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رٍزًبهِ ارک
م الف 8811
آگهي فقداى سٌد هبلكيت
همسکض ؾِ زکًگ هكمع کظ قكسکًگ پالن  5265ـاطمای
کظ  -10کنلی ٍکلع زض برف  9تبطیع بكطح ؾیؿتن جمهاع
زـتط کهالن بٌمم ذمًن ؾیسُ ًمّیسُ کؾحمی ؾطزضٍز ثبت
ٍ ؾٌس هملىیت بكومضُ-000637 :ز 94نمزض ٍ تؿالایان
قسُ کؾت ٍ بطکبط ؾٌس 95/08/08-113261 :زـتطذمًِ 50
تبطیع ًعز بمًه هؿىي زض ضّي هیبمقس ،کیٌه ًمهبطزُ بام
کضکئِ کؾتكْمزیِ هاحالای بكاطح ًامهاِ ٍکضزُ قاوامضُ:
 104/26/12518هَضذِ 96/05/02 :هسمی هفمَزی ؾٌس
هملىیت ـَق بعلت ؾْ کًگمضی قسُ ٍ تممضمی ناسٍض
ؾٌس کلوثٌی ًوَزُ وِ هطکتب زض کجطکی همزُ  -120آئیاي
ًمهِ لمًَى ثبت زض یه ًَبت آگْی هیكَز ٍ ّاط واؽ
کزممئی ًؿبت بَجَز ؾٌس هملىیت یام کًاجامم ّاطگاًَاِ
هعمهلِ ضک ًعز ذَز زکضز هیتَکًس کمتطکو ذاَز ضک واتابام
بوست  10ضٍظ پؽ کظ کًتكمض آگْی بِ کزکضُ ثبت تؿلایان
ًومیس بسیْی کؾت پؽ کظ کًمضمی هست لمًًَای ًؿابات
بهسٍض ؾٌس کلوثٌی کلسکم ذَکّس قس ٍباِ کماتاطکضامت
ٍکضزُ زض ذمضج کظ هست تطتیب کثط زکزُ ًرَکّس قس.
تبریخ اًتشبر81159/6981 :
رئيس ثبت اسٌبد ٍ اهالک هٌطقِ 2
شهرستبى تبریس -عبدالعلي زادُ
***************************
رٍزًبهِ ارک
م الف  018/اسكَ
ابالغيِ
کبالغ قًَسُ :جلی ومٍئی ،ـطظًس کباطکّایان ،باِ ًكامًای
هجَْلکلوىمى
تمضید حضَض 1396/06/20 :زٍقٌبِ ؾممت  10:30هح
حضَض :کؾتمى آشضبمیجمى قطلی ،قْطؾتمى کؾىَ ،ذیمبمى
 25هتطی هیالى ،ؾمذتومى زکزگؿتطی قْطؾتمى کؾىَ
زض ذهَل زمَی ؾعیس ؾحمبیپَض بِ ططـیت قوام زض
ٍلت همطض ـَق جْت ضؾیسگی زض کیي قاعاباِ حامضاط
قَیس.
* پؽ کظ زضیمـت کیي کبالؼیِ ،کبالغ کٍضکق لضامیای باِ
نَضت کلىتطًٍیه کًجمم ذَکّس قس ٍ کبالغ بِ ناَضت
ومؼصی زض هَکضز هحسٍز ٍ کؾتثٌم کًجمم هیقَز .بٌمبطکیي
ضطٍضی کؾت ًؿبت بِ ثبت ًمم ٍ هكمّسُ کیي کبالؼیاِ ٍ
کبالؼیِّمی آتی کظ ططیك ؾمهمًِ کلسکم ًومییس.
* چٌمًچِ جْت ٍضٍز بِ ؾمهمًِ ،حؿمب ومضبطی (قٌمؾِ
ٍ ضهع) زضیمـت ًٌوَزُکیس ،جْت ثبت ًمم باِ یاىای کظ
زـمتط ذسهمت کلىتطًٍیه لضمیی ٍ زض ناَضت ماسم
زؾتطؾی بِ زـتط ذسهمت لضمیی بِ کیي ٍکحس هاطکجاعاِ
ًومییس.
زض ذهَل زمَی ؾعیس ؾحمبیپَض بِ ططـیت قوام زض
ٍلت همطض ـَق جْت ضؾیسگی زض کیي قاعاباِ حامضاط
