کسی زٚی ٘کس
اغالفبد ٜاش خدٔبت ایٙالس٘ت ٔ ٚىبِٕٛٔ ٝثبیُ خجس داد ٌ ٚفت 6دز ٘یٕ ٝد ْٚغبَ خبزی ثک ٝیکه
خٕغ ثٙدی دز ایٗ شٔیٔ ٝٙی زغیٓب
صبدق ػجبغی ؾبٞى ٜٛدز ٌفالٍ ٛثب ٟٔس ،اش ثسزغی ٔدَ تؼسفٌ ٝرازی دز غکسٚیکع ایکٙکالکس٘کت
ٔٛثبیُ دز ٔؼب٘ٚت صدٚز ٔدٛش غبشٔبٖ تٙظیٓ ٔمسزات  ٚازتجبعبت زادیٛیی خجس داد ٌ ٚکفکت6
ٕٞب٘غٛز و ٝدز ثتؽ تؼسف ٝایٙالس٘ت ثبثت ،ثبشٍ٘سی صٛزت ٌسفال ٝاغت ،دز حٛشٛٔ ٜثبیُ ٘یص ثٝ
د٘جبَ ثبشٍ٘سی  ٚتغییس تؼسفٞ ٝب ٞػالیٓبٚی ثب اؾبز ٜث ٝایٙى ٝغبَ ٌرؾال٘ ٝس ایٙالس٘ت ٔٛثکبیکُ ثکب
وبٞؽ چؿٍٕیسی زٚث ٝز ٚثٛد ٜاغت ،ادأ ٝداد 6دز ثسزغی تؼسفٞ ٝبی ٔٛثبیُ ،لصد دازیٓ ٔدَ
تؼسفٌ ٝرازی زا ث ٝغٕت ثػالٞ ٝبی تسویجی صٛت  ٚدیالب ثجسیٓب ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝاپساتٛزٞب ثػکالکٝ
ٞبیی تؼسیف وٙٙد و ٝلیٕت ٔىبِٕ ٚ ٝایٙالس٘ت ث ٝصٛزت تسویجی ثسای ٔؿکالکسوکبٖ ثکب صکسفکٝ
الالصبدی ٕٞسا ٜثبؾدبٔؼب ٖٚزٌٛالتٛزی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدز ایٗ ٔدَ تؼسفٌ ٝکرازی لصکد حکرف
ٔدَ حدٕی ایٙالس٘ت ٔٛثبیُ زا ٘دازیٓ ،افصٚد 6ثیؿالسیٗ تٕسوص ثس ایٗ اغت و ٝثب تؼکسیکف ثػکالکٝ
ٞبی تسویجی ،لیٕت ٔىبِٕبت ٔٛثبیُ وبٞؽ یبثدب

خطزيريدتیماریتٍکشًرتايارداتتخممزغ



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع ٞیبت ٔدیس ٜاتحبدیٔ ٝسؽ تتٓ ٌراز اغالبٖ تٟساٖ اش وبٞؽ لکیکٕکت
تتٓ ٔسؽ تٛشیؼی دز ٔیبدیٗ خجس داد ٌ ٚفت 6احالٕبَ ٚزٚد ثیٕبزی اش عسیك ٚازدات تتٓ ٔسؽ ثک ٝوؿکٛز
ٚخٛد دازدب٘بصس ٘جی پٛز دز ٌفالٍ ٛثب ٟٔس ثب ثیبٖ ایٙى ٝلیٕت تتٓ ٔسؽ ٘ػجت ث 52 ٝزٚش لجُ وبٞؽ یبفکالکٝ
اغت ،اهٟبزداؾت 6حدٚد  222تٔٛبٖ لیٕت تتٓ ٔسؽ عی ایٗ ٔدت وبٞؽ یبفال ٝاغتب
ٚی ادأ ٝداد ٓٞ 6اؤ ٖٛٙیبٍ٘یٗ لیٕت ٞسویٌّٛسْ تتٓ ٔسؽ دزة ٔسغدازی  0522تٔٛبٖ اغتب
زییع ٞیبت ٔدیس ٜاتحبدیٔ ٝسؽ تتٓ ٌراز اغالبٖ تٟساٖ دزثبز ٜدِیُ ایٗ ٔػبٌِ ٝفت 6تکٛشیکغ تکتکٓ ٔکسؽ
تٛغظ ٔسغدازاٖ دز ٔیبدیٗ ٔی ٚ ٜٛتس ٜثبز اش خّٕ ٝدالیُ ایٗ أس اغتب
٘جی پٛز ثب اؾبز ٜث ٝایٙى ٝپیؽ اش ایٗ تتٓ ٔسؽ دز ٔیبدیٗ ؾب٘ ٝای ٞ50صاز  122 ٚتٔٛبٖ تکٛشیکغ ٔکی ؾکد،
