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آگهی مسایده اموال غیرمنقول مشاعی (نوبت دوم)

دس اخشای ٔبد ۹۹۴ ٜلب٘ ٖٛاخشای احىبْ ٔذ٘ی ثٛٔ ٝخمت
پش٘ٚذ ٜاخشایی ۹۵۶۶۵۹ج ۵ؿـذاً٘ أمٛاَ ٔـمشٚحمٝ
ریُ ٚالع دس ٔش٘ذ اساهی سٚػتبی دِٚت آثمبد ٔمبتمشن
ٔشح ْٛحؼٙمّی عجبػی دِٚت آثبد و ٝثبتممبهمبی ٚسا
لب٘٘ٛی ٚی حىٓ ـشٚؽ تٛػي دادٌبٔ ٜحتشْ ؿعمجم ٝدْٚ
حمٛلی ٔش٘ذ كبدس پغ اص ًی تـشیمفمبت لمب٘م٘ٛمی ثمٝ
وبسؿٙبع سػٕی ل ٜٛلوبئی ٝاسخبن ٚی ثـشحۺ
 -۹اسصؽ ؿـذاً٘ یه لٌع ٝثبغ آستمی ثمٔ ٝؼمبحمت
حذٚد ٔ ۷0۶۶۶تشٔشثع ثب  ۹ػبعت حمبث ٝاص ٔٛتٛس حمٛم
ثبؿی یبوٙذ ٔٛتٛسی دس دایش ۹۴ ٜسٚص داسای دسخمتمبٖ
ػیت ،صسدآِ ،ٛآِجبِ ٚ ٛؼیش ٜثب حذٚد اسثمعم ٝؿمٕمبال ساٜ
عٕٔٛی ٔ ٚحُ ٚسٚد ،ؿشلب ّٔه ـبًٕ ٝعجبػی  ٚصٔمیمٗ
ایٛة ٘یشٙٔٚذ  ٚصٔیٗ ٚسث ٝعضیض ٚویّی ،خٛٙثب ثب ثبغ اوجش
ػّٕب٘ی ،ؼشثب ثب ثبغ  ٚصٔیٗ صساعی ٔحٕذ عجمبػمی اسصؽ
وُ ّٔه سا ثب حمبث ٝثٔ ٝجّػ  ۵0۵۵۸0۶۶۶0۶۶۶سیبَ
 -۵صٔیٗ صساعی آثی ٔـٟٛس ث ٝلمب داؽ ثمٔ ٝؼمبحمت
عشكٔ ۹۶۶۶۶ ٝتشٔشثع داسای  ۹۹ػبعت حمبث ٝدس دایمشٜ
 ۹۴سٚص ثب حذٚد اسثع ٝعشكّٔ ٝه ٔحٕذ عّیّٛیی ،ؼمشثمب
سا ٜعٕٔٛی ٔـٟٛس ث ٝلب داؽ اسصؽ ومُ ؿمـمذا٘مً
ّٔه ثب حمبثٔ ٝجّػ  ۹0۳۵۶0۶۶۶0۶۶۶سیبَ
 -۳حل ٝخب٘ٓ ـبًٕ ٝعجبػی اص لٌع ٝصٔیمٗ ٔـمٟمٛس ثمٝ
ػیذثؼتبٖ ثٔ ٝؼبحت عشكٔ ۵۶۶۶ ٝتش اص ػٕت خمٙمٛثمی
خٌٛى ثشق ــبس لٛی ٔٛتٛس آة دّ٘یخ ثب حمذٚد اسثمعمٝ
ؿٕبال صٔیٗ صساعی ٚسثٔ ٝیش ٔٛػی ٔٛػٛی ،ؿشلب خمٛی
عٕٔٛی اة ٔبٚسای خٛی صٔیٗ صساعی عّی ٟٔذی پمٛس،
خٛٙثب خٛی عٕٔٛی  ٚسا ٜعٕٔٛی ،ؼمشثمب صٔمیمٗ صساعمی
اسصؽ وُ ٔمّمه ثمذ ٖٚداؿمتمٗ حمممبثم ٝثمٔ ٝمجمّمػ
 ۵۶۶0۶۶۶0۶۶۶سیبَ اسصیبثی ٕ٘ٛد ٜو ٝأمٛاَ ٔمٛكمٛؾ
سٚص پٙدـٙجٛٔ ٝسخٝۺ  ۹۳۹۵0۹۹0۵۹ػبعت  ۹اِی  ۹۹كجح
اص ًشیك ٔضایذ ٜدس دـتش اخشای احىبْ ٔذ٘ی دادٌؼمتمشی
ٔش٘ذ ثفشٚؽ خٛاٞذ سـت ٔضایذ ٜاص لیٕت پبی ٝؿمشٚن ثمٝ
ثبالتشیٗ  ٚآخشیٗ لیٕت پیـٟٙبدی اص خمب٘مت خمشیمذاس
ٚاٌزاس خٛاٞذ ؿذ  % ۹۶لیٕت پیـٟٙبدی ـی اِمٕمدمّمغ
دسیبـت ثشای ثمی ٝثٕذت یىٕبّٟٔ ٜت داد ٜخٛاٞذ ؿذ وٝ
دس كٛست ا٘لشاؾ یب عذْ پشداخت ٔضایذ ٜتدذیذ ػپشدٜ
ٚاسیضی ثٙفع دِٚت هجي خٛاٞذ ؿذ ًبِجیٗ خٟت وؼمت
اً عبت ثیـتش ٚثبصدیذ اص ٔبَ ٔٛسد ٔضایذٔ ٜی تٛا٘ٙذ پٙح
سٚص لجُ اص ٔٛعذ ٔضایذ ٜث ٝدـتش اخمشای احمىمبْ ٔمذ٘می
دادٌؼتشی ٔش٘ذ ٔشاخع ٚ ٝدس خّمؼمٔ ٝمضایمذ ٜؿمشومت
ٕ٘بیٙذ .
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مرند