قَیس .حؿب زضذَکؾت هكمض کلیِ ٍ تاجاَیاع هامزُ 74
لمًَى آییي زکزضؾی هسًی یه ًَبت آگْی زض ضٍظًمهاِ
وثیطکالًتكمض هحلی هٌتكط ٍ زکزًمهِ کبالغقاسُ تالامای ٍ
تهوین همتضی کترمش ذَکّس قس.
هسئَل دفتر شعبِ  2شَرای حل اختالف اسكَ
اعظن علوي کهٌوَیي
***************************
رٍزًبهِ ارک
م الف  311هيبًِ
هتي اگهي
قومضُ بمیگمًی قعبِ960110 :
زض ذهَل زمَی ؾعیس هیطظکئی ـطظًس :ملی بِ ططـیت
ضضم ملی ًػکز ـطظًس :هجتبی بِ ذَکؾتاِ ناسٍض حاىان
هبٌی بط کلعکم ذَکًسُ بِ تٌ ایان ؾاٌاس ضؾاوای کًاتامامل
یىسؾتگمُ پیىمى بكومضُ کًت مهی539 :ز -55کیطکى  25بام
حضَض زض زـتط کؾٌمز ضؾوی همَم بِ هبلاػ 3/100/000
ضیمل بم کحتؿمب ذؿامضکت زکزضؾای ،بام ماٌامیات باِ
هحتَیمت پطًٍسُ ،زکزذَکؾت تمسیوی ٍ هٌاضاوامت کى
کؾتومع کظْمضکت ذَکّمى هطملعِ کؾتعالم پلایاؽ ضکّاَض
قْطؾتمى هیمًِ تمئیس هی ًومیس پیىمى بكومضُ کًاتا امهای:
539ز -55کیطکى  25بِ کلمی ضضم مالای ًاػکز ـاطظًاس:
هجتبی هی بمقس ٍ هالحضِ ٍ هطملعِ لاَلاٌامهاِ مامزی
هَضذِ 93/02/01 :وِ هفمز حىمیت کظ ـطٍـ ٍ کًاتامامل
ذَزضٍ پیىمى کظ ؾَی ذَکًسُ بِ ذَکّمى زض لبمل هابالاػ
ًَز هیلیَى ضیمل ضک زکضز ٍ .کیٌىِ ذَکًسُ ملیطؼن کبالغ زض
جلؿِ حمضط ًكسُ ٍ زـامع هاَثاطی زض لابامل زماَی
هططٍحِ بعو ًیمٍضزُ ٍ زلیلی بط ـؿد یم کبطمل هاعامهلاِ
کضکئِ ًٌوَزُ کؾت بٌمبطکیي قَضک بم کؾتاحاضامض کظ قاطح
هطلَم ٍ بم کحطکظ کظ ممس بیع زمَی هَضز لیمم ضک هاماطٍى
بِ نحت تكریم زکزُ ٍ هؿتٌسک بِ هاَکز -362-338
 1258-1257-376-367لمًَى هسًی ٍ هَکز -515-519
 198لمًَى کئیي زکزضؾای زض کهاَض هاسًای حاىان باط
هحىَهیت ذَکًسُ بِ حضَض زض یىی کظ زـامتاط کؾاٌامز
ضؾوی حَظُ ثبتی هیمًِ ٍ تٌ ین ٍ کًتممل ؾاٌاس ضؾاوای
ذَزضٍی پیىمى بكومضُ کًت مهی539 :ز-55کیطکى  25بٌامم
ذَکّمى بم ضممیت لیَز ٍ قطکیط هاٌاسضج زض لاَلاٌامهاِ
هَضذِ 93/02/01 :بعٌَکى کن ذَکؾتِ ٍ پطزکذت هبلاػ
 177/500ضیمل بِ مٌَکى ّعیٌِ زکزضؾی زض حك ذاَکّامى
نمزض ٍ کمالم هی ًومیس ٍ .ضکی نمزضُ ؼایامبای باَزُ ٍ
ظطؾ  20ضٍظ پؽ کظ کبالغ لمب ٍکذَکّی زض کیي قاَضک
ٍ پؽ کظ کًمضمی هْلت هعبَض ظطؾ  20ضٍظ زیگط لمبا
تجسیسً طذَکّی زض زکزگمُ هحتطم موَهی حمَلی هیمًِ
هی بمقس.
سلطبًي -قبضي شعبِ دٍم شَرای حل اختالف
شهرستبى هيبًِ

