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تزای مقاتله تا عفونت ،غذا را خوب تجوید


گوانگون

آگُی مسایدٌ (وًبت ايل)
ثوَرت پطًٍسُ کالؾِ 59/3041:د.ـ اهَال هتؼلق ثِ اقجابل
ػبثسیي پَض کِ زضقجبل ثسّی ٍحیس تَاًبیی ثِ احوس ضئاَیای
هؼطیی ًوَزُ اؾت ٍ ػجبضت اؾت اظ:
یک قغؼِ ظهیي زیوی ثب ؾٌس ػبزی تقطیجب  0///هتطهطثغ ٍاقغ
زض هطًس ،ربزُ ضٍؾتبی ثبیطُ ؾفلیً ،طؾیسُ ثِ ضٍؾتب ،ؾاوات
رٌَة ،پؽ اظ تَقیف ٍ اضربع ثِ کبضقاٌابؼ ،کابضقاٌابؼ
هحتطم قیوت هلک هؼطیی قسُ ضا  41///0///ضیبل هؼاطیای
ًوَزُ اؾت .هلک تَقیفی ضٍظ قٌجِ ؾبػت  /4://الی 55:3/
هَضذِ 534105503/ :اظ عطیق هاعایاسُ زض ٍاحاس اراطای
احکبم هسًی قَضای حل اذتالف هطًس هؿتقط زض زازؾاطا ثاِ
یطٍـ ذَاّس ضیت هعایسُ اظ قیوت پبیِ قطٍع ٍ ثِ ثبالتطیاي
ٍ آذطیي قیوت اػالهی اظ ربًت ذطیساضاى ٍاگصاض ذاَاّاس
قس % 5/ .هعایسُ یی الوزلؽ زضیبیت ٍ ثطای هبثقی ثِ هاست
یک هبُ هْلت زازُ ذَاّس قس کِ زض نَضت اًهطاف ٍ یاب
ػسم پطزاذت هجلغ ٍاضیعی ثِ ًفغ زٍلات باجاظ ٍ هاعایاسُ
تزسیس ذَاّس قس .عبلجیي رْت کؿت اعالػبت ثایاكاتاطٍ
ثبظزیس اظ هَضز هعایسُ هی تَاًٌس پٌذ ضٍظ قجل اظ هَػس هعایسُ
ثِ ٍاحس ارطای احکبم هسًی قَضای حال اذاتاالف هاطًاس
هطارؼِ ٍ زض رلؿِ هعایسُ قطکت ًوبیٌس.
ياحد اجرای احکام مدوی شًرای حل اختالف
شُرستان مرود -عستی
*******************************
ريزوامٍ ارك
اَر
ريوًشت آگُی حصر يراثت
آقبی 0ذبًن ؾیسرَاز ػغبئی زاضای قٌبؾٌبهِ قوبضُ  5530ثِ
قطح زازذَاؾات ثاِ کاالاؾاِ  41/4/3اظ ایاي زازگابُ
زضذَاؾت گَاّی حهط ٍضاحت ًوَزُ ٍ چٌیي تَبیح زازُ
کِ قبزضٍاى هیطاحس ػغبئی ثِ قٌبؾاٌابهاِ  469زض تابضیاد
 53450/303/زض اقبهتگبُ زائوی ذَز ثسضٍز ظًسگی گفتاِ ٍ
ٍضحِ حیي الفَت آى هطحَم هٌحهطاؾت ثِ:
 -5ؾیسرَاز ػغبئی ـ.ـ 5530 :پؿط هتَیی
 -3ؾیسحزت ػغبئی ـ.ـ 5593 :پؿط هتَیی
 -3یبعوِ ػغبئی ـ.ـ 594/356653 :زذتط هتَیی
 -9یطیسُ ًؼوت پَض قطیجِ ـ.ـّ 54396 :وؿط هتَیی
 -1هیطایَة ػغبئی کطزاحوس ـ.ـ 595 :پسض هتَیی
ایٌک ثب اًزبم تكطیفبت هقسهبتی زضذَاؾات هاعثاَض ضا زض
یک ًَثت آگْی هیًوبیس تب ّط کؿی اػتطابی زاضز ٍ یاب
ٍنیتٌبهِ اظ هتَیی ًعز اٍ ثبقس اظ تبضید ًكط آگاْای فاطف
یک هبُ ثِ زازگبُ تقسین زاضز ٍاال گَاّی نبزض ذَاّس قس.