آگْی هفمَدی
برگ سبس سَاری پژٍ  405هدذل 90
بشوارُ شْربداًدی385 -25 :س73
شوارُ هَتَر ٍ 12490121557 :شودارُ
شاسدیNAAM1 CA 3 BE 04695 :
هفمَد گردیذُ از درجِ اعتبار سالط هدی
باشذ.
اّر -شْرام حسیي زادُ

آگْی هفمَدی (ًَبت اٍل)
کارت سَخت تراکتَر اًٍیَرسال هدذل
 650بشوارُ هَتَر ٍ 440077 :شودارُ
شاسی ٍ 65020417 :شوارُ بدٌدگداُ
 92341هفمَد گردیذُ از درجِ اعتبدار
سالط هی باشذ.
تاریخ اًتشار ًَبت اٍل95/10/25 :
ًَبت دٍمًَ *95/11/02 :بت سَم95/11/09 :

اّر -رحین لرباًی

آگْی هفمَدی
پرٍاًِ تاسیس بشودارُ دبدیدرخداًدِ
1/5/26683د هَرخٍِ 1380/07/11 :
شوارُ پرٍاًِ بْذاشتی 4265 :کارخاًدِ
آرد هیاًِ ای با هحصَالت اًَاع آرد بدِ
رٍش ٍالسی ٍ غلتکی ٍالع در کیلَهتر 3
جادُ هیاًِ -زًجاى هفمَد گردیدذُ از
درجِ اعتبار سالط هی باشذ.
هیاًِ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -اَ خی دس تم ؽ ثمشای آٔمبدٜ
ػبصی ٌٛؿی خذیذ خٛد ٔٛػ ْٛث ٝخی  ۶اػتٌ .فتٔ ٝمی ؿمٛد
ایٗ ٌٛؿی داسای ٕ٘بیـٍش  ۵.۷ایٙچی ثب دلت ٘ ٚQHD+ؼمجمت
تلٛیش  ۹۸ث ۹ ٝاػت.ثٌ ٝضاسؽ ـبسع ث٘ ٝمُ اص ٚسجٕ٘ ،مبیـمٍمش
ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ ٌٛؿی ٘ؼجتب ثضسي ثٛد ٚ ٜثخؾ ثیـتمشی اص
لبة  ٚثذ٘ ٝتّفٗ ٕٞشا ٜسا دسثشٔی ٌیشد .اَ خی لج ایٗ ومبس سا
دس ٌٛؿی خی  ۵خٛد تدشث ٝوشد ٚ ٜللمذ داسد ایمٗ ثمبس ٞمٓ
ٕ٘بیـٍشی ـشاٌیش ثشای تّفٗ ٕٞشا ٜخی ً ۶شاحی وٙذ.ایٗ ٌٛؿی ثشای استمبی ویفیت ٘مٕمبیـمٍمش
احتٕبال ً َٛثیـتشی خٛاٞذ داؿت .دلت ایٗ ٕ٘بیـٍش  ۵۸۸۶دس  ۹۴۴۶ثٛدٌ ٚ ٜفتٔ ٝمی ؿمٛد دس
ٔمبیؼ ٝثب ٕ٘بیـٍشٞبی لجّی اَ خی تب  ۳۶دسكذ وٓ ٔلشؾ تش اػتٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٘مٕمبیـمٍمش دس
ٔحیي ثبص  ٚدس صیش ٘ٛس خٛسؿیذ تب  ۹۶دسكذ ٚاهح تش ٔی تٛا٘ذ ٔحتمٛا سا ٘مٕمبیمؾ دٞمذٞ.مٙمٛص
اً عبت ثیـتشی دس ٔٛسد ٚیظٌی ٞبی ػخت اـضاسی ٌٛؿی خی  ۶دس دػتشع ٘یؼت  ٚا٘تظبس ٔمی
سٚد تب ٔب ٜـٛسی ٝاً عبت ثیـتشی دس ایٗ صٔیٕٞ ٚ ٝٙیٗ ًٛس لیٕت آٖ اع ْ ٌشدد.