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًمهِ کضن -بِ گعکضـ ضٍکبط
موَهی قطوت گمظ کؾتمى آشضبمیاجامى قاطلای،
هٌْسؼ ٍلی کلِ زیٌی زض پیمهی ضٍظ ذبطًگمض ضک بِ
ذبطًگمضکى ٍ ـعمالى مطنِ ذبط ٍ کطالع ضؾامًای
تبطیه گفت.
زض کیي پیمم آهسُ کؾت:زًیمی کهاطٍظی زًایامی
پیكطـت ٍ تَؾعِ کؾت  ٍ ،کیي هَلعیت ٍکبؿتِ باِ
کطالع ضؾمًی بِ ٌّگمم ٍ وؿاب کطاالمامت ٍ
آگمّی کؾت.کیٌجامًاب ضاواي تاباطیاه ضٍظ
ذبطًگمض ٍ پمؾسکقت للن بِ ّوِ ذباطًاگامضکى ٍ

کنحمب ضؾمًِ ٍ للن ،کظ ّوطکّی ٍ کّتوامم ٍیاػُ
تومهی معیعکى زض کًعىمؼ کذبمض ٍ کطالع ضؾامًای
ـعملیت ّمی قطوت گمظ کؾتمى لسضزکًی ًواَزُ ٍ
بطکی ّوِ ذبطًگمضکى هتعْس ٍ ؾممی کظ ذاسکًٍاس
هتعمل ؾالهتی ذَکّمًان.بام گاطکهای زکقات یامز
قْسکی ذبطًگمض ،کیي ضٍظـطذٌسُ ضک بِ ّاواِ ی
بعضگَکضکى کیي مطنِ تبطیه ماطو ًاواَزُ ٍ
کهیسٍکضم بم ّوطکّی ٍ هؿممست کنحمب ضؾمًِ ٍ
ـعمالى جطکیس بتَکًین زض ضکؾتمی ٍظمیؿ ذاطایاط
ذَز ٍ ظهیٌِ ؾمظی بطکی ههطؾ بْیٌِ ٍ کیوي کظ

ّشت عاهل اصلی کن آتی
در کشَر

گمظ طبیعی لسم ّمی هَثطی بطزکضین.

ًرم افراز راٌّوای اًتخاب رشتِ هجازی داٍطلثاى کٌکَر هٌتشر شذ
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًمهِ کضن -هكمٍض ماملای
ؾمظهمى ؾٌجف آهَظـ وكَض کظ کًتكامض ًاطم
کـعکض کًترمب ضقتِ هجمظی بطکی چْامض گاطٍُ
آظهمیكی ذبط زکز ٍ گفتً :طم کـاعکض ًاْامیای
کًترمب ضقتِ هجمظی بطکی زکٍطالابامى گاطٍُ
آظهمیكی ملَم تجطبی ًیع چْمضقٌبِ  18هطزکز
همُ هٌتكط قس.
زوتط حؿیي تَولی زض گفتگَ بم کیؿٌم بم کمالم
کیي هطلب کظْمض وطزً :اطم کـاعکض ضکّاٌاوامی
کًترمب ضقتِ هجمظی بِ زکٍطلبمى کیي کهىمى ضک
هی زّس بم تَجِ بِ ٍضعیت ملوی ٍ ًاواطُ کی
وِ زض آظهَى ؾطکؾطی وؿب وطزُ ،ذَز ضک

بم زکٍطلب هكمبِ آظهَى ؾاطکؾاطی ؾامل 95
هممیؿِ ٍ کهىمى لبَلی ذَز ضک هكمّسُ ًومیس.
ٍی زض کزکهِ تهطیح وطز :بطکی کیاي هاٌا اَض
ولیِ تؽییبطکت قطکیط ٍ ضاَکباط گاعیاٌاف
آظهَى  96زض ـمی کطالممت آظهَى ؾطکؾاطی
 95کمومل قسُ کؾت.
زض ًطم کـعکض ـَق وِ کظ ؾممت  22ضٍظ گصقتِ
 17هطزکزهمُ ؾامل جامضی باطکی زکٍطالابامى
گطٍُ ّمی آظهمیكی مالاَم ضیامضای مالاَم
کًؿمًیٌّ ،ط ٍ ظبمى ّمی ذامضجای کظ طاطیاك
ؾمیت ؾمظهمى ؾٌجاف آهاَظـ وكاَض باِ
ًكمًی www.sanjesh.orgزض زؾاتاطؼ

ولیِ گطٍُّمی آظهمیكی ـَق لطکض گطـت.

ایراى در تیي  01کشَر ترتر قیوت ایٌترًت هَتایل

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًامهاِ کضن -هاسیاطمامها
قطوت کضتبمطمت ظیطؾمذت زض یىی کظ نفحاِ

ّمی ذَز زض قبىِ ّمی کجتوممی،کیطکى ضک جاعٍ
 10وكَض بطتط زض ذهَل لیاوات کیاٌاتاطًات
هَبمی زکًؿت ٍ گفت :بم ٍجَز آًىاِ زض کیاي
هَضز جع وكَضّمی بِ نطـِ زًیم ّؿتین کهام زض
قمذم لیوت کیٌتطًت ذمًگی ٍ ثمبت،ضتباِ کی
بْتط کظ ًَزم ًسکضین.
بِ گعکضـ ذبطًگمض کلتهمزی آًم،هحاواس جاَکز
آشضی جْطهی،هعمٍى ٍظیط کضتبمطمت زض زٍلات
یمظزّن ،زض نفحِ ذَز زض کیٌؿتمگطکم،بام بایامى
کیي هطلب کزکهِ زکزٌَّ :ظ  30زضنس کظ ذطاَ
هؿی تلفي لمزض بِ کضکئِ ؾطمتی بیف کظ  2هاگام