رئيس شعبٍ پىجم شًرای حل اختالف اَر
حسيه پًراصالن
*******************************
ريزوامٍ ارك
اَر
ريوًشت آگُی حصر يراثت
آقبی 0ذبًن ؾیسحوعُ ػغبئی زاضای قٌبؾٌبهِ قوبضُ  933ثاِ
قطح زازذَاؾات ثاِ کاالاؾاِ  41/4/9اظ ایاي زازگابُ
زضذَاؾت گَاّی حهط ٍضاحت ًوَزُ ٍ چٌیي تَبیح زازُ
کِ قبزضٍاى هیطایَة ػغبئی ثِ قٌبؾٌابهاِ  595زض تابضیاد
 534305/036زض اقبهتگبُ زائوی ذَز ثسضٍز ظًسگی گفتاِ ٍ
ٍضحِ حیي الفَت آى هطحَم هٌحهطاؾت ثِ:
 -5ؾیسحوعُ ػغبئی ـ.ـ 933 :پؿط هتَیی
 -3هیطذلیل ػغبئی ـ.ـ 50191 :پؿط هتَیی
 -3ؾیسرالل ػغبئی ـ.ـ 33/44 :پؿط هتَیی
 -9ضثبثِ ػغبئی کطزاحوس ـ.ـ 3/350 :زذتط هتَیی
 -1ام الجٌیي ػغبئی کطزاحوس ـ.ـ 940 :زذتط هتَیی
 -6ذسیزِ ؾلغبًی کطزاحوس ـ.ـ 900 :زذتط هتَیی
ایٌک ثب اًزبم تكطیفبت هقسهبتی زضذَاؾات هاعثاَض ضا زض
یک ًَثت آگْی هیًوبیس تب ّط کؿی اػتطابی زاضز ٍ یاب
ٍنیتٌبهِ اظ هتَیی ًعز اٍ ثبقس اظ تبضید ًكط آگاْای فاطف
یک هبُ ثِ زازگبُ تقسین زاضز ٍاال گَاّی نبزض ذَاّس قس.
رئيس شعبٍ پىجم شًرای حل اختالف اَر
حسيه پًراصالن
*******************************
ريزوامٍ ارك
مرود
آگُی ابالغ يقت رسيدگی
قوبضُ ثبیگبًی قؼجِ41/536 :
کالؾِ پطًٍسُ41/536 :
ٍقت ضؾیسگی ثِ تبضید 5341053033 :ؾبػت  5/نجح ضٍظ
یکكٌجِ
ذَاّبى  :ذبًن گَّط پَضضبب اٍیٌسیي ثب ازضؼ :هاطًاس -خ
رلفب پبییي تط اظ تبهیي ارتوابػای ضٍثاطٍی کاَچاِ گالاْاب
تطاقکبضی احوس
ذَاًسُ :آقبی ػعت اهلل ػبلی یطظًس :هحوس ثِ ازضؼ :هزَْل
الوکبى
ذَاؾتِ  :هغبلجِ هْطیِ
ًظط ثِ ایٌکِ ذَاّبى زازذَاؾتی ثِ ذَاؾاتاِ هاَناَف ثاِ
قَضای حل اذتالف قؼاجاِ ؾاَم قاَضای حال اذاتاالف
قْطؾتبى هطًس تقسین زاقتِ ٍ پؽ اظ حجت ثکالؾاِ هاصکاَض
تؼییي ٍقت گطزیسُ اؾت کِ ثؼلت هزَْل الاواکابى ثاَزى
ذَاًسُ آقبی ػعت اهلل ػبلی یطظًاس :هاحاواس ،زضذاَاؾات
ذَاّبى،زؾتَض قَضا ٍ ثِ تزَیع هبزُ  43قبًَى آئیي زازضؾی
زازگبّْبی ػوَهی ٍ اًقالة زض اهَض هسًی ،هاطاتات یاک
ًَثت زض یکی اظ ضٍظًبهِ ّبی کخیطاالًتكبض هحلی آگْی های
قَز تب ذَاًسُ اظ تبضید ًكط آگْی فطف هْلت ثیؿات ضٍظ
ثوحل قَضا ٍاقغ زض ؾبذتوبى زازؾطای ػوَهی هطًس هطارؼاِ
ٍ بوي اػالم ًكبًی زقیاق ٍ کابهال ذاَز ًؿاراِ حابًای
زازذَاؾت ٍ بوبئن ضا زضیبیت ًوبیس ٍ زض ٍقت هقطض یاَ
الصکط رْت ضؾیسگی زض قَضای حل اذتالف قؼاجاِ ؾاَم
قْطؾتبى هطًس حضَض ثْن ضؾبًس .