تبذیل ٍیتٌام بِ لطب جذیذ تَلیذ گَشی َّشوٌذ



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ػبٔؼ ً٘ٛللذ داسد ٔ ۵.۵۹یّیبسد
دالس دس ٚیتٙبْ ػشٔبیٌ ٝزاسی وٙذ  ٚایمٗ وـمٛس سا ثم ٝلمٌمت
خذیذی ثشای تِٛیذ ٕ٘بیـٍشٞبی تّفٗ ٕٞشأ ٜجذَ وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ـبسع ث٘ ٝمُ اص یٞٛبح ،ػبٔؼ ٓٞ ً٘ٛاو ٖٛٙثیمٗ ۴۶
تب  ۵۶دسكذ اص ٌٛؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ خٛد سا دس د ٚوبسخمب٘م ٝدس
ٚیتٙبْ و ٝدس اػتبٖ Bac Ninhhدس ؿٕبَ ایٗ وـٛس Thai ٚ
ٚNguyenالع اػت ،تِٛیذ ٔی وٙذ.
أب اـضایؾ ػشٔبیٌ ٝزاسی ث ٝػبٔؼ ً٘ٛوٕه ٔی وٙذ تب ثتٛا٘ذ ٕ٘بیـٍشٞبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٘لت دس
ٌٛؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ سا ثًٛ ٝس ٌؼتشد ٜتشی تِٛیذ وٙذٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ وبسخب٘ٞ ٝب ٕ٘بیـٍشٞبی لمبثمُ
٘لت ثش سٚی تّٛیضیٞ ٖٛبی خذیذ وٛا٘تٔٛی ػبٔؼ ٓٞ ً٘ٛتِٛیذ خٛاٙٞذ ؿذ .استمبی ویفیت تلمبٚیمش
 ٚثبسیه تش ؿذٖ اص خّٕٚ ٝیظٌی ٞبی تّٛیضیٞ ٖٛبی یبد ؿذ ٜاػت.ػبٔؼ٘ٛمً دس ػمبَ ٞ ۵۶۹۵مٓ
وبسخب٘ ٝای دس ؿٟش ٛٞؿی ٔیٗ ٚیتٙبْ ثشای تِٛیذ تّٛیضی ،ٖٛػیؼتٓ ٞبی تٟٛیٌٔ ٝجٛن ٔ ٚبؿمیمٗ ِمجمبع
ؿٛیی تبػیغ وشد .لشاس اػت أؼبَ تِٛیذ  ٚـعبِیت ٞبی ایٗ وبسخب٘ ٓٞ ٝتٛػع ٝیبثذ.

ساخت سیستوی برای رخیرُ گرهای تابستاى ٍ هصرف در زهستاى
ػشٚیغ خجشی سٚص٘مبٔم ٝاسنٌ -مشٞٚمی اص
دا٘ـٕٙذاٖ ػٛییؼی ادعب ٔی وٙٙذ ػمیمؼمتمٕمی
ػبخت ٝا٘ذ وٌ ٝشٔبی تبثؼتبٖ سا رخیشٔ ٜی وٙمذ
تب دس صٔؼتبٖ اص آٖ اػتفبد ٜؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاًّمغ ،ایمٗ سٚؽ
ٔضایبی ـشاٚا٘ی داسد  ٚا٘شطی خٕع آٚسی ؿمذٜ
دس تبثؼتبٖ سا ٔی تٛاٖ ثًٛ ٝس ـیضیىی ثمٞ ٝمش
٘مٌ ٝای اسػبَ وشد.
ٔحممبٖ دس ٕٞیٗ ساػتب ثب ثٙیبد آصٔبیـٍبٞ ٜمبی
ـذساَ ػٛییغ ثشای آصٔبیؾ  ٚتمحمممیمممبت
) ٕٞEMPAىبسی وشد ٜا٘ذ .ػیؼتٓ خذیذ اص
ٞیذسٚوؼیذ ػذیٓ )(NaOHؼّیظ ؿمذ ٜثمٝ
عٛٙاٖ ٚاػٌ ٝرخیشٌ ٜشٔبیی ٔ ٚدٕٛع ٝای اص
تشویجبت دیٍش ثمشای دػمتمیمبثمی ،تمجمذیمُ ٚ

آصادػبصی ا٘شطی ٌشٔبیی ثبتمٛخم ٝثم ٝتمممبهمب
اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ.
دس عّٓ ؿیٕی یىی اص ٚالعیت ٞبی ؿٙبخت ٝؿذٜ
ایٗ اػمت ومٞ ٝمٙمٍمبْ سیمخمتمٗ آة سٚی
ٞیذسٚوؼیذ ػذیٓ ـعُ  ٚا٘فعبِی ؿیٕیبیی ا٘دبْ
ٔی ؿٛد  ٚا٘شطی ؿیٕیبیی ٔحتٛی دس NaOH

ث ٝكٛست ٌشٔب آصاد ٔی ؿٛد .ث ٝایمٗ تمشتمیمت
ٔمبدیش و ٖ ٌشٔب سا ٔی تٛاٖ ثب اهمبـم ٝومشدٖ
آة ث ٝدػت آٚسد .دا٘ـٕٙذاٖ ٘یض اص ایٗ سٚیذاد
ثشای خّك ػیؼتٓ خٕع آٚسی  ٚرخیمش ٜا٘مشطی
اػتفبد ٜوشد٘ذ.دسٕٞیٗ ساػتب ،ثً ٝمٛس ٔمتمومبد
اٌش ا٘شطی ٌشٔبیی ؤ ٝث اص خٛسؿیمذ خمٕمع
آٚسی ؿٛد ،ثٔ ٝحّ َٛػذیٓ ٞیذسٚوؼیذ اهبـٝ
 ٚثب آة سلیك ؿٛد ،سًٛثت ٔٛخٛد تجخیش ؿمذٜ
ٔ ٚحّNaOH َٛؼّیظ تش ٔی ؿٛد .ثٙمبثمشایمٗ
ا٘شطی ٔٛخٛد سا ٔٛثشتش رخیشٔ ٜی وٙذ.
دسٞشحبَ ٞشچٙذ تبث ٝحبَ ـمي ٕ٘ ٝ٘ٛآصٔبیـی
ایٗ ػیؼتٓ ػبخت ٝؿذ ٜأب ثمٙمیمبد EMPAثمٝ
د٘جبَ ؿشیه تدبسی اػت تب ٘ؼخ ٝوبٔپىت آٖ
سا ثشای ٔلبسؾ خبٍ٘ی ثؼبصد.