بیت بط ثمًیِ ًیؿتٌس.
ٍی کـعٍز:بِ لحمظ قمذم ویفیت تجطبِ قاسُ
تَؾط ومضبطکىّ ،ط چٌس پیكاطـات ّامی لامبا
تَجْی زکقتین کهم زض مطنِ ٍیسئَ ٍ بمظی ّامی
ضکیمًِ کی ٌَّظ جمی ومض زکضین.
هعمٍى ٍظیط کضتبمطمت تاموایاس واطز :کضتامامی
تىٌَلَغی کیٌتطًت ذمًگی کظ کی زی کؼ کل باِ
ؾمیط تىٌَلَغیّمی بِ ضٍظ تط ٍ بِ نطـِ ؾامظی
لیوت ٍ ًیع بْبَز ویفیت،جع بطًمهِ ّمی کنالای
زٍلت بطکی ـطکّن ؾمظی قطکیط تَؾعِ وؿب ٍ
ومضّمی ًَپمؾت.

تساط سرشواری ترچیذُ هیشَد
ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًمهِ کضن -ضییؽ هاطواع
آهمض کیطکى کظ بطچیسُ قسى بؿم ؾطقومضی بِ
قیَُ ؾٌتی ذبط زکز ٍ گفت :بِ ؾاوات ًا امم
آهمضی ثبتی هبٌم حطوت ذَکّین وطز.
بِ گعکضـ هْط ،کهیسملی پمضؾام زض ًكاؿات
ذبطی ذَز بم ذبطًگمضکى گفت ً :مم کهمضّامی
ثبتی هبٌم ّسؾ کضتممی ویفیت کهمض ضک زًابامل
هی وٌس؛ کیي زض حملی کؾت کؾتمطکض ً مم ثبتای
هبٌم زض زؾتَض ومض زکضز.
ضییؽ هطوع هلی آهمض ،حصؾ هَکظی ومضی ضک
یىی زیگط کظ کّسکؾ ً مم آهمضی ثبتای هاباٌام
زکًؿت ٍ کـعٍز :زض چْم همُ آیٌسُ ،بؿتاط الظم

بطکی کیي ومض ـطکّن ذَکّس قس.
ٍی تهطیح وطز :هطوع کهمض ؾٌس ضکّبطزی واِ
کّسکـی ـطکتط کظ زؾتگمّْم زًبمل هی واٌاس ،ضک
تْیِ وطزُ وِ ؾطَحی ّوچَى جْت گیاطی
والى ٍ ضکّبطزّم ضک زًبمل هی وٌس.
پمضؾم زض پمؾرِ بِ ؾَکل ذبطًگمض هْط گافات:
بحث تؽییط ً مم آهمضی ؾٌتی بِ ثباتای هاباٌام،
ؾطًَقت هحتَم ّوِ ً مم ّمی آهمضی زض زًیم
کؾت ،ؾطقومضی بعسی کًجمم ًاوای قاَز ٍ
ؾطقومضی بعسی ثبتی هبٌم ذَکّس بَز .کلاباتاِ
ـطٌّگ ؾمظی مویك ًایامظ زکضز ٍتاؽایایاطکت
ظیمزی ضک قمّس ذَکّین بَز.

سالهت قلة خطر اتتال تِ زٍال
عقلی را کاّش هیدّذ

ؾااطٍیااؽ ذاابااطی
ضٍظًاامهااِ کضن-
هطملعمت حموی کظ
آى کؾت وِ هممبلاِ
باااام بااااطذاااای
ـموتَضّمی ذطاطظک
زض ؾٌیي هیمًؿاملای
ذطط کبتال باِ ظٍکل
مملی ضک زض کـاطکز
ومّف هیزّس.
بِ گعکضـ کیؿٌم ،کحتومل کبتال بِ ظٍکل مملی بِ ـموتَضّمی هتعسزی هطتبط
کؾت وِ بطذی کظ آًْم ّوچَى زیمبت ،ـكمض ذَى بمال ٍ کؾتعومل ؾایاگامض
بط ؾالهت للب ٍ مطٍق ّن تمثیط زکضًس.
زض بطضؾی جسیس آهسُ کؾت ٍجَز کیي ـمواتاَضّامی ذاطاطظک زض زٍضُ
هیمًؿملی هوىي کؾت کحتومل کبتال بِ ظٍکل مملی ضک زض زٍضُّامی باعاسی
ظًسگی کـعکیف زّس.
هترههمى آهطیىمیی کظْمض زکقتٌس :کیي بطضؾی تمویس واٌاٌاسُ کّاوایات
وٌتطل ـموتَضّمی ذططظک زض ؾالهت للب ّوچَى ـكامض ذاَى بامال زض
پیكگیطی کظ کبتال بِ ظٍکل مملی زض ؾٌیي بمالؾت.
هترههمى آهطیىمیی ّوچٌیي بم بیمى کیٌىِ آًچِ بطکی ؾالهت للب هفیاس
کؾت بطکی هؽع ّن ؾَزآٍض کؾت کظْمض وطزًس وِ ظٍکل ممالای زض کیاي
وكَض بِ ًگطکًی ـعکیٌسُ زض حَظُ ؾالهت موَهی تبسی قسُ کؾت.
بِ گعکضـ هسیىمل ًیَظتَزی ،ظٍکل مملی قمه گطٍّی کظ بایاوامضی ّام
هیقَز وِ مولىطز هؽع ضک تحت تمثیط لطکض هیزٌّس .آلعکیوط هتسکٍلتطیاي
قى ظٍکل مملی کؾت وِ ًعزیه بِ زٍ ؾَم آى ضک قمه هیقَز.

