روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

جراین هَتَرسیکلت ّبی فبقذ بیوِ شخص ثبلث بخشَدُ شذ

* سه شنبه
5739
*  6:بهمن
;615
*  58فوریه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 818: :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 9


گوانگون

رٍزًاهِ ارك
اّر
آگْي تحذيذ حذٍد اختصاصي از بخش  02تبريس
104/4/19178-95/11/23
ٛظز ثز ای ٠ٌٜؽؾیا َٛیٌجبة عبخی٘بٗ ٙلدزٝس ٟاس پدالى
 124افٔی  ٝثؾ٘بر 2385 ٟكزػی ٝاهغ در بجیالر ثدندؼ
 -20تجزیش ث ٠اعیٜبد رای ؽد٘دبر9560304010008856 :ٟ
ٗٞرخ١ 1395/06/29 :٠یبت هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق ٗغیودز در
ثجت ا١ز  ٝثً ٠الع١ :٠د  5380/91ثٛ ٠بٕ آهبی ع٢زاة ثیدَ
ساد ٟكزسٛیٗ :بؽبءآ ٠تبئیی ٗبٌٓیت ؽی ٝ ٟتحییی یٝد آٙ
تبً ٜٙٞث ٠ػْ٘ ٛیبٗی ٟاعتٓ .ذا ث ٠اعیٜبد تجدقدزٗ ٟدبد13 ٟ
هبٗ ٝ ٙٞٛبد 13 ٟآئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق  ٝؼیت ثجیدی
ارا ی  ٝعبخی٘ب٢ٛبی كبهی عٜی رع٘ی تحییی یٝد پالى
كٞم در رٝس چ٢برؽٜجٞٗ ٠رخ 1395/12/18 :٠عدبػدت 10
فجح ؽزٝع  ٝث ٠ػْ٘ خٞا١ی آٗیٓ.ذا ثییٜٞعیٔ ٠ثٗ ٠بٌٓدیدٚ
ٗجبٝر اخطبر ٗیؾٞد ً ٠در ٗٞػی ٗوزر در ٗحْ ٝهٞع ٗٔي
ب ز تب قجن ٗوزرات ٛغجت ث ٠تحییی یٝد پدالى كدٞم
اهیإ ؽٞد ٗ ٝیت اػیزاك ث ٠ای ٚآُ٢ی ثزاثز ٗبد 20 ٟهبٙٞٛ
ثجت تب عی رٝس اس تبریخ تٜظیٖ فٞرت٘جٔظ تحییی دیٝد
ٗی ثبؽی .ثزاثز ٗبد 86 ٟآئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛثجت ٗؼدیدزك ثدبیدی
ظزف ٗیت یي ٗب ٟاس تبریخ تغٔیٖ اػیزاك ثٗ ٠زجغ ثجیی
دادخٞاعت ثٗ ٠زجغ ذیقال ه بئی توییٖ ٘ٛبیی .در ؿدیدز
ایٜقٞرت ٗیوب ی ثجت یب ٘ٛبیٜی ٟهبٛٞٛی ٝی ٗی تدٞاٛدی ثد٠
دادُبٗ ٟزثٞقٗ ٠زاجؼُٞ ٝ ٠ا١ی ػیٕ توییٖ دادخٞاعت را
دریبكت  ٝث ٠ادار ٟثجت تغٔیٖ ٘ٛبیی در ایٜقٞرت ادار ٟثجدت
ثی ٙٝتٞج ٠ث ٠اػیزاك ٗؼیزك ػ٘ٔیبت ثجیی را ثدب رػدبیدت
ٗوزرات اداٗ ٠خٞا١ی داد.
تاريخ اًتشار52/1955901 :
رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالك اّر
علي حسیي رستوي
******************************
رٍزًاهِ ارك
م الف  /82اّر
آگْي تحذيذ حذٍد اختصاصي از بخش  21تبريس
104/4/19253-95/11/24
ٛظز ثز ای ٠ٌٜؽؾیا َٛیي هطؼ ٠ثبؽ ٗلزٝس ٟاس پدالى 44
افٔی  ٝثؾ٘بر 33 ٟكزػی ٝاهغ در هزیٗ ٠دیدشا ٙآة ثدندؼ
 -36تجزیش ث ٠اعیٜبد رای ؽد٘دبر92114404010002050 :ٟ
ٗٞرخ١ 1395/04/21 :٠یبت هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق ٗغیودز در
ثجت ا١ز  ٝثً ٠الع ... :٠ثٛ ٠بٕ آهبی ٘١ت هٔیشاد ٟكدزسٛدی:
ٗح٘ی تبئیی ٗبٌٓیت ؽی ٝ ٟتحییی یٝد آ ٙتدبًدٜد ٙٞثد٠
ػْ٘ ٛیبٗی ٟاعتٓ .ذا ث ٠اعیٜبد تجقزٗ ٟبد 13 ٟهبٗ ٝ ٙٞٛدبدٟ
 13آئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق  ٝؼیت ثجدیدی ارا دی ٝ
عبخی٘ب٢ٛبی كبهی عٜی رع٘ی تحییی یٝد پالى كدٞم در
رٝس چ٢برؽٜجٞٗ ٠رخ 1395/12/18 :٠عبػت  10فجح ؽزٝع
 ٝث ٠ػْ٘ خٞا١ی آٗیٓ.ذا ثییٜٞعیٔ ٠ثٗ ٠بٌٓیٗ ٚجبٝر اخطبر
ٗیؾٞد ً ٠در ٗٞػی ٗوزر در ٗحْ ٝهٞع ٗٔي ب ز تب قجن
ٗوزرات ٛغجت ث ٠تحییی یٝد پالى كٞم اهدیإ ؽدٞد ٝ
ٗیت اػیزاك ث ٠ای ٚآُ٢ی ثزاثز ٗبد 20 ٟهب ٙٞٛثجت تب عدی
رٝس اس تبریخ تٜظیٖ فٞرت٘جٔظ تحییی یٝد ٗی ثدبؽدی.
ثزاثز ٗبد 86 ٟآئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛثجت ٗؼیزك ثبیی ظزف ٗدیت
یي ٗب ٟاس تبریخ تغٔیٖ اػیزاك ثٗ ٠زجغ ثجیی دادخٞاعدت
ثٗ ٠زجغ ذیقال ه بئی توییٖ ٘ٛبیی .در ؿیدز ایدٜدقدٞرت
ٗیوب ی ثجت یب ٘ٛبیٜی ٟهبٛٞٛی ٝی ٗدی تدٞاٛدی ثد ٠دادُدبٟ
ٗزثٞقٗ ٠زاجؼُٞ ٝ ٠ا١ی ػیٕ توییٖ دادخٞاعت را دریبكت
 ٝث ٠ادار ٟثجت تغٔیٖ ٘ٛبیی در ایٜقٞرت ادار ٟثدجدت ثدیٙٝ
تٞج ٠ث ٠اػیزاك ٗؼیزك ػ٘ٔیبت ثجیی را ثب رػبیت ٗوزرات
اداٗ ٠خٞا١ی داد.
تاريخ اًتشار52/1955901 :
رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالك اّر
علي حسیي رستوي
******************************
رٍزًاهِ ارك
م الف  /89اّر
آگْي تحذيذ حذٍد اختصاصي از بخش  21تبريس
104/4/19254-95/11/24
ٛظز ثز ای ٠ٌٜؽؾیا َٛیي هطؼ ٠ثبؽ ٗلزٝس ٟاس پدالى 44
افٔی  ٝثؾ٘بر 34 ٟكزػی ٝاهغ در هزیٗ ٠دیدشا ٙآة ثدندؼ
 -36تجزیش ث ٠اعیٜبد رای ؽد٘دبر9560304010005661 :ٟ
ٗٞرخ١ 1395/04/21 :٠یبت هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق ٗغیودز در
ثجت ا١ز  ٝثً ٠الع١ :٠د  2050/92ثٛ ٠بٕ آهبی ٘١ت هٔیدشادٟ
كزسٛیٗ :ح٘ی تبئیی ٗبٌٓیت ؽی ٝ ٟتحییی یٝد آ ٙتبًٜٙٞ
ث ٠ػْ٘ ٛیبٗی ٟاعتٓ .ذا ث ٠اعیٜبد تجقزٗ ٟبد 13 ٟهدبٛدٝ ٙٞ
ٗبد 13 ٟآئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق  ٝؼیت ثجیی ارا دی
 ٝعبخی٘ب٢ٛبی كبهی عٜی رع٘ی تحییی یٝد پدالى كدٞم
در رٝس چ٢برؽٜجٞٗ ٠رخ 1395/12/18 :٠عبػت  10فدجدح
ؽزٝع  ٝث ٠ػْ٘ خٞا١ی آٗیٓ.ذا ثییٜٞعیٔ ٠ثٗ ٠بٌٓیٗ ٚجدبٝر
اخطبر ٗیؾٞد ً ٠در ٗٞػی ٗوزر در ٗحْ ٝهٞع ٗٔي ب ز
تب قجن ٗوزرات ٛغجت ث ٠تحییی یٝد پدالى كدٞم اهدیإ
ؽٞد ٗ ٝیت اػیزاك ث ٠ای ٚآُ٢ی ثزاثز ٗبد 20 ٟهب ٙٞٛثجدت
تب عی رٝس اس تبریخ تٜظیٖ فٞرت٘جٔظ تحییی یٝد ٗدی
ثبؽی .ثزاثز ٗبد 86 ٟآئیٛ ٚبٗ ٠هب ٙٞٛثجت ٗؼیزك ثبیی ظدزف
ٗیت یي ٗب ٟاس تبریخ تغٔیٖ اػیزاك ثدٗ ٠دزجدغ ثدجدیدی
دادخٞاعت ثٗ ٠زجغ ذیقال ه بئی توییٖ ٘ٛبیی .در ؿدیدز
ایٜقٞرت ٗیوب ی ثجت یب ٘ٛبیٜی ٟهبٛٞٛی ٝی ٗی تدٞاٛدی ثد٠
دادُبٗ ٟزثٞقٗ ٠زاجؼُٞ ٝ ٠ا١ی ػیٕ توییٖ دادخٞاعت را
دریبكت  ٝث ٠ادار ٟثجت تغٔیٖ ٘ٛبیی در ایٜقٞرت ادار ٟثجدت
ثی ٙٝتٞج ٠ث ٠اػیزاك ٗؼیزك ػ٘ٔیبت ثجیی را ثدب رػدبیدت
ٗوزرات اداٗ ٠خٞا١ی داد.
تاريخ اًتشار52/1955901 :
رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالك اّر
علي حسیي رستوي