ساخت کوربٌذ راٌّوا برای ًابیٌایاى
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -شوض تحمیمبت
ـٙی VTTدس ـ٘ ٙذ وٕشثٙمذی ثمشای اـمشاد
٘بثیٙب ػبخت ٝو ٝآٟ٘ب سا دس ٔحیي خبسج خمب٘مٝ
سإٙٞبیی ٔی وٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاًّغ ،ومٕمشثمٙمذ
ٔزوٛس و٘Guidesense ٝبْ داسدٔ ،دٟض ثٝ
ـٙبٚسی ساداس ثب ًٛٔ َٛج وٛتب ٜاػمت .ایمٗ
دػتٍب ٜسٚی ػی ٝٙثؼتٔ ٝی ؿٛد  ٚثم ٝومبسثمش
خٛد ٔٛا٘ع ٔٛخٛد دس ٔؼیش ا ٚسا ٞـمذاس ٔمی
دٞذ.
ثٌ ٝفتٔ ٝمحمممممبٖ ٔمشومض VTTدػمتمٍمبٜ
ٔGuidesenseممی تممٛا٘ممذ أممٛاج وممٛتممبٜ
ٔیّیٕتشی سا دسیبـت وٙذ .ایٗ أٛاج ٔمٕمىمٗ

خَدرٍّای لَکس با فٌاٍری
سریع تر ٍ سبک تر هی شًَذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٕ٘ -بیـٍب ٜثیٗ إِّّی
اتٔٛجیُ دیتشٚیت ،دس ٞفت ٝخبسی ثشٌضاس ؿذ  ٚدس
آٖ ًشح ٞبی اِٚیٞ ٝبی ٔتعذد  ٚخبِجی س٘ٚمٕمبیمی
ؿذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص ٘میم ٛاًمّمغ ،ثمشخم ؾ
ٕ٘بیـٍب ٜپبسیغ و ٝسٚی ؿیٞ ٜٛبی حٕمُ ٘ٚمممُ
٘ٛیٗ ثٙب ٟ٘بد ٜؿذ ٜثٛدٕ٘ ،بیـٍب ٜدیتشٚیت ّٕٔ ٛاص
خٛدسٞٚبی اػپشت  ٚچٟبس دسی ثٛد وً ٝشح ٞبی
صیجبی داؿتٙذ  ٚثٔ ٝم ِٝٛحفظ ٔحیي صیؼت  ٚومٓ
ٞضی ٝٙثٛدٖ تٛخ ٝچٙذا٘ی ٘ـذ ٜثٛد.
ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜدیتشٚیمتٔ ،محمّمی ثمشای ٘مٕمبیمؾ
خٛدسٞٚبیی ثب لذست ٔٛتٛس خبسق اِعبدٚ ٚ ٜیظٌمی
ٞبی ِٛوغ ثٛد٘ذ.
 ،۸Audi Qخبِت تشیٗ وب٘ؼپت سٕ٘ٚبیی ؿذٜ
اتٔٛجیُ Concept ۸Audi Qثذ ٖٚؿه عٙمٛاٖ
خبِت تشیٗ خٛدسٚی سٕ٘ٚبیی ؿمذ ٜسا ثم ٝخمٛد
اختلبف داد ٜاػت.
لذست ٔٛتٛس اِىتشیىی آٖ  ۳۳۳اػت ثخبسیمب ۵۴۵
ویّٚٛات ػبعت اػت .آئمٛدی ادعمب ٔمی ومٙمذ
ثبالتشیٗ ػشعت ایٗ خمٛدسٚی اِمىمتمشیمىمی ۶۶
ویّٔٛتش اػت.
 ٚ ۵۶۶Lexus LSسلبثت ثب ٔ ٚBMWمشػمذع
ثٙض
ایٗ خٛدس ٚثشای سلبثمت ثمب ػمشی ٚ ۷BMW
ٔشػذع ثٙض و ع Sػبخت ٝؿمذ ٜاػمت .ـومبی
داخّی آٖ وبٔ ِٛوغ اػت.
أب ایٗ تٟٙب ٚیظٌی آٖ اػت ؿشوت تِٛیذ ومٙمٙمذٜ
اع ْ وشد ٜؿبػی ٞبی GA-Lخذیذ ٔی تمٛا٘مٙمذ
لبثّیت ٞبی  ۵۶۶LSسا ٘یض داؿت ٝثبؿٙذ.
اػتفبد ٜاص آِٔٛیٙی ٚ ْٛـٛالد ػجه ػجت ؿمذ ٜایمٗ
خٛدس٘ ٚؼجت ثٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی لجّمی  ۹۹ومیمّمٌٛمشْ
ػجىتش ثبؿذ.
ٚسٚد Kia Stinger GTث ٝثبؿٍب ٜخمٛدسٞٚمبی
ِٛوغ
ؿشوت ویب سٚصٞبی تِٛیذ خمٛدسٞٚمبی اسصاٖ سا
پـت ػشٌزاؿت ٝاػتٔ .ذَ اػتیٍٙش ٘یض ایٗ ٘ىت ٝسا
تبییذ ٔی وٙذ.
دس ٚسای ایٗ ظبٞش صیجب  ٚؿیه یه ٔٛتٛس لذیٕی
ٚخٛد داسد و ٝث ٝخٛدس ٚلذست خبسق اِمعمبد ٜای
ٔی دٞذ.
خٛدسٚی اػتیٍٙش داسای ٔٛتٛس  ۶ػیّٙذس د ٚلمّمٛ
اػت و ٝدس خٛدسٞٚبی ٌشا٘میٕت اػمتمفمبدٔ ٜمی
ؿٛدٕٞ .چٙیٗ ایٗ خٛدسٔ ٚی تٛا٘ذ دس  ۵.۹ثمب٘میمٝ
ػشعت كفش تب  ۹۶۶ویّٔٛتش ثشػبعت سا ًی وٙذ.