افصٚد 6اش زٚش ٌرؾال ٝثٙب ؾدٞ ٜس ؾب٘ ٝاش ایٗ ٔحص َٛثب لیٕت ٞ 55صاز  122 ٚتٔٛبٖ تٛشیغ ؾٛدب
ٚی دزثبز ٜآخسیٗ ٚضؼیت صبدزات ٘یص افصٚد 6ػٕ صبدزات ٕٞچٙبٖ صفس اغتب
٘جی پٛز دز ٚاوٙؽ ثٔ ٝجبحح ٔغسح ؾدٔ ٜجٙی ثس آشاد ؾدٖ ٚازدات تتٓ ٔسؽ تصسیح وسدٚ 6الؼکیکت ایکٗ
اغت و ٝوؿٛز ٔب ثس ٔجٙبی ٚازدات ثٙب ؾد ٝ٘ ٜتِٛید؛ اش ٞس وؿٛزی و ٝتتٓ ٔسؽ ٚازد وٙٙد لیٕکت آٖ اش
چیصی و ٝاالٖ دز داخُ دازیٓ ٌ ٓٞساٖ تس ٔی ؾٛدب

درَزسىیچگًوٍضزیة
ًَشیمانراافشایشدَیم؟
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کًلٍپشتی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئیع غبشٔکبٖ
پطٞٚؽ  ٚثس٘بٔ ٝزیصی آٔٛشؾی اش ٔغبِؼ ٝثکس
زٚی ادغبْ والت دزغی  ٚتبِیف تّفیمی والت
خجس داد ٌ ٚفت 6ثب اتٕبْ ثبش ٜشٔب٘ی پٙح غکبِکٝ
اخسای آشٔبیؿکی ،وکالکت دزغکی زا ٔکٛزد
ثبشٍ٘سی لساز ٔکی دٞکیکٓب اوکٙک ٖٛدز حکبَ
ٔغبِؼ ٝثسای ثبشٍ٘سی پبیٞ ٝکبی ا ،َٚدٚ ْٚ
غ ْٛاثالدایی ثب زٚیىسد تّفیمی ٞػالیٓب
حدت االغ ْ ٚإِػّٕیٗ ٔحی اِدیکٗ ثکٟکساْ
ٔحٕدیبٖ دز ٌفت ٌٛٚثب ایػٙب ،ثب ثیبٖ ایٙکىکٝ
تدٚیٗ والت خدید دٚز ٜاثالدایی ٔ ٚالکٛغکغکٝ
ا َٚث ٝاتٕبْ زغید ٜاغکت اهکٟکبز وکسد 6دز
دٚغبَ اخیس تدٚیٗ والت دٚز ٜدٔ ْٚالکٛغکغکٝ
ؾسٚع ؾد ٚ ٜوبز دز ایٗ ٔسحّ ٝغکتکت تکس
اغت ،شیسا ؾبخٞٝب  ٚزؾالٞٝکبی تکحکصکیکّکی
ٔالٛٙع ٞػالٙد ٞ ٚسوداْ والبة ٞکبی ثػکیکبزی
داز٘دب ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ  022زؾال ٝدز ؾبخ ٝفکٙکی
 ٚحسفٝای وٞ ٝس زؾال ٝخٛدؼ چٙدیٗ والکبة
تتصصی دازدب
ٚی افصٚد 6او ٖٛٙػمجٝای ایدبد ؾد ٚ ٜثبید اش

ٌسد٘ ٝتدٚیٗ والت دٚز ٜدٔ ْٚالکٛغکغکٞ ٝکٓ
ثٍرزیٓب الشْ ثٛد ِٔٛفکبٖ ٔکب دازای ثکیکٙکؽ
تتصصی  ٚآٔٛشؾی ثبؾٙد و ٝت ؼ وسدیکٓ
ایٗ ٔٔ ٟٓحمك ؾٛدب
زئیع غبشٔکبٖ پکطٞٚکؽ  ٚثکس٘کبٔک ٝزیکصی
آٔٛشؾی دز پبغخ ث ٝایٙى ٝغیبغکت «ادغکبْ
والت دزغی »ث ٝودب زغید ٜاغکت ػکٙکٛاٖ
وسد 6زٚیىسد خدیدی ٔد٘ظس دازیٓب پکع اش
اغالمساز پبی ٝدٚاشد ٓٞدز غبَ آیکٙکدٔ ،ٜکدت
شٔبٖ پٙح غبِ ٝاخسای آشٔبیؿی والت اثالکدایکی
 ٓٞث ٝاتٕبْ ٔیزغدب عجك لٛاػد ٞکس وکالکبة