ٍی کزکهِ زکز :کلبتِ کیي ومض ًیمظهٌس تؽییط لَکًیي
کؾت چطکوِ بِ ّیچ مٌَکى بم لاَکًایاي ـاعالای
کهىمى کجطکی ً مم آهمضی ثبتی هاباٌام ٍجاَز
ًسکضز؛ کلبتِ هرملفت ّمی ؾیامؾای پایاف ضٍ
ًسکضین ٍ ّوِ جطیمًْمی ؾیمؾی کیي ضًٍاس ضک
پیگیطی هی وٌین.

»پرخاشگری ٍ اضطراب «عَارض
هصرف ًَشاتِّای اًرژیزا

ؾطٍیؽ ذبطی ضٍظًمهِ کضن -هترهم بْسکقات ٍ ؾاالهات گافات:
ًَقمبِ ّمی کًطغیظک زکضکی هكتممت ومـئیي ّؿتٌس ٍ بطکی وؿی وِ بِ آًْام
ٍکبؿتِ قَز ؾبب بِ ّن ضیرتگی ؾیؿتن مهبای ،پاطذامـ ٍ کضاطاطکب
هیقَز.
هحوس ّمقوی هترهم بْسکقت ٍ ؾالهت زض گفتٍگَ بام ذاباطًاگامض
بْسکقت ٍ زضهمى ذبطگعکضی ـمضؼ ،گفتًَ :قمبِّمی کًطغیظک بیكتط یه
تبلیػ ،ـطیب ٍ قعمض ّؿتٌس ٍ کیي هاَضاَع ضک واِ کًاطغی کـاطکز ضک زض
ـعملیتّمی ضٍظهطُ ٍ ٍضظقی کـعکیف هیزٌّس ،چٌسکى ٍکلعیت ًسکضز.
ٍی کـعٍز :کیي ًَقمبِ ّم ـطآیٌس تَلیسقمى هرفیمًِ کؾت ،تطوایابامت آًاْام
کمالم هیقَز کهم ـطآیٌس تَلیس هكرم ًیؿت یعٌی کیٌىِ چِ هحتَیمتای ٍ
تحت چِ قطکیط آظهمیكگمّی بِ آًْم کضمـِ هیقَز ،بِ ّویاي زلایا هام
تَنیِ هیوٌین وِ کظ ههطؾ هسکٍم کیي ًَقمبِّم پطّیع قَز.
هترهم بْسکقت ٍ ؾالهت کضمـِ وطز :کیي ًَقیسًیّم زض وا چاٌاس
تطویب کنلی زکضًس وِ بممث کـعکیف کًطغی کـطکز هیقًَس وِ هْواتاطیاي
آًْم لٌس کؾت .لٌس گط چِ کًطغی ضک ظیمز هیوٌس کهم بِ زلی تطقح کًؿَلیاي
ومّف لٌسذَى ضک زض پی زکضز ٍ ًویتَکًس کًطغی پمیسکضی ضک بطکی ـطز باِ
زًبمل زکقتِ بمقس.
ّمقوی گفتّ :وچٌیي کیي ًَقیسًیّم زکضکی هكتممت ومـئیي ّؿتٌس ،کیاي
هكتممت زض کًَکع لَُْ کؾتفمزُ هیقَز وِ بممث کـعکیف ؾطح َّقایامضی
کًطغی کـطکز هی قَز کهم بطکی وؿی وِ بِ آًْم ٍکبؿتِ قاَز زض زضکظهاست
کمتیمزآٍض کؾت ٍ ؾبب بِ ّن ضیرتگی مهبی ،پطذمقگطی ٍ کضاطاطکب
هیقَز.
ٍی گفت :کیي ًَقیسًی ّم موستمً گمظزکض ّؿتٌس بِ ّویي زلی ؾبب کقتْم،
چملی زض زضکظ هست ٍ مَکضضی ّوچَى ووبَز ولؿین ٍ پَوی کؾتاراَکى
هیقًَس ّوچٌیي وَتمُهست هكىالت گَکضقی ٍ ؾَءّمضوِ ضک کیاجامز
هیوٌٌس.