اػت اص ٞش دػتٍبٞی ٔب٘ٙمذ یمه اتمٔٛمجمیمُ
خٛدساٖ یب ػیؼتٓ ٛٞؿٕٙذ ؿٙبػبیی  ٚأٙیمتمی
یه ػبختٕبٖ ػبًع ؿٛد .وٕمشثمٙمذ ٔمزومٛس
ثیـتش ٔٛا٘ع ٔٛخٛد دس ٔؼیش وبسثش سا ٔی یبثمذ.
اِجتٛٙٞ ٝص لبثّیت ؿمٙمبػمبیمی اؿمیمبی ثؼمیمبس
وٛچه ٔب٘ٙذ ؿبخٞ ٝبی ٘بصن  ٚثٛتٞ ٝمب سا
٘ذاسد.
اِجت ٝایٗ ٘خؼتیٗ ـٙبٚسی پٛؿیذ٘ی ٘یؼمت ومٝ
ثشای وٕه ث٘ ٝبثیٙبیبٖ ػبخت ٝؿذ ٜاػت ثب ایٗ
ٚخٛد ٔGuidesenseضیت ٞبیی ثش ٘مٕم٘ٛمٝ
ٞبی دیٍش داسد.
تش ٚویٛس ٚیىی اص دا٘ـٕٙذ اسؿذ دس VTT
ٔی ٌٛیذۺ Guidesenseثب تٛخ ٝثم ٝأمٛاج

سادیٛیی وبس ٔی وٙذ .ثٙبثشایٗ ػیٍٙمبَ ٞمب اص
ِجبع ٞبی ٔعِٕٛی سد ٔی ؿم٘ٛمذ .ایمٗ ثمذاٖ
ٔعٙبػت ؤ ٝی تٛاٖ دػتٍمب ٜسا صیمش ومت
پٛؿیذ تب وؼی ٔتٛخ٘ ٝـٛد.
ثٌ ٝفت ٝػبص٘ذٌبٖ آٖ ،ساداس ث ٝومبسسـمتم ٝدس
دػتٍبٍٙٞ ٜبْ تذاخ ت صیؼت ٔحیٌی ٔب٘ٙمذ
ٔ ،ٝثبساٖ یب دٚد  ٚتبسیىی ٘یض لمبثمُ اػمتمفمبدٜ
اػت.

بیشتریي شیَع بیواری للبی ازدِّ پٌجن زًذگی
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دثیش عمّمٕمی
دٕٞیٗ ػٕیٙبس ایٙتش٘ٚـٙبَ وبسدیمِٛمٛطی ثمب
ثیبٖ ایٗ و ٝػٗ اثت ث ٝثمیمٕمبسی لمّمجمی ٚ
عشٚلی دس وـٛس وبٞؾ یبـت ٚ ٝثٔ ٝیب٘ؼبِمی
سػیذ ٜاػتٌ ،فتۺ ثیـتمشیمٗ ؿمیمٛن ایمٗ
ثیٕبسی اص د ٝٞپٙدٓ ص٘ذٌی ث ٝثعذ دس وـٛس
ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد.
دوتش ػیؿ اهلل عجذی دس حبؿی ٝایٗ ػٕیمٙمبس
ث ٝخجشٍ٘بس عّٕی ایش٘ب اـضٚدۺ ایٗ اـشاد خمض
لـش ـعبَ ِٛٔ ٚذ خبٔعٔ ٝحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ ٚ
ثبیذ دسٔبٖ ایٗ عبسه ٝسا خذی ثٍیش٘ذ .اثتم
ث ٝایٗ ثیٕبسی ع  ٜٚثش ثبسٔبِمی ٔمی تمٛا٘مذ
ٔـى ت ـشاٚا٘ی سا ٘یض ثمشای خمب٘مٛادٞ ٜمب
ایدبد وٙذٚ .ی ادأ ٝدادۺ وـٛسٞبیی و ٝدس
صٔی ٝٙپیـٍیشی ایٗ ثیٕبسی خٛة وبس ومشدٜ
ا٘ذ ،تٛا٘ؼتٙذ ػٗ اثت سا اـضایؾ داد ٚ ٜثمٝ
ػٙیٗ ثبالتش ثشػب٘ذ.
عجذی ٕٞچٙیٗ اظٟبس ومشد وم ٝثم ٝدالیمُ
خبف ٔب٘ٙذ ثیٕبسی ٔبدسصادی ػٗ اثت ثؼیبس
وبٞؾ ٔی یبثذ  ٚحمتمی اـمشاد دس ػمٙمیمٗ
وٛدوی  ٓٞث ٝایٗ ثیٕبسی ٔجت ٔی ؿ٘ٛذ وٝ
تعذاد آٟ٘ب ثؼیبس ا٘ذن اػت .
ایٗ ٔتخلق لّت ،دسد ػی ،ٝٙػٙمٍمیمٙمی ٚ
ــبس دس ػیٌ ،ٝٙشـتٍی ػی ،ٝٙتٍٙی ٘فمغ ٚ