پع اش تدٚیٗ پع اش یىػبَ اػالجبزغٙدی ٔکی
ؾٛد  ٚغپع ثٔ ٝدت پٙح غکبَ ثک ٝصکٛزت
غساغسی تحت پبیّٛت لساز ٔیٌیسدب
ٔحٕدیبٖ ادأ ٝداد 6ثب اتٕبْ ثبش ٜشٔکب٘کی پکٙکح
غبِ ٝاخسای آشٔبیؿی ،والت دزغی زا ٔکٛزد
ثبشٍ٘سی لساز ٔکی دٞکیکٓب اوکٙک ٖٛدز حکبَ
ٔغبِؼ ٝثسای ثبشٍ٘سی پبیٞ ٝکبی ا ،َٚدٚ ْٚ
غ ْٛاثالدایی ثب زٚیىسد تّفیمی ٞػالیٓب دز ایکٗ
ثبشٍ٘سی ثبید ث ٝاٞداف ثس٘بٔ ٝدزغی ٔکّکی ٚ

غٙد تح َٛثٙیبدیٗ ٚفبداز ثبؾیٓب ثس ایٗ اغکبظ
ثبید یه ثس٘بٔ ٝآٔٛشؾی ٔغّکٛة  ٚتکدکسثکٝ
ؾدٙٔ ٚ ٜغجك ثب زٚیىسدٞبی ػّٕی زا آشٔبیؽ
وٙیٓب
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝعی اخسای ثس٘بٔ ٝدزغی ّٔکی
تىّیف ؾد ٜثٛد ٞس غبَ ٔحالٛای د ٚپکبیک ٝزا
تغییس دٞیٓ  ٚایٗ وبز ثػیبز غٍٙیٗ ثٛد ٌفت6
أب دز دٚز ٜثبشٍ٘سی اش ایٗ فؿسدٌی وکبغکالکٝ
ٔیؾٛد ٞ ٚسغبَ زٚی ثبشٍ٘سی وکالکت یکه
پبی ٝوبز ٔیوٙیٓب دز زٚیىسد خدیکد وکالکت
اخسای آشٔبیؿی ٔکحکدٚد خکٛاٞکٙکد داؾکت
تب ٔٛا٘غ ٘ ٚمبط ضؼف  ٚلٛت ؾٙبغبیی ؾ٘ٛکد
 ٚدز ٟ٘بیت ث ٝغیػالٓ آٔٛشؾی ٔػالمس ثکبثکالکی
ثسغیٓب

وتیجٍمعکًسيمخزبمصزفوًشیذویَايغذاَایرصیمی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -یکه ٔکغکبِکؼکٝ
خدید ٘ؿبٖ ٔیدٞد وٛ٘ ٝؾید٘یٞب یب غکراٞکبی
زضیٕی دز حمیمت غجت افصایؽ ٚشٖ  ٚاثکالک
افساد ث ٝدیبثت ٔیؾ٘ٛد شیسا ٔغکص دز ؾکٕکبزؼ
ٔیصاٖ وبِسی ٔٛخٛد دچبز اؾالکجکب ٜؾکد ٚ ٜدز
٘الیدٔ ٝالبثِٛیػٓ زا وبٞؽ ٔیدٞکدبثکٌ ٝکصازؼ
ایػٙب  ٚث٘ ٝمُ اش تٍّسافٔ ،حممبٖ دا٘ؿٍب ٜییکُ
دز آٔسیىب وؿف وسد٘د ،دز صٛزتی و ٝػکدْ
ا٘غجبق ثیٗ ؾیسیٙی  ٚوبِسی ٔٛاد غرایی ٚخکٛد
داؾال ٝثبؾد ،ثدٖ فسآیٙد غکٛشا٘کدٖ وکبِکسی زا
ٔالٛلف ٔیوٙدبث ٝعٛز عجیؼی ؾیسیٙی ثب ٔکیکصاٖ
ثیؿالسی اش ا٘سضی ٕٞسا ٜثٛدٞ ٚ ٜس چکمکدز وکٝ
ٔیصاٖ ؾیسیٙی ثیؿالس ثبؾد ،وبِسی ثیؿالسی ٘یص ثکٝ
ٕٞسا ٜخٛاٞد داؾتب ثٙبثسایٗ ٔغص ث ٝدز وٙبز ٓٞ
ثٛدٖ ایٗ د ٚػبدت دازد  ٚاٌس ایٗ اتفبق ٘یفالکد،
ٔغص دچبز اؾالجب ٜؾد ٚ ٜایٗ عٛز اغالٙجبط ٔیوٙد
و ٝوبِسی وکٕکالکسی ثکسای غکٛشا٘کدٖ ٚخکٛد

دازدبایٗ پطٞٚؽ خدید ثسای اثکجکبت ایکٗ أکس
وبفی اغت وٛٔ ٝاد ٔصٛٙػی ،چ ٝدز غرا  ٚچکٝ