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى–  100درفی ٗجٔدؾ جدزید٘د٠
خغبرات ٝارد ؽی ٟث ٠ؽنـ ثبٓث ثزای ٗدٞتدٞرعدیدٌدٔدت
١بی كبهی ثی٘ٛ ٠بٗ ٠ؽنـ ثبٓث ثنؾٞد ٟؽی.
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس ثی٘ٗ ٠زًشی ؽزًت ١دبی ثدید٘د٠
ٌٗٔق ؽی ٟاٛدی ًد ٠اس تدبریدخ ٓ 1395.12.01دـدبیدت
ٛ 1395.12.30غجت ث ٠اػطبی ثنؾٞدُی ٗؼبدّ  100درفی
ٗجٔؾ جزی٘ٞ ٞٗ ٠ع ثٜی (ة) ٗبد 244 ٟهب ٙٞٛثی٘ ٠اجدجدبری
خغبرات ٝارد ؽی ٟث ٠ؽنـ ثبٓث در اثز ٞادث ٛبؽی اس
ٝعبیْ ٛؤیٗ ٠قٞة عبّ  1395ث ٠فیٝر ثی٘ٛ ٠بٗ ٠ؽنـ ثبٓث ثزای ٗٞتٞرعیٌٔت ١بی كبهی ثی٘د٠
ٛبٗ ٠اهیإ ًٜٜی .ثز اعبط ایُ ٚشارػ در ٗبد 24 ٟهب ٙٞٛثی٘ ٠اججبری ؽی ٟٞتدبٗدیدٗ ٚدٜدبثدغ ٗدبٓدی
فٜیٝم تبٗی ٚخغبرت٢بی ثیٛی تؼیی ٚؽی ٟاعت ً ٠ثز اعبط ثٜی ة ایٗ ٚدبدٗ :ٟدجدٔدـدی ٗدؼدبدّ
یاًثز یي عبّ ن ثی٘ ٠اججبری اس دارٛیُبٝ ٙعیٔٛ ٠ؤی ٠ای ً ٠اس اٛجبٕ ثی٘ٞ ٞٗ ٠ع ای ٚهبٙٞٛ
خٞدداری ًٜٜی ٝف ّٞؽٞد.