تعشیك سا اص ع ئٓ احتٕبِی حّٕ ٝلّجی اعم ْ
وشد ٌ ٚفتۺ اـشاد ثبیذ ایٗ ع ئٓ سا خمذی
ثٍیش٘ذ  ٚدس كٛست ٔـبٞذ ٜآ٘مٟمب ٞمشچمٝ
ػشیع تش ثب ٔشوض ـمٛسیمت ٞمبی پمضؿمىمی
اٚسطا٘غ تٕبع ثٍیش٘ذ تمب پمغ اص تمبیمیمذ
تـخیق ثیٕبسی دس ػشیعتشیٗ صٔبٖ ثٔ ٝشاوض
دسٔب٘ی ٔٙتمُ ؿ٘ٛذ.
دثیش عّٕی دٕٞیٗ ػمٕمیمٙمبس ایمٙمتمش٘ٚـمٙمبَ
وبسدیِٛٛطی ثش ِض ْٚپیـٍیشی اص ثمیمٕمبسی
ٞبی لّجی  ٚعشٚلی تبویذ ومشد ٌ ٚمفمتۺ
اػتشع ،ػیٍبس  ٚؼزاٞبی چشة اص خمّٕمٝ
ـبوتٛسٞبیی ٞؼتٙذ و ٝاحتٕبَ اثت ثم ٝایمٗ
ثیٕبسی سا اـضایؾ ٔی دٙٞذ ٔ ٚشدْ ثمبیمذ اص
آٟ٘ب اخٙتبة وٙٙذ.

ساخت ّذفًَی برای هخفی کردى صذای هحاٍرات تلفٌی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -محمممممبٖ
دػتٍب ٜخذیذی ثشای اـشاد پشحشؾ ػبخمتمٝ
ا٘ذ و ٝػجت ٔی ؿٛد ػش  ٚكذای ٔحبٚسات
تّفٙی آٟ٘ب دیٍشاٖ سا آصاس ٘ذٞذ.
ثٌ ٝضاسؽ ٟٔش ث٘ ٝمُ اص دیمّمی ٔمیمُ ایمٗ
دػتٍب ٜو٘Hushme ٝبْ داسد دس حمیممت
یه ٞذـٚ ٖٛایشِغ اػت ومٔ ٝمی تمٛا٘مذ

كذای ٔحبٚسات تّفٙی سا ػبوت وٙذ.
ایٗ دػتٍب ٜو ٝتٛػي ٟٔٙذػبٖ اٚومشایمٙمی
ػبخت ٝؿذ ،ٜدس ٘مٕمبیـمٍمبٔ ٜمحملمٛالت
اِىتش٘ٚیىی ٔلشـی سٕ٘ٚبیی ؿذ.
ثمم ٝعممجممبست دیممٍممش Hushmeثممً ٝممٛس
ٔخلٛف ثشای حفمظ حمشیمٓ خلمٛكمی
ٍٙٞبْ ٔىبِٕ ٝدس ٔحیي ٞبی ثبص ػبخت ٝؿذٜ
اػت.
دػتٍبٔ ٜب٘ٙذ یه ٞمذـمٚ ٖٛایمشِمغ دٚس
ٌشدٖ لشاس ٔی ٌیشد .ػپغ ثب لفُ وشدٖ دٚ
ًشؾ ٞذـ ٖٛث ٝیىذیٍش وبسثش ٔمی تمٛا٘مذ
ٔحبٚسات خٛد سا ٔخفی وٙذ .ث ٝایٗ تشتیمت
أ ٚی تٛا٘ذ ثذ ٖٚایدبد ٔضاحٕت ثشای اـمشاد
دیٍش ثٔ ٝىبِٕ ٝتّفٙی خٛد ثپشداصد.
ٕٞچٙیٗ دػتٍب ٜث ٝساحتی ث ٝتّفٗ ٛٞؿٕمٙمذ
ـشد ٔتلُ ٔی ؿٛد.