دز ٘ٛؾید٘یٔ ،یتٛا٘ٙد غیػکالکٓ ثکدٖ زا دچکبز
اخال َ وٙٙدبثدٖ ٔب ثٌٝ٘ٛ ٝای تىبُٔ یبفال ٝوکٝ
اش ٔٙبثغ ا٘سضی ٔٛخٛد دز عجیؼت ث ٝعٛز ٔکٛثکس
ثٟس ٜثجسدب أب غراٞبی ٔدزٖ دازای ٔکٙکبثکؼکی اش
ا٘سضی ٞػالٙد و ٝثدٖ ٔب لج ٞسٌص آٖ زا تدسثکٝ
٘ىسد ٜاغتبٚلالی عؼٓ ؾیسیٗ  ٚا٘سضی دزیبفالکی
اش غرای ٔصسفی ثب یىدیٍس ٕٞب٘ ًٙٞجکبؾکٙکد،
ا٘سضی وٕالسی ٔالبثِٛیص ٜؾد ٚ ٜغکیکٍکٙکبَ ٞکبی
ضؼیف یب ٘بدزغت ثٔ ٝغص ازغبَ ٔیؾٛد وٞ ٝکس
یه اش ایٗ اثسات ٕٔکىکٗ اغکت ثکس غک ٔکت
ٔالبثِٛیػٓ تأثیس ثٍراز٘دبثسای ا٘دبْ ایٗ ٔغکبِکؼکٝ
خدید ،دا٘ؿٕٙداٖ ٔغص ٘ 51کفکس زا دز ٞکٙکٍکبْ
ٔصسف ٘ٛؾید٘یٞبی زضیٕی اغىٗ وسد ٚ ٜآٟ٘ب
زا ثب ٘ٛؾید٘ی ٞبی ٔؼِٕٛی ٔمبیػ ٝوسد٘دب آ٘کٟکب
ٕٞچٙیٗ ٔیصاٖ ا٘سضی ٔصسفی ثدٖ زا ٘یکص ٔکٛزد
رٍزًاهِ ارک

م الف  92215شثستر
آگْی ثثتی
آٌٟی تغییسات ؾسوت ؾؽ ٞصاز  ٚؾؿصد ٛ٘ ٚد  ٚغ ٝخدٔبت ثٟداؾکالکی ٚ
دزٔب٘ی ؾفب ؾسوت تؼب٘ٚی ثؿٕبز ٜثجت ٚ 433 6ؾٙبغّٔ ٝی 52542233020 6ثٝ
اغالٙبد صٛزتدّػٔ ٝدٕغ ػٕٔٛی ػبدی غبِیب٘ٛٔ ٝزخٔ ٚ 5352223203 6ٝدکٛش
ؾٕبزٛٔ 32305 6ٜزخ ،5352220200 6ٝاداز ٜتؼب ،ٖٚوبز  ٚزفکب ٜاخکالکٕکبػکی
ؾجػالس تصٕیٕبت ذیُ اتتبذ ؾد6
صٛزت ٞبی ٔبِی  ٚثی ٖ غبَ ٛٔ 51 ٚ 50 ٚ 53زد تصٛیت لساز ٌسفتب
ثٟساْ شٔب٘ی ٟٔس ثؿٕبزّٔ ٜی ٚ 5335352224 6آٚا ّٔىیبٖ عبلکی ثک ٝؾکٕکبزٜ
ّٔی ٚ 5335212125 6ؾبیػال ٝغفبزی ایسد ٔٛغی ث ٝؾٕبزّٔ ٜی5342453312 6
ث ٝػٛٙاٖ اػضبی اصّی ٞیئت ٔدیس ٚ ٜصجب غفبزی ایسد ٔٛغی ثؿکٕکبزٔ ٜکّکی6
ٔ ٚ 5345224203سضی ٝپٛزؾٛ٘ ٟثسی ث ٝؾٕبزّٔ ٜی 5334553152 6ثؼٙکٛاٖ
ػض ٛػّی اِجدَ ٞیئت ٔدیس ٜثٔ ٝدت غ ٝغبَ ا٘التبة ٌسدید٘دب
آیدا غفبزی ایسد ٔٛغی ث ٝؾٕبزّٔ ٜی 5342013253 6ث ٝغٕت ثبشزظ اصّی ٚ
آشیالب ٔحٕدحػٙی شٔب٘ی ث ٝؾٕبزّٔ ٜی 5330411055 6ث ٝغٕت ثبشزظ ػکّکی
اِجدَ ثٔ ٝدت یىػبَ ٔبِی  5352ا٘التبة ؾد٘دب
ثب ثجت ایٗ ٔػالٙد تصٕیٕبت تصٛیت تساش٘بٔ ٚ ٝصٛزت ٞبی ٔبِی ،ا٘کالکتکبة
ثبشزظ ،ا٘التبة ٔدیساٖ ا٘التبة ؾد ٜتٛغظ ٔالمبضی دز غٛاثك اِکىکالکس٘ٚکیکه
ؾتصیت حمٛلی ٔسل ْٛثجت دز پبیٍب ٜآٌٟی ٞبی غبشٔبٖ ثجت لبثُ دغالسظ
ٔیجبؾدب