قیوت بلیت اتَبَس عیذ اهسبل افسایش ًوییببذ



عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -رئیظ اتحبدی ٠تؼبٛٝی ١بی ٗغبكزی ًؾٞر اػالٕ ًزد ً ٠هدید٘دت ثدٔدیدت
ٛبُٝب ٙاتٞثٞعزاٛی در ایبٕ ٞٛرٝس اكشایؼ ٘ٛی یبثی  ٝرٝیٞٛ ٠رٝس عبٓ٢بی ُذؽی ٠اٗغبّ اٛجبٕ ٘ٛی ؽٞد.
ا ٘یر ب ػبٗزی در ُلیِ ٞثب ٗ٢ز خجز داد :هی٘ت ثٔیت اتٞثٞط در قی ایبٕ ٞٛرٝس  ٝدر ١ید ٗغدیدزی
اكشایؼ ٘ٛییبثی ٗ ٝغبكزا ٙثب هی٘ت ًٜٛٞی ٗیتٞاٜٛی ثٔیت ٞٛرٝسی را  ٖ١خزییاری ًٜٜی .ثٜبثدزاید ٚرٝید٠
ای ً ٠ایبٕ ٞٛرٝس عبٓ٢بی هجْ ٝجٞد داؽت  ٝثیٓیْ یي عز خبٓی ثٞد ٙاتٞثٞع٢ب  20درفی ثد ٠هدید٘دت
اكشٝدٗ ٟی ؽی اٗغبّ اٛجبٕ ٘ٛی ؽٞد.
ٝی اداٗ ٠داد :اتحبدی ٠تؼبٛٝی ١بی ٗغبكزی تق٘ی٘ی ثزای اكشایؼ هی٘ت ثٔیت ٛیارد ٘ ٚای ٠ٌٜثبسار ٖ١
ًؾؼ رؽی هی٘ت را ٛیاؽی ٝ ٠ثزخی ٗغبكزا ٙتٞاٛبیی پزداخت اكشایؼ ١شی١ ٠ٜب را ٛیارٛی.
ػبٗزی اظ٢بر داؽت :ػیٕ اكشایؼ در هی٘ت ثٔیت اتٞثٞط ٛغجت ث ٠عبّ  94در ؽزایطی اٛجبٕ ٗی ؽٞد ً٠
١شیٛ ٝ ْ٘ ٠ٜوْ ٗغبكز در عبّ جبری ٛغجت ث ٠عبّ ُذؽی ٠اكشایؼ یبكی ٠اعت اٗب اتحبدید ٠ثدزٛدبٗد ٠ای
ثزای اكشایؼ هی٘ت ثٔیت ٛیارد.
ثُ ٠لی ٠رئیظ اتحبدی ٠تؼبٛٝی١بی ٗغبكزی عزٝیظ د١ی ٛبُٝبٛ ٝ ْ٘ ٙوْ جبد ٟای ٗیٜبعت ثب تودب دب
اكشایؼ ٗییبثی  ٝاتحبدی ٠تٞاٛبیی پبعنِٞیی ث ٠رؽی ٗغبكزا ٙرا  ٖ١دارد.