همالِ علوی
چگًَِ ّوِ چیس
بِ ایٌترًت ٍصل هیشَد

ادأ ٝاص ؿٕبس ٜلجُۺ
اینترنت اشیاء در ایران راهبردی می شود
ٚصاست استجبًبت  ٚـٙبٚسی اًم عمبت وـمٛسٔمبٖ ثمٝ
عٛٙاٖ ٔتِٛی اكّی پشٚط ٜایٙتش٘ت اؿیب تبؤ ٖٛٙمیمضاٖ
ػشٔبیٌ ٝزاسی پیؾ ثیٙی ؿذ ٜثشای اخشای ایٗ پمشٚطٜ
سا اع ْ ٘ىشد ٜاػت أب پیٍیشیٟب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝایمٗ
ًشح دس ـبص ٌٔبِعبتی دس ٔشوض تحمیمممبت ٔمخمبثمشات
ایشاٖ لشاس داسد  ٚدس وٙبس آٖ ٘یض ثب دػمت ا٘مذسومبساٖ
اخشای آٖٕٞ ،ىبسی اِٚی ٝكٛست ٌشـت ٝاػت.
ٔحٕذ خٛا٘ؼبسی ،سئیغ ٔشوض تحمیمممبت ٔمخمبثمشات
ایشاٖ و ٝاص ػٛی ٚصیش استجبًبت عٟذ ٜداس ایمٗ پمشٚطٜ
ؿذ ٜاػت دس ٌفتٍ ٛثب خجشٍ٘بس ٟٔش ،اظمٟمبس داؿمتۺ
ٌٔبِعبتی دس ٔشوض تحمیمبت ٔخمبثمشات ایمشاٖ دسثمبسٜ
اثعبد ٔختّؿ پشٚط ٜایٙتش٘ت اؿیب دس حبَ ا٘دمبْ اػمت
و٘ ٝتبیح ایٗ ٌٔبِعبت ثٔ ٝحمن آ٘مىم ٝآٔمبد ٜؿمذ،
تذٚیٗ ٘مـ ٝساٚ ٜسٚد ایٗ ـٙبٚسی ث ٝوـمٛس ٘ ٚمحمٜٛ
اػتفبد ٜاص آٖ ،آؼبص ٔی ؿٛد.
ٚی ٔی ٌٛیذۺ پغ اص تذٚیٗ ٘مـ ٝسا ،ٜتٕمبٔمی دػمت
ا٘ذسوبساٖ ایٗ ًشح ٔی تٛا٘ٙذ ٌٔبثك ثب ایٗ ٘ممـم ٝسا،ٜ
ـعبِیت خٛد سا آؼبص وٙٙذ.خٛا٘ؼبسی ٌفتۺ ایٗ ٘ممـمٝ
سا ٜصٔی ٝٙالصْ سا ثشای داؿتٗ اوٛػمیمؼمتمٓ ٔمٙمؼمدمٓ
ایٙتش٘ت اؿیب اص ـعبِیتٟبی پظٞٚـی ٌشـت ٝتب ٚسٚد ثمٝ
ثبصاس تٛػي ؿشوتٟبی خلٛكی دا٘ؾ ثمٙمیمبٖ ٘ ٚمیمض
ٔٛهٛعبت حٕبیتی ،ػیبػتٍزاسی  ٚپظٞٚؾ  ٚـٙبٚسی
دس ٔٛسد ایٗ ًشح ،ـشأ ٓٞی وٙذ.
ٚی ثب تبویذ ثشایٙى ٝتحّیُ ٞب  ٚسكذٞبی ثیٗ إِمّمّمی
٘ـبٖ ٔی دٞذ وٛٔ ٝهٛن ایٙتمش٘مت اؿمیمب  ،دس د٘میمب
ٔٛخت تح َٛالتلبدی  ٚسـتبسی ثش عمبدات ص٘مذٌمی
ٔشدْ ٔی ؿٛد ادأ ٝدادۺ ثب اػتفمبد ٜاص ایمٗ ـمٙمبٚسی،
ص٘ذٌی ٔشدْ ثٔ ٝعٙبی ٚالعی دیدیتبِی ٔیؿٛد .چشا وٝ
اؿیبیی و ٝدس اختیبس ٔشدْ اػت  ٕٝٞثٛ٘ ٝعی ث ٝؿجمىمٝ
ٚكُ ٔی ؿ٘ٛذ .اتلبَ ایٗ اؿیب  ،تؽییش دس سـمتمبسٞمب ٚ
تؽییش دس تجبدَ اً عبت سا ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت.
ٛٞؿٕٙذػبصی ػیؼتٓ ٞبی ثشق اِٚیٗ ٌبْ ثشای ایٙتش٘ت
اؿیب
خٛا٘ؼبسی ثب اؿبس ٜث ٝثبصیٍشاٖ عشك ٝایٙتش٘ت اؿیمب دس
وـٛس ،تبویذ وشدۺ  ٓٞاو ٖٛٙدس حبَ ٔمزاومش ٜثمشای
ٕٞىبسی ثب ثبصیٍشاٖ اكّی ایٗ پشٚطٞ ٜؼمتمیمٓ وم ٝاص
خّٕ ٝآٖ ٔی تٛاٖ ث ٝپظٞٚـٍب٘ ٜیش ٚاؿبس ٜوشد .ثمشایمٗ
اػبع تفبٕٙٞبٕٔٞ ٝىبسی دس ٔٛسد تحمیك  ٚپمظٞٚمؾ
دس حٛص ٜایٙتش٘ت اؿیب ثب ایٗ پظٞٚـٍبٔ ٜمٙمعمممذ ؿمذٜ
اػت.سئیغ پظٞٚـٍب ٜاستجبًبت  ٚـٙمبٚسی اًم عمبت
ادأ ٝدادۺ ٔٛهٛن اكّی ایٗ اػت و ٝیىی اص ٕٟٔتشیٗ
وبسثشدٞبی ایٙتش٘ت اؿیب دس حمٛصٞ ٜمٛؿمٕمٙمذػمبصی
ػیؼتٓ ٞبی ثشق اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ٛٞؿٕٙذػبصی ؿٟش
ٛٞؿٕٙذ ٛٞ ٚؿٕٙذػبصی اثضاسٞبی خبٍ٘ی  ٚتدبسی سا
ـشا ٓٞوٙذ.
ٔشتوی ثشاسی ٔعبٚ ٖٚصیش استجبًبت ٘یض پیؾ اص ایٗ ثمٝ
ٟٔش ٌفتۺ پشٚط ٜایٙتش٘ت اؿیمب دس ؿمٛسای ساٞمجمشی
تـىیُ ؿذ ٜدس ٚصاست استجبًبت پیٍیشی ٔی ؿمٛد تمب
دس ثبص ٜصٔب٘ی  ۵ػبِ ٝعّٕیبتی ؿٛد .دس ایمٗ ساػمتمب اص
ؿشوتٟبی ـعبَ دا٘ؾ ثٙیبٖ و ٝدس ایٗ صٔیٞ ٝٙب كبحمت
ایذٞ ٜؼتٙذ حٕبیت كٛست ٔی ٌیشد.
ثب ٚخٛد ٔضایبی ثؼیبسی و ٝـٙبٚسی ایٙتش٘مت اؿمیمب ثمٝ
ٕٞشا ٜداسد ،ؿىی ٘یؼت و ٝدس كٛست ًشاحی ٘بایٕٗ
اثضاس  ٚادٚات ٔٛسد اػتفبد ٜثشای آٖ ،خٌشات أٙمیمتمی
خذی ثشای وبسثشاٖ ثٚ ٝخٛد ٔی آیذ ٔ ٚیتٛاٖ ثب ٘فمٛر
ثٔ ٝبؿیٗ ٞب  ٚػیؼتٓ ٞبی ٔخمتمّمؿ همٕمٗ ػمشلمت
اً عبت خلٛكی ،آٟ٘ب سا اص وبس ا٘ذاختِ .زا آ٘مچمٝ
و ٝثبیذ دس وـٛس ٔب ػیبػتمٍمزاساٖ ٔمشتمجمي ثمب ایمٗ
تىِٛٛٙطی تٛخ ٝثیـتشی ث ٝآٖ داؿت ٝثبؿٙذ ایٕٗ ػبصی
اثضاس  ٚادٚات  ٚػذ وشدٖ سا٘ ٜفٛر ٞىشٞب اػت .أمیمذ
ٔی سٚد ثب تذٚیٗ ػٙذساٞجشدی ایٗ پشٚطٔ ٜمٛهمٛعمبت
أٙیتیٔ ،حشٔبٍ٘ی اً عبت ٔ ٚؼمبئمُ حمممٛلمی ایمٗ
ـٙبٚسی لجُ اص ٚسٚد آٖ ث ٝوـٛس دیذ ٜؿٛد.