رئيس شًرای حل اختالف شعبٍ سًم
شُرستان مرود

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضکً -اتابیاذ یاک
تحقیق رسیس ًكبى هیزّس :ذَة رَیسى هَاز

غصایی ثبػج تَلیس ًَػی ؾلَل ایوٌی زض ثاسى
هی قاَز.ثاِ گاعاضـ ایؿاٌاب ،هاحاقاقابى زض
ثطضؾی ّبی ذَز زضیبیتٌس :رَیسى نحیح هَاز
غصایی ثبػج هیقَز ؾلَل ایوٌی زض ثسى تَلیس
قَز کِ آى ضا زض ثطاثط ػفًَتّب حفظ هیکٌس.
ثِ گفتِ هترههبى اًگلیؿی ذاَة راَیاسى
هااَاز غااصایاای هاای تااَاًااس ثااِ تااَلاایااس
ؾلَلّبی Th17زض زّابى کاواک کاٌاس.
ؾلَلّبی Th17ثركی اظ ؾیاؿاتان ایاواٌای
تغجیقی ّؿتٌس کِ اظ آًتیغى ّبی ذبنی ثاطای
هقبثلِ ثب پبتَغىّبی (ػَاهل ثیوبضی ظا) هضاط

اؾتفبزُ هیکٌٌس.
هحققبى اًگلیؿی افْبض زاقتٌس :زض پاَؾات ٍ
ضٍزُ ؾالاَل ّابی Th17اظ عاطیاق ٍراَز
ثبکتطی ّبی ذَة تَلیس هی قًَسّ .اط چاٌاس
هاااکااابًااایاااعهااای کاااِ ثاااط اؾااابؼ آى
ؾلَلّبی Th17زض زّبى تَلایاس های قاَز،
ًبهكرم اؾت.
ثِ گعاضـ هسیکبل ًایاَظ تاَزی ،هاحاقاقابى
اًگلیؿی ثب اًزبم آظهبیفّبیی ضٍی هَـّابی
آظهبیكگبّی زضیبیتٌس رَیسى هَاز غاصایای اظ
ثسى زض ثطاثط اثتال ثِ ثیوبضیّب حفبفت هیکٌس.

داروی گیاهی درمان آلشایمز رونمایی می شود

ؾطٍیؽ ذجطی ضٍظًبهِ اضک -زاضٍی گیبّیولیتطٍپیک کاِ ثاطای
ًرؿتیي ثبض زض زًیب تَؾظ هحققبى پػٍّكاکاسُ گایابّابى زاضٍیای
رْبززاًكگبّی تَلیس قسُ ثب حضَض ٍظیط ثْساقت ضًٍاوابیای های
قَز.
ثِ گعاضـ هْط ،هحققبى رْبززاًكگبّی ثب ثْطُ گایاطی اظ زاًاف
کْي ٍ ثَهی ایطاى ظهیي زض زضهبى هكکالت هغعی ٍ ًیع ثب ثاطضؾای
هغبلؼبت ضٍظ زًیب زض ایي ظهیٌِ تَاًؿتٌس زاضٍی اضظقوٌاس گایابّای
زضهبى آلعایوط ضا تَلیس کٌٌس.