ادارُ کل ثثت اسٌاد ٍ اهالک استاى آررتایجاًشرقی
هرجع ثثت شرکت ّا ٍ هَسسات غیر تجاری شثستر
***************************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  92212شثستر
آگْی ثثتی
آٌٟی تغییسات ؾسوت ؾؽ ٞصاز  ٚؾؿصد ٛ٘ ٚد  ٚغ ٝخدٔبت ثٟداؾکالکی ٚ
دزٔب٘ی ؾفب ؾسوت تؼب٘ٚی ثؿٕبز ٜثجت ٚ 433 6ؾٙبغّٔ ٝی 52542233020 6ثٝ
اغالٙبد صٛزتدّػٔ ٝدٕغ ػٕٔٛی فٛق اِؼبدٛٔ ٜزخٔ ٚ 5352220203 6ٝکدکٛش
ؾٕبزٛٔ 32305 6ٜزخ 5352220200 6ٝاداز ٜتؼب ،ٖٚوبز  ٚزفب ٜاخالٕبػی ؾجػالس
تصٕیٕبت ذیُ اتتبذ ؾد6
اغبغٙبٔ ٝلجّی ِغ ٚ ٛاغبغٙبٔ ٝخدید دز ٔ 10بد 31 ٚ ٜتجصسٔ ٜکٛزد تصکٛیکت
ٔدٕغ لساز ٌسفتب
ثب ثجت ایٗ ٔػالٙد تصٕیٕبت تصٛیت اغبغٙبٔ ٝخدید ا٘الکتکبة ؾکد ٜتکٛغکظ
ٔالمبضی دز غٛاثك اِىالس٘ٚیه ؾتصیت حمٛلی ٔسل ْٛثجت دز پبیٍب ٜآٌٟکی
ٞبی غبشٔبٖ ثجت لبثُ دغالسظ ٔیجبؾدب
ادارُ کل ثثت اسٌادٍ اهالک استاى آررتایجاًشرقی
هرجع ثثت شرکت ّا ٍ هَسسات غیر تجاری شثستر

آگُیمفقًدی
کلیٍاسىادمًتًرسیکلتپیشزيمذل78تشمارٌ پالک 
اوتظامی;1/59/59;:يشمالارٌ تالىالٍ-79818 :
NCR:88C78مفقًدگزدیذٌاسدرجٍاعتثارسالاطال 
میثاشذ-9;/.اَز-يلیگًسلسادٌ

ثسزغی لساز داد٘دبآٟ٘ب دزیبفالٙد ٍٙٞبٔی و ٝػدْ
ا٘غجبق ثیٗ ؾیسیٙی  ٚوبِسی ٚخٛد داؾال ٝثکبؾکد
(ٕٞب٘غٛز و ٝاغّت دز ٔصسف ٘ٛؾید٘کی ٞکب ٚ
غراٞبی زضیٕی ایٗ اتفبق ٔیافکالکد شیکسا آ٘کٟکب
ؾیسیٗ ٘یػالٙد) ،وبِکسی ٞکب ثکبػکح تکحکسیکه
ٔالبثِٛیػٓ ثدٖ ٘ؿدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔدازٞبی پکبداؼ
دز ٔغص ٘یص ٔالٛخٔ ٝصسف وبِسی ٕ٘ی ؾک٘ٛکد ٚ
ٕٞیٗ أس ٔیتٛا٘د ٔٛخت ٔصسف ثیؿکالکس ٔکٛاد
غرایی  ٚافصایؽ ٚشٖ ؾٛدب

رٍزًاهِ ارک
م الف  121اّر
آگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی از تخش  25تثریس
5202022312-52221200
٘ظس ثس ایٙى ٝؾؿداً٘ یىجبة غبخالٕبٖ ٔفسٚش ٜاش پ ن 500
اصّی  ٚثؿٕبز 0003 ٜفسػی ٚالغ دز حبخی ز ثتؽ  -02تجسیص
ثکک ٝاغککالککٙککبد زای ؾککٕککبزٔ 512232025222455 6ٜککٛزخکک6ٝ
ٞ 5351222224یبت لب٘ ٖٛتؼییٗ تىّیف ٔػالمس دز ثجت اٞس  ٚثٝ
و غٞ 6ٝک  2520255ث٘ ٝبْ آلبی ٔحٕد ٘یبشی فکسش٘کد 6فکسٔکبٖ