درهاى جراحت بذٍى بالی هاًذى جای زخن

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -حممبٖ د ٚدا٘ـٍبٌٔ ٜشح دس آٔشیىب دس پی یبـتٗ ساٟٞبیی ثشای دسٔبٖ خشاحبت ٞؼتٙذ ثًٛ ٝسیى ٝخبی صخٓ آ٘مٟمب پمغ اص
دسٔبٖ ثبلی ٕ٘ب٘ذ.ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙب ث٘ ٝمُ اص یٞ.ٛشاِذ ،یىی اص ٘بساحتیٞبیی و ٝثشای ثیٕبساٖ پغ اص دسٔبٖ خشاحبت ٔختّؿ ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ اػىبسٞبی خمبی
صخٓ) ثذؿىّی اػت و ٝثبیذ ثشای ٔذت صیبدی آٟ٘ب سا تحُٕ وٙٙذ.یبـتٞٝبی پشٚط ٜتحمیمبتی دا٘ـٍبٜٞبی آٔشیىب ایٗ ٘ٛیذ سا ٔیدٙٞذ و ٝتب چٙذی ثعذ خمبی
صخٓ تجذیُ ث ٝیه خبًش ٜخٛاٞذ ؿذ.یىی اص ػَّٞٛبیی و ٝدس ٔحُ خبی صخٓ ث ٝتعذاد صیبد ٚخٛد داسد ٔیٛـیجشٚث ػتٞب ٞؼتٙذ و ٝدس ٔحُ آٟ٘ب ٞیچٍٝ٘ٛ
چشثی یب ـِٛیىٚ ٛٔ َٛخٛد ٘ذاسد  ٚاؤ ٖٛٙحممبٖ دسیبـتٝا٘ذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ایٗ ػَّٞٛب سا ثٛ٘ ٝن دیٍشی اص ػَّٞٛب تجذیُ وٙٙذ.
دس لذْ أ َٚحممبٖ ت ؽ وشد٘ذ دس ٔحُ صخٓ ٔدذدا ـِٛیىَٞٛبی ٔ ٛسا ایدبد وٙٙذ  ٚپغ اص آؼبص سؿذ ٔ ٛدس ٔحُ صخٓ ٔتٛخ ٝؿذ٘ذ و ٝایٗ ـِٛیىٞ َٛمب
یه ٘ٛن خبكی اص پشٚتئیٗ ث٘ ٝبْ پشٚتئیٗ ؿىُدٞی اػتخٛا٘ی )BMPسا تِٛیذ ٔیوٙٙذ و ٝػَّٞٛبی ٔیٛـیشٚث ػت سا ث ٝتؽییش حبِت ٚاداس ٔیوٙٙذ  ٚآٟ٘مب
سا ث ٝػّ َٛچشثی تجذیُ ٔیوٙٙذ .ایٗ تؽییش حبِت ثبعث ٔیؿٛد و ٝپٛػت حبِت ًجیعی ث ٝخٛد ثٍیشد  ٚاثشی اص خبی صخٓ ثبلی ٕ٘ب٘ذ.