ضرٍرت تسریع در پیشرفت پرٍشُ بب حفظ شبخصّبی کیفی ٍ اصَل صرفِجَیی

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -ؽ٢زدار تجزیش در ثدبسدیدی اس پدزٝصٟ
ٗزًش ٘١بیؼ١بی ثیٚآ٘ٔٔی ثز ٓش ٕٝتغزیغ در پیؾزكت پزٝص ٟثب لظ
ؽبخـ١بی ًیلی  ٝاف ّٞفزك٠جٞیی تبًیی ًزد.
ثُ ٠شارػ ؽ٢زیبر دًیز فبدم ٛجدلدی پدظ اس اید ٚثدبسدیدی در
جٔغ ٠ای ثب ٞر ٗؼدب ٙٝػد٘دزاٛدی ؽد٢دزدار تدجدزیدش  ٝؽد٢دزدار

ٜٗطوٞ 9 ٠ر یبكی ٝ ٠اظ٢بر داؽت :خٞؽجنیب ٠ٛثب ٗییزیت ٜٗغدجدٖ
پزٝص ٝ ٟتالػ ثی ٝهل ٠ػدٞاٗدْ اجدزایدی در ٛدٞثدت ثدبسدیدی١دبی
١لیِی تـییز عی٘بی پزٝص ٟث ٠خٞثی ٗؾٞ٢د اعت.
ٝی ثب تبًیی ثز ای ٠ً ٚپیؾزكت پزٝصٛ ٟجبیی كیای غبعیت١بی ًیلی
آ ٙؽٞد ُلت :ایٗ ٚزًش ارسؽٜ٘ی در آیٜیٟای ٛدشدیدي هدبثدٔدیدت
ٗیشثبٛی ٘١شٗبٗ 2500 ٙنبقت كزِٜ١ی را خٞا١ی داؽت؛ اس ای ٚرٝ
اجزای ثنؼ١بی ایٜ٘ی  ٝتبعیغبتی ثبیی ثب تج٢یشات ٞ١ؽٜ٘ی ٗدٞرد
تٞج ٠ثبؽی.
دًیز ٛجلی ٗیذًز ؽی٘١ :شٗب ٙثب ای ٚپزٝصًٖٛ ٟظدیدز ؽد٢دزداری
تجزیش عبٗب ٙد١ی  ٝا یبی ٗج٘ٞػٗ ٠وجزٟآؾؼزا را ث ٠ػٜٞا ٙیدٌدی اس
ٛیبس١بی  ٝآٝیت١بی هیی٘ی ؽ٢ز ٗی ٛظز هزار داد ٠ً ٟثب تٞج ٠ثد ٠در
پیؼ ثٞد ٙایبٕ ث٢بر ٝ ٝرٝد ُٗ ٞزدؽِزاٗ ٝ ٙغدبكدزا ٙتدٌد٘دیدْ
ثنؼ ؽ٘بٓی آ١ ٙیكِذاری ؽی ٟاعت.
ؽ٢زدار تجزیش ٗج٘ٞػٗ ٠وجزٟآؾؼزا ٗ ٝزًش ٘١بیؼ١بی ثیٚآ٘ٔٔدی را
دٗ ٝشیت ٗ ٖ٢كزِٜ١ی تٞفیق ًزد  ٝاكشٝد :ثب پیؾزكت ؽبیبٛی ًد٠
د ٝپزٝص ٟثٞٗ ٠اسات  ٖ١دارٛی در آیٜیٟای ٛشدیي ؽب١ی ایدجدبد دٝ
سیزعبخت ارسؽٜ٘ی در ؽ٘بّ  ٝؽزم تجزیش خٞا١یٖ ثٞد.

هقبلِ
یک اختالل شببًِ
ٍ راُ ّبی درهبى

کیفی سبزی خذهبت در دستَر کبر شرکت گبز استبى است
عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارىٗ -دییدزػدبٗدْ
ؽزًت ُبس آذرثبیجب ٙؽزهی ُلت :ثب اتد٘دبٕ
تیریجی ُبسررعبٛی ثٜٗ ٠دبقدن رٝعدیدبیدی ٝ
پٞؽؼ فیدرفیی ٜٗبقدن ؽد٢دزی اعدیدبٙ
ًیلی عبسی خیٗبت ثٗ ٠ؾدیدزًدبُ ٙدبس در
دعیٞر ًبر كؼبٓیت ؽزًت ُدبس آذرثدبیدجدبٙ
ؽزهی هزار دارد.
ثُ ٠شارػ رٝاثد ػد٘دٗٞدی ؽدزًدت ُدبس
آذرثبیجب ٙؽزهی ٜٗ٢یط ٓٝی اهلل دیدٜدی در
ٗزاعٖ ث٢ز ٟثزداری اس پزٝص١ ٟبی ؽزًت ُدبس
دٞر
اعیب ٙثٜٗ ٠بعجت د١د ٠كدجدز ًد ٠ثدب
اعیبٛیار آذرثبیجب ٙؽزهی در تبالر اجی٘دبػدبت
عبخی٘ب ٙادارُ ٟبس ای ٚؽ٢زعیب ٙثزُشار ؽدی
ُلت :ارتوبی ًیلیت خیٗبتی ً ٠ثٗ ٠ؾیزًدبٙ
ُبس ارائٗ ٠ی ؽٞد ٗٞرد تبًیی اعت.
ٝی ث ٠ثد٢دز ٟثدزداری اس ٛدندغدیدیدٗ ٚدزًدش
ٗبٛییٞری َٜاٗیاد ُبس آذرثبیجب ٙؽزهی در ا١ز
اؽبرً ٟزد  ٝثب ثیب ٙای ٠ٌٜایجبد ایٗ ٚدزًدش در

راعیبی ًیلدی عدبسی خدیٗدت رعدبٛدی ثد٠
ؽ٢زٛٝیا ٙهبثْ ارسیبثی اعت اظ٢بر ًدزد :ثدب
ؽزٝع كؼبٓیت ٗزًش ٗشثٞر ًبر اٗیادرعبٛی ثد٠
ٗؾیزًبُ ٙبس ثٝ ٠یض ٟدر ٗٞاهغ ثحزاٛی تغزیغ ٝ
تغ٢یْ ٗی ؽٞد.
ٗییزػبْٗ ؽزًت ُبس اعیب ٙثب ثیب ٙایً ٠ٌٜدبر
ث٢ز ٟثزداری آسٗبیؾی اس ٗزًش ٗبٛدیدیدٞریدٜدَ
اٗیاد ُبس در تجزیش آؿبس ؽی ٟاكشٝد:ث ٠تیرید
در  ٠٘١ؽ٢زعیب١ ٙبی اعیب ٙای ٚقدز ٗدٞكدن