صادرات سیةزهیٌی کوتر اها گراىتر شذ

ؾطٍیؽ ذباطی ضٍظًامهاِ کضن -نامزضکت
ؾیبظهیٌی طی چْمضهمِّ کذیط بم بیف کظ 30
زضنس ومّف کهم  27زضنس کـعکیف لیوت زض
بمظکضّمی جْمًی ـطٍذتِ هی قَز وِ ّوعهمًی
آى بم گطکًی کیي هحهَل طی یه هامُ کذایاط
جملب بِ ً ط هیضؾس.بِ گعکضـ کیؿاٌام ،طای
چْمض همُ ًرؿت کهؿمل بیف کظ ّ 60اعکض ٍ
 555تي ؾیب ظهیٌی بِ کضظـ  13هیالایاَى ٍ
ّ 826عکض ٍ  700زالض هعمزل  44هیلیمضز ٍ 869
هیلیَى ٍ ّ 473عکض تَهمى بِ  12وكَض هرتلؿ

نمزض قس وِ کظ ً ط ٍظًی  33.12زضنس ٍ کظ
ً ط کضظقی  20زضنس ومّف ضک ًؿابات باِ
ّویي بمظُ ظهمًی زض ؾمل گصقتِ تجطبِ واطزُ
کؾت.آشضبمیجمى ،کضهٌؿتمى ،کـؽمًؿتمى ،کهامضکت
هتحسُ مطبی ،تطووٌؿاتامى ،ماطکق ،ضٍؾایاِ،
لعکلؿتمى ،لطط ،وٌیم ،وَیت ٍ گطجؿاتامى 12
هكتطی ؾیب ظهیٌی کیطکى بِ قومض هیضًٍس وِ
زض کیي هیمى وكَضّمی مطکق ،تطووٌاؿاتامى ٍ
آشضبمیجمى بِ تطتیب بیكتطیي هیعکى ذطیس کیاي
هحهَل ضک بِ ذَز کذتهمل زکزُ کًاس ٍ زض
بمظکض نمزضکت ؾیبظهیٌی هاجاواَمام 79.77
زضنس ؾْن زکضًس .جملب تاط کیاٌاىاِ ضًٍاس
نمزضکت ؾیب ظهیٌی ًؿبت بِ گصقتِ تاؽایایاط
وطزُ ٍ بم ومّف هحؿَؾی هاَکجاِ قاسُ ٍ
لیوت آى ًؿبت بِ چْمض همِّ ًاراؿات ؾامل

گصقتِ کظ ً ط کضظی (زالضی)  21.05زضنس ٍ
کظ ً ط ضیملی  27.10زضنس کـعکیف یمـتِ کؾات
کهم ّوچٌمى لیوت ؾیبظهیٌی نمزضکتی بؿایامض
کضظکىتط کظ آى چیعی کؾت وِ زض بمظکض زکذلای
بِ زؾت هطزم هیضؾس.چطکوِ بم ًاگامّای باِ
آهمضّمی ضؾوی هٌتكط قسُ کظ هتَؾط لیاوات
ذطزُ ـطٍقی بطذی هَکز ذَضکوای زض قاْاط
تْطکى لیوت ّط ویلَگطم ؾیب ظهیٌی زض بمظکض
 2296کؾت وِ  209.85زضنس گطکىتط کظ ًطخ
نمزضکتی آى هحؿَب هیقًَس زض حملی واِ
ومضقٌمؾمى هعتمسًس ؾیبظهیٌی ٍ هحهاَالت
آببطی همًٌس آى وِ لیوتّمی بؿیمض پمیایاٌای
زض بمظکض جْمًی زکضًس ًبمیس نمزض قًَاس ٍ زض
نَضت لعٍم تَلیسقمى بمیس بِ کًسکظُ تمهیي ًیمظ
زکذلی بمقس.