ريزوامٍ ارك
مرود
آگُی مسایدٌ مال غيرمىقًل(وًبت ايل)
زض ارطای هبزُ  559قبًَى ارطای احکبم هسًی ثاِ هاَرات
پطًٍسُ ارطایی 41/464د یک قغؼِ ظهیي ظضاػای ٍاقاغ زض
اضابی ضٍؾتبی زضٍیف هحاواس پابیایاي تاط اظ گابٍزاضی
احوسظازُ ٍ هٌغقِ هكَْض ثِ تَلکَلَخ هتؼلق ثِ اقبی ػلیطبب
هْسی ظازُ زض قجبل علت اقبی 0ذبًن هْؿب اؾاوابػایال ظازُ
تَقیف قسُ اؾت .پؽ اظ عی تكطیافابت قابًاًَای راْات
اضظیبثی ثِ کبضقٌبؼ ضؾوی زازگؿتطی اضربع قسُ اؾت کِ
ٍی زض ذهَل حسٍز اضثؼِ ٍ اضظـ هالاک یاَ الاصکاط
افْبض زاقتِ (هلک هصکَض زض فلغ قاوابلای رابزُ هاطًاس-
کكکؿطای ٍ زض هحسٍزُ اضابی زضٍیف هحوس زض هَقؼیات
 Y=936/553 ٍ X=113004زض ؾیؿتن  UTMقاطاض زاضز
هلک هصکَض هعضٍػی ثَزُ ٍ ثطاثط افْبض آقبی اؾوبػیل ظازُ
ثِ هلک حبد یساهلل ،رٌَثب ثِ ضاُ ػوَهی ثِ ػطو  9هاتاط ٍ
هبٍضا آى هلک حبد اؾوبػیل زضٍیف هحواسی ،قاطقاب ثاِ
هلک ٍضحِ ثْطام هْسی ظازُ ٍ غطثب ثِ ًْط آة ػاواَهای ٍ
هبٍضا اى هلک ػلی انغط هْسی ظازُ هاحاسٍز های ثابقاس
هؿبحت هلک هصکَض حسٍزا  3///هتطهطثغ هی ثبقس ٍ یبقاس
ّطًَع ظضاػت ثب هحهَل ظضاػی هَحط هی ثبقس ٍ یبقس حقبثِ
هی ثبقس ٍ ثب زض ًظط گطیتي قطایظ ٍ ػَاضو ٍ ًیع قاطایاظ
تَپَپطایی ٍ کیلیوبیی هحل ٍ کیفیت ذبک ظضاػی ٍ ؾابیاط
قطائي ٍ ثب زض ًظط گطیتي قطایظ اقتهبزی حبکن ثاط قایاوات
هلک ثِ اظاء ّط هتطهطثغ اظ ایي هلک هجالاغ  1401//ضیابل،
پٌزبُ ٍ ّفت ّعاض ٍ پبًهسضیبل تؼییي هی گطزز کِ راواؼاب
ثطای کل هؿبحت ایي هلاک هاجالاغ  54301//0///ضیابل
(یکهس ٍ ّفتبز ٍ زٍ هیلیَى ٍپبًهس ّعاض ضیبل) تؼیایاي های
گطزز کِ ضٍظ ؾِ قٌجِ هَضذِ 5341055054 :ؾبػت /4://
الی  55://نجح اظ عطیق هعایسُ زض زیتط ارطای احکبم هسًی
زازگؿتطی هطًس ثفطٍـ ذَاّس ضیت هعایسُ اظ قیوات پابیاِ
قطٍع ثِ ثبالتطیي ٍ آذطیي قیوت پایاكاٌاْابزی اظ رابًات
ذطیساض ٍاگصاض ذَاّس قس  %5/قایاوات پایاكاٌاْابزی یای
الوزلؽ زضیبیت ثطای ثقیِ ثوست یکوبُ هْلت زازُ ذاَاّاس
قس کِ زض نَضت اًهطاف یب ػسم پطزاذت هعایسُ تزاسیاس
ؾپطزُ ٍاضیعی ثٌفغ زٍلت بجظ ذَاّس قس عبلجایاي راْات
کؿت اعالػبت ثیكتطٍ ثبظزیس اظ هبل هَضز هعایسُ هی تَاًٌاس
پٌذ ضٍظ قجل اظ هَػس هعایسُ ثِ زیتط ارطای احاکابم هاسًای
زازگؿتطی هطًس هطارؼِ ٍ زض رلؿِ هعایسُ قطکت ًوبیٌس .