تبئید ٔبِىیت ؾد ٚ ٜتحدید حدٚد آٖ تبو ٖٛٙث ٝػُٕ ٘کیکبٔکدٜ
اغتب ِرا ث ٝاغالٙبد تجصسٔ ٜبد 53 ٜلب٘ٔ ٚ ٖٛبد 53 ٜآئیکٗ ٘کبٔکٝ
لب٘ ٖٛتؼییٗ تىّیف ٚضؼیت ثجالی ازاضی  ٚغبخالٕبٟ٘بی فکبلکد
غٙد زغٕی تحدید حدٚد پ ن فٛق دز زٚش غ ٝؾٙجٛٔ ٝزخک6ٝ
 5352222250غبػت  52صجح ؾسٚع  ٚث ٝػُٕ خٛاٞد آٔدبِکرا
ثدیٛٙغیّ ٝثٔ ٝبِىیٗ ٔدبٚز اخغبز ٔیؿٛد و ٝدز ٔٛػد ٔمسز دز
ٔحُ ٚلٛع ّٔه حبضس تب عجك ٔمسزات ٘ػجت ث ٝتحدید حدٚد
پ ن فٛق الداْ ؾٛد ٔ ٚدت اػالساض ث ٝایٗ آٌٟی ثساثس ٔکبدٜ
 02لب٘ ٖٛثجت تب غی زٚش اش تبزیخ تٙظیٓ صٛزتٕدّع تحکدیکد
حدٚد ٔی ثبؾدب ثساثس ٔبد 42 ٜآئیٗ ٘بٔ ٝلب٘ ٖٛثجت ٔؼالسض ثبید
هسف ٔدت یه ٔب ٜاش تبزیخ تػّیٓ اػالساض ثٔ ٝسخغ ثکجکالکی،
دادخٛاغت ثٔ ٝسخغ ذیص ح لضبئی تمدیٓ ٘کٕکبیکدب دز غکیکس
ایٙصٛزت ٔالمبضی ثجت یب ٕ٘بیٙد ٜلب٘٘ٛی ٚی ٔکی تکٛا٘کد ثکٝ
دادٌبٔ ٜسثٛعٔ ٝساخؼٌٛ ٚ ٝاٞی ػدْ تمدیکٓ دادخکٛاغکت زا
دزیبفت  ٚث ٝاداز ٜثجت تػّیٓ ٕ٘بید دز ایٙصکٛزت اداز ٜثکجکت
ثد ٖٚتٛخ ٝث ٝاػالساض ٔؼالسض ػّٕیبت ثجکالکی زا ثکب زػکبیکت
ٔمسزات ادأ ٝخٛاٞد دادب
تاریخ اًتشار2155959921 :
رئیس ادارُ ثثت اسٌاد ٍ اهالک اّر
علی حسیي رستوی
********************************
رٍزًاهِ ارک
اّر 215
رًٍَشت آگْی حصر ٍراثت
آلبی 2خب٘ٓ وسیٓ ٘ؼٕالی دازای ؾٙبغٙبٔ ٝؾٕبز 055 ٜثک ٝؾکسح
دادخٛاغت ث ٝو غ 522005 ٝاش ایکٗ دادٌکب ٜدزخکٛاغکت
ٌٛاٞی حصس ٚزاثت ٕ٘ٛد ٚ ٜچٙیٗ تٛضیح داد ٜو ٝؾکبدزٚاٖ
٘ؼٕت ٘ؼٕالی لٛتبّ٘ ٛث ٝؾٙبغٙبٔ 00 ٝدز تبزیخ  5352221224دز
البٔالٍب ٜدائٕی خٛد ثدزٚد ش٘دٌی ٌفالٚ ٚ ٝزث ٝحیٗ اِفٛت آٖ
ٔسحٙٔ ْٛحصساغت ث6ٝ
 -5وسیٓ ٘ؼٕالی ؼبؼ 055 6فسش٘د ٔالٛفی
 -0الجبَ ٘ؼٕالی ؼبؼ 0 6فسش٘د ٔالٛفی
ایٙه ثب ا٘دبْ تؿسیفبت ٔمدٔبتی دزخٛاغت ٔصثٛز زا دز یکه
٘ٛثت آٌٟی ٔیٕ٘بید تب ٞس وػی اػالساضی دازد  ٚیب ٚصیالٙکبٔکٝ
اش ٔالٛفی ٘صد ا ٚثبؾد اش تبزیخ ٘ؿس آٌٟی هسف یکه ٔکب ٜثکٝ
دادٌب ٜتمدیٓ دازد ٚاال ٌٛاٞی صبدز خٛاٞد ؾدب
رئیس شعثِ پٌجن شَرای حل اختالف اّر
حسیي پَراصالى

ثتؿی اش ٛٞؼ ذاتی  ٚثتؽ ثیؿالس آٖ اوالػبثکی اغکت