کَدکبى هبتال بِ صرع تب  59درصذ بْبَد هی یببٌذ
عزٝیظ خدجدزی رٝسٛدبٗد ٠ارى- -اعدیدبد
داٛؾِب ٟػٔ ٕٞپشؽٌی ت٢زا ٙثب اؽبر ٟث ٠ایٌٜد٠
ثی٘بری فزع هبثْ درٗب ٙاعت ٝاؿٔت ثی٘براٙ
ث٢جٞد ٗی یبثٜی ُلت :ثی 50 ٚتب  75درفدی
اكزادی ً ٠ثی٘بری آٛب ٙاس یي تب  10عبِٓدی
آؿبس ٗی ؽٞد پظ اس ُذراٛی ٙدٝر ٟدرٗدبٙ
ٜٗبعت ث٢جٞد ٗی یبثٜی.
دٗٝی ٚدٝؽٜج ٠كٞری١ ٠زعبّ ثٛ ٠بٕ رٝس ج٢بٛی
فزع ٛبِٗذاری ؽی ٠ً ٟاٗغبّ ٗقدبدف ثدب
رٝس  25ث ٚ٘٢ؽی ٟاعت ِ٘١ ٝبٕ ثب جدبٗدؼد٠
ج٢بٛی ثزٛبٗ١ ٠بی ٗزثٞط ثد ٠اید ٚرٝس در

ایزا ٖ١ ٙاجزا ٗی ؽٞد.ارتوب آُب١ی ٗزدٕ در
ٗٞرد فزع ارای ٠خدیٗدبت تؾدندیدقدی ٝ
درٗبٛی ٜٗبعت اكشایؼ اٌٗبٛبت  ٝتج٢یدشات
 ٝثزقزف ؽی ٙثبٝر١بی ؿٔ  ٝخدزاكدبت اس
ٗ٘٢یزی ٚا١یاف ثزُشاری رٝس ج٢بٛی فدزع
در ایزا ٙاعت .یٌی اس ثزٛبٗ١ ٠بی رٝس ج٢بٛی
فزع در ایزا ٙثزُشاری ٗغبثو ٠ؽدطدزٛد ثدب
ثی٘برا ٙفزع اعت ً ٠ثزاعبط اػالٕ آٗبدُی
كیراعی ٙٞؽطز ٛا غب ٙهبئٖ ٗوبٗی ه٢زٗبٙ
ؽطز ٛایزا ٙثب  30تب ٛ 40لز اس ثی٘براٗ ٙغبثو٠
ٗی د١ی

پیبد ٟخٞا١ی ؽی ًٗ ٠ی تٞاٛی آدِدٞی عدبیدز
اعیب١ ٙب ثبؽی.
ٝی خطبة ثٗ ٠ییدزا ٙادارات ُدبس ٗدٜدبقدن
ٗنیٔق اعیب ٠ً ٙدر جٔغد ٠دب دز ثدٞدٛدی
ُلت :اػیجبر ٗٞرد ٛیبس ای ٚپزٝص ٟتبٗی ٚؽیٝ ٟ
 ٠٘١ؽ٢زعیب١ ٙب ٗٞظق ث ٠قزا ی  ٝاجدزای
ٗزًش ٗبٛییٞری َٜاٗیاد ُبس ١غیٜی.
ٜٗ٢یط دیٜی اكشٝدٛ :نغییٗ ٚبٗٞریت ٗدزًدش
ٗبٛییٞری َٜا١ز در رٝس١بی ُذؽیٗ ٠زثٞط ثد٠
بدث ٠آتؼ عٞسی در پیزاٗ ٙٞیٌی اس ػٔ٘ي
١بی ُبس رٝعیبیی در ا١ز ثٞد ً ٠اُز ٗدیاخٔد٠
عزیغ اٗیادُزاُ ٙبس ا١ز فٞرت ٘ٛی ُزكدت
پیبٗی١بی ججزاٛ ٙبپذیزی ٗیٞجٜٗ ٠طوٗ ٠ی ؽی.
ٝی ثٞٛ ٠عبسی عبخی٘ب ٙادارُ ٟبس ؽ٢دزعدیدبٙ
ا١ز  ٖ١اؽبر ٝ ٟتقزیح ًدزدٛ :دٞعدبسی ایدٚ
ٗج٘ٞػٛ ٠یش ٗی تٞاٛی ٗقدیاهدی ثدز دزًدت
پزؽیبة ؽزًت ُبس اعیب ٙث ٠ع٘دت تدٞعدؼد٠
خیٗبت ًیلی هٔ٘یاد ؽٞد.
اعیوزار اتٞثٞط ١ب ثدزای پدبعدندِدٞیدی ثد٠
عٞاالت ؽ٢زٛٝیا ٙدر سٗی ٠ٜفدزع پدندؼ
تیشر١بی آٗٞسؽی در ٗیز ٝاس دیِدز ثدزٛدبٗد٠
١بی ای ٚرٝس اعت .دًیز ٗح٘ی ر ب اؽدزكدی
ثٜٗ ٠بعجت رٝس ج٢بٛی فزع ثد ٠خدجدزٛدِدبر
ػٔ٘ی ایزٛب اكشٝد :یٝد  30درفی ثدید٘دبراٙ
ٗجیال ث ٠فزع ٛیش ث ٠دالیْ ٗنیٔق اس ج٘ٔ ٠ثی
خٞاثی  ٝاعیزط ٘١چٜبٛ ٙیبس ثٗ ٠قزف دارٝ
دارٛی.
ٝی اظ٢بر ًزد١ :زچٜی ثی٘برا ٙفدزع ػدال
هطؼی پییا ٘ٛی ًٜٜی اٗب ثب تؾنیـ فحیح ٝ
درٗب١ ٙبی دارٝیی ٗی تٞاٜٛی ثز ای ٚػدبر د٠
ؿٔجً ٠زد ٝ ٟآ ٙرا ًٜیزّ  ٝثی٘برا ٙدر اؿٔدت
ٗٞارد ث٢جٞدی خٞد را پییا ًٜٜی.