هعمٍى زـتط بطًمهِ ضیعی والى آب ٍ آبافامی ٍظکضت
ًیطٍّ ،كت ممه کنلی کیجمز بحطکى آب زض وكاَض ضک
بط قوطز.
بِ گعکضـ کیطًم کظ ٍظکضت ًیطٍّ ،سکیت ـاْاوای کـاعٍز:
یىی کظ ملت ّمی کؾمؾی کیي بحطکى ،کـعکیف جواعایات
کؾت وِ بم تَجِ بِ جوعیت ّفت هیلایاًَای کیاطکى زض
 ٍ 1305جوعیت  30هیلیاًَای زض کباتاسکی کًاماالب ٍ
جوعیت  80هیلیًَی زض ظهمى حمضاط ،ههامضؾ هام باِ
نَضت بی ضٍیِ ٍ ذمضج کظ کؾاتامًاسکضزّامی جاْامًای
کـعکیف زکقتِ ؛ بطَضی وِ بطکی  80هیلیَى ًفط جوعیات
زض تومم برف ّمی قطب ،نٌعات ٍ وكامٍضظی 100
هیلیمضز هتط هىعب آب ههطؾ هیقَز ٍ کیي کؾاتافامزُ
ًمزضؾت هٌمبع طبیعی ضک ومّف زکزُ کؾت.
هعمٍى زـتط بطًمهِ ضیعی والى آب ٍ آبفمی ٍظکضت ًیطٍ
بم کقمضُ بِ کیٌىِ زض ّوِ زٍضکًی وِ هسیطیت هسضى آب
زکقتین کظ بْطُ ٍضی بؿیمض پمییي آب بطذَضزکض باَزیان،
کـعٍز :بْطُ ٍضی زض برف وكمٍضظی بؿیمض پمییي کؾات،
بطَضی وِ زض تَلیس یه ویلَگطم هحهَل وكامٍضظی
حسٍز یه هتط هىعب آب ههطؾ هیوٌین زض حاملای
وِ هتَؾط بْطُ ٍضی زض وكَضّمی پیكطـتِ  2.5تام 3
ویلَگطم بم کؾتفمزُ کظ یه هاتاط هاىاعاب آب کؾات.
ٍی کزکهِ زکز :زض بْطُ ٍضی کلتهمزی ًیع تَلایاس هام باِ
کظکی ّط هتط هىعب آب حسٍز  20ؾٌت زض وكامٍضظی
ٍ زض ؾمیط وكَضّم بیف کظ یه زالض کؾت بٌمبطکیي بطکی
تَلیس هَکز ؼصکیی زض وكَض ًمچمض بِ کؾتفمزُ آب بیكاتاط
ّؿتین ٍلی بم کـعکیف بْطُ ٍضی هیتَکى ههطؾ آب ضک
ومّف زکز.
ـْوی بم بیمى کیٌىِ زض وكَض  32زضنس آب بِ حؿامب
ًیمهسُ زکقتین ٍ زض ظهمى حمضط بم تاالـ ّامی ٍظکضت
ًیطٍ بِ حسٍز  26زضنس ضؾیسُ وِ بیف کظ  15زضناس
آى ّسض ضـت هحؿَب هیقَز ،کـعٍز :زض برف نٌعت
زض وكَضّمی تَؾعِ یمـتِ ضکًسهمى ٍ ومضکیی آب حسٍز
 90زضنس کؾت ٍ زض کیي ظهیٌِ ًیع کظ کؾتمًسکضز جاْامًای
ممب ّؿتین.
ٍی کظ تؽییط کللین بِ مٌَکى یىی زیگط کظ مَکه بحاطکًای
قسى هٌمبع آبی یمز وطز ٍ کـعٍز :آب تجاسیاس قاًَاسُ
وكَض زض ؾملّمی کذیط  130هیلیمضز هتط هىاعاب باَزُ
ٍلی کهطٍظُ زض کثط تؽییط کللین ،کـاعکیاف زهام ٍ هایاعکى
تبریط ،ومّف  10زضنسی بمضـّام ٍ  25زضناسی،
هتَؾط آب تجسیسپصیط وكَض بِ  116هیلیمضز هتطهىعب
ومّف یمـتِ ٍ حتی زض بطذی کظ ؾامل ّام بام ضذاسکز
ذكىؿملی قسیس تم حس  104هیلیمضز هتاطهاىاعاب ًایاع
ومّف یمـتِ کؾت.
هعمٍى زـتط بطًمهِ ضیعی والى آب ٍ آبفمی ٍظکضت ًیطٍ
ؾمذتمض هعیَب کلتهمز آب ضک بِ مٌَکى پٌجوایاي مالات
بحطکًی قسى هٌمبع آبی وكَض مٌَکى واطز ٍ زض کزکهاِ
کظْمض زکقتّ :عیٌِ زضیمـتی کظ هطزم زض کظکی تأهیي آب
بؿیمض ووتط کظ ّعیٌِ کی کؾات واِ کظ ؾاَی زٍلات
پطزکذت هی قَز یعٌی زٍلت بطکی تَلیس ّط هتط هىعاب
آب ّ 12عکض ضیمل ّعیٌِ هیوٌس ٍ بم هبلػ چْمض ّعکض تام