پع ٔی تٛا٘ید ثب ا٘دبْ ثسخی تٕسیٗٞب غغح ٛٞؼ خکٛد
زا حالی دز غبَ ٞبی ٔیب٘ػبِی افصایؽ دٞید  ٚلکبثکّکیکت
یبدٌیسی دزٞسغٙی داؾال ٝثبؾیدب
ثٌ ٝصازؼ ثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ خٛاٖ؛ اِٚیکٗ ٌکبْ ثکسای
افصایؽ ٛٞؼ ث ٝچبِؽ وؿیدٖ ٔغص  ٚا٘دبْ وبز ٞکبیکی
اغت و ٝثبػح تمٛیت آٖ ؾکٛد ،ثکسای ایکٗ ٔکٙکظکٛز
وبزٞبی شیس زا ٔی تٛا٘ید ث ٝعٛز زٚشا٘ ٝا٘دبْ دٞکیکد ٚ
پع اش ٔدتی تکفکبٚتکی آؾکىکبز دز لکدزت پکسداشؼ
اع ػبت ٔ ٚحبغجبت ذٙٞی زا دز خٛد ثجیٙیدب
تا دست هخالف خَد کار کٌیذ
اٌس چپ دغت یب زاغت دغت ٞػالید ،غکؼکی وکٙکیکد
وبزٞب زا ثب دغت ٔالفبٚت خٛد ا٘دبْ دٞیدب ث ٝعٛز ٔثکبَ
ثسای ثبشوسدٖ دزٔ ،ػٛان شدٖ ،ثسداؾالٗ ِیٛاٖ  ٚغبیکس
وبزٞب اش دغت ٔتبِفی و ٝثب آٖ ٔی٘ٛیػکیکد اغکالکفکبدٜ
وٙید شیسا ایٗ وبز غجت تمٛیت ذٔ ٗٞیؾٛدب
تورکس ٍ آراهش را از یاد ًثریذ
افساد ثػیبزی ث ٝخبعس اغالسظ ٞ ٚیدبٖ شیکبد ثکب ٚخکٛد
ٛٞؼ غسؾبز فسصت ٞبی ثیؿٕبزی زا اش دغت داد ٜا٘د،
اوثس افسادی و ٝدز أالحب٘بت پبیبٖ تسْ ٔدازظ یب حکالکی
ٚزٚدی دا٘ؿٍبٜٞب زتجٞٝبی ضؼیف ثدغت ٔیآٚز٘د ،ثٝ
خبعس اغالسظ ٞ ٚیدبٖ ثبال ٘الٛا٘ػال ٝا٘د اش لدزت تحّیکُ
 ٚپسداشؼ ذ ٗٞخٛد اغالفبد ٜوٙٙدب
یبدٌیسی تىٙیهٞبی تٙفع ،ا٘دبْ ٚزشؼٞبی ٞکٛاشی
 ٚیٌٛب ،ؾٙب  ٚثٚ ٝیط ٜؾٙب شیس آة دزحبِی وک٘ ٝکفکع
حجع ؾد ٜاغت ،وٙالسَ اغالسظ ،خؿٓ ٍ٘ ٚسا٘ی ٍٕٞی
ٔیتٛا٘د غجت افصایؽ خ٘ٛسغب٘ی ثٔ ٝغص  ٚتکمکٛیکت آٖ
ؾٛد ،افساد خٛؼ زٔ ٚ ٚثجت ا٘دیؽ غَّٞٛبی ٔکغکصی
ثیؿالسی حالی دز غبَ ٞبی ٔیب٘ػبِی داز٘د  ٚوکٕکالکس ثکٝ
ثیٕبزی ٞبیی ،چ ٖٛآِصایٕس ٔجال ٔیؾ٘ٛد ،آٟ٘کب ،چکٖٛ
آزأؽ داز٘د ثٟالس تصٕیٓ ٌیسی ٔی وٙٙکد  ٚتکٛا٘کبیکی
ثیؿالسی ثسای یبدٌیسی دا٘ػالٞٝبی خدید داز٘دب
خَاب ٍ استراحت هٌاسة رهس هَفقیت ًاتغِّا
تغریٙٔ ٝبغت ،خٛاة  ٚاغالساحت وکبفکی ٞکٕکٍکی دز
افصایؽ غغح ٛٞؼ دزافساد ٔٛثس ٞػالٙکد ،ثکٚ ٝیکط ٜاش
غٙیٗ خسدغبِی ثب تٕسوص ثس زٚی تغریک ٚ ٝاغکالکساحکت
وبفی ٔی تٛاٖ ؾبٞد ثبالثٛدٖ غغح ضسیکت ٞکٛؾکی ٚ
وػت ٕ٘سات ثبال دز دزظٞبی وٛدوبٖ دز ٔدزغ ٝثٛدب
ٔىُٕٞبیی و ٝؾٕب زا ٘بثغٔ ٝیوٙٙد
ثسخی ٔٛاد غرایی ٔ ٚىُٕٞبی عجیؼی ٔکی تکٛا٘کٙکد ثکٝ