ارتقبی  6٢پلِ ای رتبِ ایراى در شبخص جْبًی ًَآٍری

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗد ٠ارىٝ -سیدزػدٔدٕٞ
تحویوبت  ٝكٜبٝری اػالٕ ًزد :رتجد ٠ایدزا ٙاس
ٛظز ؽبخـ ج٢بٛی ٛدٞآٝری در عدبّ 2016
ٛغجت ث ٠عبّ  28 2015رتج ٠ارتوب داؽی ٠اعت.
ثُ ٠شارػ ایزٛب دًیز ٗح٘ی كز١بدی در آییدٚ
ٗؼزكی  ٝتجٔیْ اس ثدزُدشیدیُدب ٙعدی اٗدیدٚ
جؾٜٞار ٟثی ٚآ٘ٔٔی خٞارسٗی إظد٢دبر داؽدت:
 ٖ١اً 235 ٜٙٞپزٝص ٟتحویوبتدی ٗؾدیدزى ثدب
داٛؾِب١ ٟبی ٗؼیجز دٛیب در بّ اٛجبٕ اعدت ٝ
عٗ ٖ٢وبالت ٗؾیزى ایدزا ٙدر عدبّ 2016
ٛغجت ث ٠عبّ  2015رؽی پدٜد درفدیی را

ٛؾبٗ ٙی د١ی.
ٝی اداٗ ٠داد :ثب ً٘بّ اكینبر اػالٕ ٗی ً٠ً ٖٜ
رتج ٠ػٔد٘دی ایدزا ٙدر 2پدبیدِدب ٟاعدیدٜدبدی
اعٌٞپٞط  ISI ٝرتج ٝ 16 ٠در عطح ٜٗطدود٠
 ٝجدد٢ددب ٙاعددالٕ رتددجدد ٠ا ّٝاعددت.
ٝسیز ػٔ ٕٞخبقزٛؾبً ٙزد 14 :داٛؾِدب ٟایدزاٙ
ثزاعبط قجو ٠ثٜیی ج٢بٛی الیی ٙدر ك٢دزعدت
داٛؾِب٢١بی ثزتز  ٝتبثدیدزُدذار دٛدیدب 200 ٝ
داٛؾٜ٘ی ایزاٛی ٛدیدش در سٗدز ٟیدي درفدی
داٛؾدد٘ددٜددیا ٙثددزتددز جدد٢ددب ٙهددزار دارٛددی.
ٝی اداٗ ٠داد :در بٓی ً ٠رؽی ػٔ٘ی دٛدیدب در
عبّ ٛ 2015غجت ث ٠عبّ  2014ثدزاثدز ثدب 6
درفی ُشارػ ؽی ٟایٗ ٚیشا ٙثزای ًؾٞر ٗدب
 17.5درفی اػالٕ ؽی ٠ً ٟرؽی ًد٘دی هدبثدْ
ٗال ظ ٠ای ٗحغٞة ٗی ؽٞد.
رٍزًاهِ ارك

اّر
رًٍَشت آگْي حصر ٍراثت
آهبی /خبٗ ٖٛوقٞد درخؾب ٙدارای ؽٜبعٜبٗ ٠ؽ٘بر 314 ٟث ٠ؽز دادخٞاعت ثد٠
ًالع 950117 ٠اس ای ٚدادُب ٟدرخٞاعت ُٞا١ی قز ٝراثت ٞ٘ٛد ٝ ٟچدٜدیدٚ
ت ٞیح داد ٠ً ٟؽبدرٝا ٙكبق٘ ٠یدیرپدٞر ثد ٠ؽدٜدبعدٜدبٗد 268 ٠در تدبریدخ
 1395/07/23در اهبٗیِب ٟدائ٘ی خٞد ثیرٝد سٛیُی ُلیٝ ٝ ٠رث ٠ی ٚآدلدٞت
آٗ ٙز ٜٗ ٕٞحقزاعت ثٗ -1 :٠وقٞد درخؾب ٙػ.ػ 314 :كزسٛی ٗیٞكی
ٗ -2حجٞة درخؾب ٙػ.ػ 455 :كزسٛی ٗیٞكی
 -3ه٘ز درخؾب ٙػ.ػ 734 :كزسٛی ٗیٞكی
 -4ؽ٘ظ درخؾب ٙػ.ػ 1490801200 :كزسٛی ٗیٞكی
١ -5بجز درخؾب ٙػ.ػ 4540 :كزسٛی ٗیٞكی
ایٜي ثب اٛجبٕ تؾزیلبت ٗویٗبتی درخٞاعت ٗشثٞر را در یي ٞٛثت آُ٢ی ٗی-
٘ٛبیی تب ١ز ًغی اػیزا ی دارد  ٝیب ٝفییٜبٗ ٠اس ٗیٞكی ٛشد ا ٝثبؽی اس تبریخ ٛؾز
آُ٢ی ظزف یي ٗب ٟث ٠دادُب ٟتوییٖ دارد ٝاال ُٞا١ی فبدر خٞا١ی ؽی.
رئیس شعبِ پٌجن شَرای حل اختالف اّر -حسیي پَراصالى