چْمض ّعکض ٍ  500ضیمل زض کذتیمض هطزم هیگصکضز.
ٍی کزکهِ زکز :کیي هبلػ ًمچیع ؾبب هیقَز تم هاطزم زض
هسیطیت ههطؾ آب بطَض جسی هكامضوات ًاىاٌاٌاس،
بٌمبطکیي بْتط کؾت لیوت ّم ٍکلعی قاًَاس ٍلای یامضکًاِ
هؿااتااماایاان بااِ باارااف وكاامٍضظی پااطزکذاات قااَز.
ٍی ضعؿ ؾمذتمضی ضک یىی زیگط کظ مَکه زکًؿات ٍ
کزکهِ زکز :زض ّوِ کجعکیی وِ هسیطیت ؾطظهیٌای ضک باِ
مْسُ زکضًس کمن کظ هٌمباع طابایاعای ،هاحایاط ظیؿات،
وكمٍضظی ٍ آب ،هم ضعؿ ؾمذتمض زکضین ٍ ؾمذتمضّمی
هم بطکی کیٌىمض هٌمؾب ًیؿتٌس ٍ بمیس تؽییط ؾمذتمض زّیان،
بٌمبط کیي بِ زًبمل کیي هَضَع حفمظت ٍ بْطُ بطزکضی هام
زچمض هكى کؾت وِ بمیس کنالح قَز.
ـْوی بم بیمى کیٌىِ ً مم ّمی بْطُ بطزکضی هم ًایاع زچامض
هكى ّؿتٌس ،تهطیح وطز ً :مم بْطُ باطزکضی ؾاٌاتای
لسین بِ زلی کیٌىِ ؾمهمًِ هسضى هسیطیات آب کیاجامز
وطزُکین کظ بیي ضـتِ ٍ هتٌمؾب بم ؾمهمًِ هسضى هسیطیات،
ًاا اامم بااْااطُ بااطزکضی کیااجاامز قااسُ کؾاات.
کٍ کـعٍز :هم قى هسیطیت ضک هسضى ٍ قاباىاِ آبایامضی
هسضى کیجمز وطزین ،ؾس ؾمذتین ٍ کیيّم ًیمظ باِ ًا امم
بْطُ بطزکضی هتٌمظط زکقتٌس وِ بمیس کیجمز هی قاس ٍلای
هتمؾفمًِ ً مم ّمی بْطُ بطزکضی هتٌمؾب بم کیي تاحاَالت
کیجمز ًكس.
هعمٍى زـتط بطًمهِ ضیعی والى آب ٍ آبفمی ٍظکضت ًیطٍ
ّفتویي هَضز ضک ضعؿ هسیطیت ٍ حىوطکًی ًمپمیسکض زض
ّوِ برفّمی هٌمبع طبیعی ،وكمٍضظی ،هحیط ضیؿت ٍ
آب زکًؿت ٍ زض کزکهِ شوط وطز :بطًمهِّمی آب ،هحیط
ظیؿت ،هٌمبع طبیعی ٍ وكمٍضظی بمیس کظ یاه باِ ّان
پیَؾتگی زض بطًمهِّم بطذَضزکض بمقٌس تم بتَکًٌس هاعاضا
بی آبی ضک بم بطًمهِ ّمی هٌؿجن ٍ بِ ّن پیَؾتِ هسیطیات
وٌٌس.
ٍی کظ تحوی کقتؽمل وكَض بِ براف آب باِ ماٌاَکى
آذطیي ممه کیجمز بحطکى یمز وطز ٍ زض کزکهاِ گافات:
چَى هسیطکى لمزض ًبَزًس بطکی برفّمی هرتلؿ تأهیاي
کقتؽمل وٌٌس ٍ ذَزوفامیای زض باطذای هاحاهاَالت
کؾتطکتػیه ضک بم ذَزوفمیی کقتبمُ گطـتٌس بممث قسًس تم
نااسهاامت ؾااٌااگاایااٌاای بااِ باارااف آب ٍکضز قااَز.
ـْوی کزکهِ زکز :بطذی کقرمل بطکی تأهیي هعایاكات ٍ
کقتؽمل زض ظهیي ّمی ذَز ،چامُ ؼایاط هاجامظی حافاط
وطزُکًس ٍ بِ وكت ٍ ظضکمت های پاطزکظًاس .کیاي بای
بطًمهگی ّم ؾبب کیجمز بحطکى زض ؾفطُّمی ظیاطظهایاٌای
آب قس .هتمؾفمًِ ٍظکضت ًیطٍ زض گاصقاتاِ باِ زالیا
هرتلؿ ًتَکًؿتِ کظ کیي پسیسُ هرطب ٍ کضمـِ باطزکقات
آب ظیطظهیٌی بطَض هؤثط جلَگیطی وٌس.

آگْی هفقَدی
شٌاسٌاهِ هالکیت خَدرٍ پرایذ تشواارُ
اًتظاهی :ایراى 295-52د 99هذل 92
تشوارُ هَتَر ٍ 2390932 :شاواارُ
شاسی NAS200011F0059355 :تٌاام
ایٌجاًة شیَا سلیواًی هفقَد گردیذُ از
درجِ اعتثار ساقط هی تاشذ.
هیاًِ