صٛزت پیؿسفال ٝغجت افصایؽ غغح ٛٞؼ افساد ؾک٘ٛکد،
اش خّٕٔ ٝصسف ا٘ٛاع تٛت ٞب ،ػػُ ،خسٔب ،ؾکىک ت
تّخ ،وبفئیٗ ،اغیدٞبی چسة أٍب  ٚ 3دا٘ٞٝبی آخکیکُ
تبثیس ثػیبز ٔغّٛثی ثسغغح ٛٞؼ ٔیٌراز٘دب
یادگیری هْارت ّای جذیذ ٍ حلل هسلائلل
ریاضی
دا٘ؽ زیبضی  ٚحُ ٔؼبدالت ٔکب٘کٙکد یکه خکٛزان
ؾیسیٗ ٔ ٚمٛی ثسای ٔغص اغت  ٚآٖ زا تمٛیت ٔیوٙکد،
دز ٞس غٙی ٔالٙبغت ثب زؾال ٝتحصیّی ٔ ٚیصاٖ تحصی ت
خٛد اش دا٘ؽ زیبضی فبصٍّ٘ ٝیسیکد  ٚایکٗ دا٘کؽ زا
ٔی تٛا٘ید دز لبِت ٔؼبدالت زیبضی یب حالی حػکبثکدازی
وبزٞبی زٚشا٘ ٝخٛد ٔٛزد اغالفبد ٜلسازدٞیدٕٞ ،چکٙکیکٗ
اغالفبد ٜاش والبة ٞبی حُ تٕسیٗ زیبضی یب ٔؼٕب ،خدَٚ
وّٕبت ٔالمبعغ ،خد َٚغٛدٚو ،ٛیبدٌیسی یکه شثکبٖ
خدید یب یه ٟٔبزت ٔب٘ٙد ثس٘بٔٛ٘ ٝیػی وبٔپیٛتس ،حالی
آؾٙبیی ثب ٘ح ٜٛوبز یه ٘سْ افصاز ٔیتٛا٘د تٛاٖ ذٞکٙکی
ؾٕب زا افصایؽ دٞدب
تازی تٌْا هختص کَدکاى ًیست
اػالیبد ث ٝثبشیٞبی چٙد زغب٘ٝای ثسای غ ٔت خػکٓ ٚ
زٚح ٔضس اغت ،أب ا٘دبْ ثبشیٞکبی چکٙکد زغکب٘ک ٝای
ثسزٚی وٙػ َٛیب تّفٗ ٕٞسا ،ٜزایب٘ ٚ ٝتجّت ٔکی تکٛا٘کد
غجت تمٛیت ٛٞؼ ثصسی ،لدزت تصٕکیکٓ ٌکیکسی ٚ
افصایؽ غسػت ػّٕىسد ذٙٞی دز افساد ؾٛدب
تا افراد ًاتغِ ٍ داًشوٌذ آشٌا شَیذ
شٔب٘ی و ٝاش اخالٕبع فبصّ ٝثٍیسید  ٚثب افکساد خکدیکد ٚ
خ ق آؾٙب ٘ؿٛید ث ٝتدزیح دچبز پػسفت دز ٞکٛؼ ٚ
اغالؼداد ٔیؾٛید ،ثػیبزی اش افساد ػبدی ثب ٔؼبؾکست ثکب
افساد خ ق  ٚدا٘ؿٕٙد دچبز ؾىٛفبیی ٛٞؼ  ٚدا٘ؽ ٚ
دز آیٙد٘ ٜصدیه خٛد ٘یص یه اید ٜپسداش خ ق ؾد ٜا٘دب

خَراکیّایی کِ ًثایذ هصرف کٌیذ
ٔصسف فػت فٛد ،خٛزاویٞبی ثػیبزؾیسیٗ  ٚچکسة
ٔی تٛا٘د غجت وبٞؽ ثٟسٛٞ ٜؾی ؾٛد ،ثٚ ٝیط ٜایٗ اثکس
دز وٛدوبٖ دز حبَ زؾد ثیؿالس اغت ٔ ٚیتٛا٘د اثکسات
دائٕی ثس ذ ٗٞآٟ٘ب ثٍرازد و ٝزضیٓ غرایی غبِٓ ثبػکح
پسٚزؼ لٛای ذٙٞی  ٚخٛزان ٘بغکبِکٓ ثکبػکح ٔکسي
غَّٞٛبی ٔغصی ٔیؾٛدٕٞ ،چٙیٗ اغالؿٕبْ ٌسد  ٚغجکبز
 ٚتٙفع دز ٛٞای آِٛدٔ ٜیتٛا٘د غجت اش ثیٗ زفکالکٗ ٚ
ٔسي غَّٞٛبی ٔغصی ؾٛدب ثب زػبیت زاٞىبزٞبی ثکبال
ٔیتٛا٘ید غغح ٛٞؼ خٛد زا دز ٞسغٙی تمٛیت وسدٚ ٜ
دزثبالتسیٗ غغح ٍٟ٘دازی وٙیدب