كز١بدی ثٞ ٠ر ١شار ؽزًت داٛؼ ثٜیب ٙدر
 39پبرى ػٖٔ  ٝكٜبٝری ًؾٞر اؽبرً ٟدزد ٝ
ُلت :ای ٚؽزًی٢ب در د ٝعبّ 2015 ٝ 2014
ثددیددؼ اس ٗ 100ددیددٔددیدد ٙٞدالر فددبدرات
ٗحقٞالت داؽی ٠اٛی.
ٝی اكشایؼ تؼبٗالت ػٔ٘ی ثی ٚآ٘ٔٔی را یٌدی
اس ث٘زات جؾٜٞار ٟثید ٚآد٘دٔدٔدی خدٞارسٗدی
ثزؽ٘زد ُ ٝلت :ای ٚجؾٜٞار١ ٟب عجت ارتودبی
ارتجبط  ٝجبیِب ٟػٔد٘دی ایدزاٗ ٙدی ؽدٞد ٝ
ٗ٘٢بٛبٛی ً ٠ث ٠ای٘١ ٠ُٛٞ ٚبیؼ ١ب ٛ ٝؾدغدت
١ب دػٞت ٗی ؽٛٞی اس ٛشدیي ثب ٝاهؼیت ١دب ٝ
پیؾزكت ١بی ػٔ٘ی ٗب آؽٜب ٗی ؽدٛٞدی  ٝثد٠
ؽٜبخت تبس ٟای اس ایزا ٝ ٙؽِلیی ١بی تٞعؼد٠
ػٔ٘ی ایً ٚؾٞر ٗی رعٜی.

اصالحیِ
در آگْی دعَت هجوع عوَهی عبدی بطَر
فَق العبدُ (ًَبت دٍم) تعبًٍی هسکي هْر
خلیل یبلذٍر هرًذ هٌذرج در رٍزًبهِ ارک
بشوبرُ 8488 :هَرخِ57/9955968 :
تبریخ تشکیل جلسِ هجوع هَرخِ:
 57/9956949صحیح بَدُ ٍ بذیي ٍسیلِ
اصالح هی گردد.

ّیئت هذیرُ تعبًٍی هسکي هْر خلیل
یبلذٍر هرًذ

ؽت ادراری اخیالٓی اعت ً ٠تدحدت تدبثدیدز ػدٞاٗدْ
صٛییٌی ُ ٝب١ی اعیزط در ًٞدًب ٙثزٝسٗی ًٜی  ٝثد٠
ُلیٗ ٠ینققب ٙای ٚاخیالّ ثب اكشایؼ عد ٚخدٞد ثد٠
خٞد ث٢جٞد ٗی یبثی.
ثُ ٠شارػ ایزٛب در دٝر ٟای اس ًٞدًی یٌی اس ٗغبئٔی
ً ٠ثبػث اذیت ٝآییٗ ٚی ؽٞد ؽت ادراری كزسٛیؽبٙ
اعت .ؽت ادراری یؼٜی خیظ ًدزدٓ ٙدجدبط سیدز ٝ
رخینٞاة سٗبٛی ً ٠ثب تٞج ٠ث ٠ع ٚػؤی اٛیدظدبر ٗدی
رٝد ًٞدى ًٜیزّ ادرار داؽی ٠ثبؽی.
ثغیبری اسخبٞٛاد١ ٟب ثزای درٗب ٙایٗ ٚغئٔ ٠ث ٠پدشؽدي
ٗزاجؼٗ ٠ی ًٜٜی در فٞرتی ً ٠ای ٚاتلبم یاهْ ثبیدی
دٝثبر در ١لی ٠ثٗ ٠یت عٗ ٠ب ٟتٌدزار ؽدٞد اس قدزف
دیِز ع ٚػؤی ًٞدى ثبیی یاهْ پ ٜعبّ ت٘بٕ ثبؽی
تددب ؽددت ادراری ثد ٠ایدد ٚاخددیدالّ اقدالم ؽددٞد.
ؽت ادراری ًٞدًب ٙدالیْ ُٛٞبُٛٞی دارد ً ٠ثدزخدی
اس آ١ ٙب جٜج ٠جغ٘ی  ٝثزخی دیِز جدٜدجد ٠ر ٝدی ٝ
رٝاٛی دارٛی در اؿٔت ٗٞارد ًٞدى ثب ١دز دٗ ٝغدئٔد٠
درُیز اعت.
دًیز ًیبی ٙٞخٞؽبثی كٔٞؽیپ رٝاٛپشؽدٌدی ًدٞدى
ٞٛجٞا ٝ ٙخبٞٛاد ٟرٝس یٌؾٜج ٠در خقٞؿ ای ٚاخیدالّ
 ٝرٛٝی درٗب ٙآ ٙدر ُلت  ُٞٝثب خجزِٛبر ػٔ٘ی ایدزٛدب
اكشٝد :اؿٔت ًٞدًب ٙث ٠قٞر ؿیزػ٘ی خٞد را خیظ ٗی
ًٜٜی  ٝعپظ ٗیٞج ٠آٗ ٙی ؽٛٞی در بٓی ً7 ٠درفی
ًٞدًب ٙپ ٜعبٓ ٠ؽت ادراری دارٛی ایٗ ٚیشا ٙدر 18
عبِٓی ث ٠یي درفی ٗی رعی.
ٝی ثیبً ٙزد :اس ٛظز عجت ؽٜبعی در اثدیدیا ثدبیدی ثد٠
اخیالالت جغ٘ی ً ٌٚ٘ٗ ٠اعت ٜٗجز ث ٠ثدزٝس ؽدت
ادراری ؽٞد تٞجً ٠زد ثبیی در اثییا اخیالالتی ٗدبٛدٜدی
دیبثت ؽیزی ٝ ٚدیبثت ثی ٗش ٟػلٛٞت ١دبی ادراری ٝ
ؿیز ٟثزرعی ؽٞد  ٝدر فٞرت ػیٕ ٝجٞد آ٢ٛب ث ٠عبیدز
ٗغبئْ در ٗٞرد ؽت ادراری پزداخی ٠ؽٞد.
**** ًقش عَاهل شًتیل در شب ادراری
خٞؽبثی اكشٝد :ػٞاْٗ صٛییي ٛوؼ ٗ٘٢ی در ثزٝس ؽت
ادراری دارٛی ث ٠قٞری ً ٠اهٞإ درج ٠ا 75 ّٝدرفدی
ًٞدًبٗ ٙجیال ث ٠ؽت ادراری ایٗ ٚغئٔد ٠را در دٝراٙ
ًٞدًی خٞد داؽی ٠اٛی در فٞرتی ً ٠پیری در دٝراٙ
ًٞدًی ٗجیال ث ٠ؽت ادراری ثٞد ٟؽبٛظ اثیالی كدزسٛدی
ا 7 ٝثزاثز ٗی ؽٞد.
ٝی اداٗ ٠داد :تؼیاد ً٘دی اس ًدٞدًدب ٙدارای ؽدت
ادراری آٛویر خٞاة ػ٘یوی دارٛی ً ٠ػالئ٘ی را ًد٠
ٗثب ٠ٛث ٠دٓیْ پز ؽیُی ثٗ ٠ـش ٗی كزعیی درى ٛد٘دی
ًٜٜی در اؿٔت ٗٞارد ٗثبًٞ ٠ٛدى ٗؾٌْ خبفی ٛیارد
 ٝكو جٖ آًٞ ٙچي اعت  ٝثب ٗیشاً ٙد٘دیدزی اس
ادرار پددز ٗددی ؽددٞد ٛ ٝددیددبس ثدد ٠تددنددٔددیدد ٠دارد.
ٝی ُلتٗ :ثبًٞ ٠ٛدى ٜٞ١س آ ٙهیرُٜجبیدؼ ٛدیارد
ً ٠ثیٞاٛی در ت٘بٕ ق ّٞؽت ادرار تٓٞیی ؽی ٟرا در خٞد
٢ِٛیارد  ٝدر ویوت عزریش ٗی ؽٞد در ثؼ ی ٗدٞارد
 ٖ١تزؽح ؽجبٞ١ ٠ٛرًٜٗ ٙٞیزّ ًٜٜی ٟادرار ًبكی ٛیغت
 ٝثٜبثزای ٚای ٚجٖ ادرار سیبدتز اعت.
خٞؽبثی ثب اؽبر ٟث ٠ای ٠ً ٚاعیزط ١بیی ٗدبٛدٜدی تدٓٞدی
كزسٛی دیِز ؽزٝع ٗیرع ٠اعجبة ًؾی قالم ٗزٍ
ػشیشا ٝ ٙؿیز ٟدر خبٞٛاد ٟثبػث ثزٝس ؽت ادراری ٗدی
ؽٛٞی ُلت :در ٗٞاردی ًًٞ ٠دى پدظ اسایدً ٚد٠
یاهْ یٌغبّ ت٘بٕ خؾي ثدٞد ٟاعدت دچدبر ؽدت
ادراری ؽی ٟاعیزط ١بی خبٞٛادُی در ٗٞرد ثزٝس ایٚ
اخیالّ ٗطز ٗی ؽٞد.
*** سراًجام شب ادراری چِ هي شَد؟
كٔٞؽیپ رٝاٛپشؽٌی ًٞدى ٞٛجٞا ٝ ٙخبٞٛاد ٟاكدشٝد:
ؽت ادراری اخیالٓی اعت ً ٠ثب اكشایؼ ع ٚخدٞد ثد٠
خٞد ث٢جٞد ٗی یبثی اس قزف دیِز دٝر١ ٟبی ث٢جٞدی ٝ
ػٞد ٗجید دارد  ٝدر ٗٞاردی ؽت ادراری ثؼی اس ؽدؼ
ٗب ٟدرٗبً ٙبْٗ ٛیش ػٞد ٗی ًٜی.
ٝی اداٗ ٠داد :ث ٠دٓیْ تجؼبت رٝاٛؾٜبخیی بفْ اس ؽت
ادراری ٗبٜٛی ًب١ؼ اػی٘بد ثٛ ٠لظ ا غدبط ؽدزٕ ٝ
خجبٓت ت١ٞی ٝ ٚتحویز ًٞدى  ٝتٜجی ٠ثیٛی ثٜٗ ٠ظدٞر
ًٜیزّ ؽت ادراری زٝری اعت ً ٠پظ اس تؾنیدـ
 ٝرد ًزد ٙػٞاْٗ ارُبٛیي دید٘دب ثد ٠درٗدب ٙؽدت
ادراری پزداخی ٠ؽٞد...
اداٗ ٠دارد