داديرز شعبٍ ايل اجرای احکام مدوی دادگستری
شُرستان مرود -کریم حبيب زادٌ
**************************
ريزوامٍ ارك
مرود
آگُی ابالغ يقت رسيدگی
کالؾِ پطًٍسُ41///3 :
ٍقت ضؾیسگی ثِ تبضید :قٌجِ 4اؾفٌس ؾبػت  /9:51زقیقِ
ذَاّبى  :قطکت تطـ کبم ثب ٍکبلت اقبی ضحین ضبابئای ٍ
حزت ثبثبیی
ذَاًسُ :آقبی ػلی اذَاى یط
ذَاؾتِ  :ضؾیسگی ٍ نسٍض حکن ثط هحکَهیت ذَاًاسُ ثاِ
پطزاذت  4هیلیَى تَهبى ثبثت چک اؾتٌابزی ثاب احاتاؿابة
رویغ ذؿبضات قبًًَی ٍ زازضؾی ٍ تبذیط تابزیاِ اظ تابضیاد
ؾطضؾیس لغبیت ٍنَل هحکَم ثِ ٍ حق الَکبلِ ٍکیل
ًظط ثِ ایٌکِ ذَاّبى زازذَاؾتی ثِ ذَاؾاتاِ هاَناَف ثاِ
قَضای حل اذتالف قؼجِ ّافاتان قاَضای حال اذاتاالف
قْطؾتبى هطًس تقسین زاقتِ ٍ پؽ اظ حجت ثکالؾاِ هاصکاَض
تؼییي ٍقت گطزیسُ اؾت کِ ثؼلت هزَْل الاواکابى ثاَزى
ذَاًسُ ،زضذَاؾت ذَاّبى،زؾتَض قَضا ٍ ثِ تزَیع هبزُ 43
قبًَى آئیي زازضؾی زازگبّْبی ػوَهی ٍ اًقاالة زض اهاَض
هسًی ،هطاتت یاک ًاَثات زض یاکای اظ ضٍظًابهاِ ّابی
کخیطاالًتكبض هحلی آگْی هی قَز تب ذَاًسُ اظ تابضیاد ًكاط
آگْی فطف هْلت ثیؿت ضٍظ ثوحل قَضا ٍاقغ زضقْطؾتابى
هطًس -آشضثبیزبًكطقی -قؼجِ  4قَضای حل اذتالف زازگابُ
هطارؼِ ٍ بوي اػالم ًكبًی زقیق ٍ کبهل ذَز ًؿرِ حابًای
زازذَاؾت ٍ بوبئن ضا زضیبیت ًوبیس ٍ زض ٍقت هقطض یاَ
الصکط رْت ضؾیسگی زض قَضای حل اذتالف قاْاطؾاتابى
هطًس قؼجِ ّفتن حضَض ثْن ضؾبًس .
رئيس شعبٍ َفتم شًرای حل اختالف شُرستان
مرود

زض ضاؾتبی هغبلؼبت ثطای تَلیس ایي زاضٍی گیبّی ضٍی  93ثایاوابض
هجتال ثِ آلعایوط ذفیف تب هتَؾظ زض ؾاٌایاي ثایاي  0/-61ؾابل
آظهبیكبتی اًزبم قس .ثِ ایي ایطاز ػهبضُ گیبُ ثبزضًزجَیِ تزاَیاع ٍ
ثِ زؾتِای زیگط زاضًٍوب زازُ قس.
پؽ اظ اتوبم هغبلؼِ قبذم ّبی یطاهَقی ،یؼبلیت ّبی قٌبذتای ٍ
ػَاضو ربًجی هَضز پبیف قطاض گطیتٌس ٍ پؽ اظ چْبض هابُ اًازابم
هغبلؼِ ًتیزِ ثِ قکل قبثل تَرِ ٍ هؼٌبزاضی ثیبى هیکطز زض ایاطازی
کِ اظ ػهبضُ ثبزضًزجَیِ اؾتفبزُ کطزُ اًس ًؿاجات ثاِ ایاطازی کاِ
زاضًٍوب ههطف کطزُ اًس هیعاى آلعایوط ذفیف تب هتَؾاظ آًاْاب ثاِ
ذَثی کٌتطل قسُ اؾت ٍ ّوچٌیي ػبضبِ ابغاطاة ٍ تاحاطیاک
پصیطی ثِ قکل هحؿَؾی ًؿجت ثِ زؾتِ زٍم کِ زاضًٍواب ههاطف
کطزُ اًس ،کبّف زاقتِ اؾت.
ایي هحهَل زاضای قبثلیت هؼطیی زض ؾغَح ثیي الوللی ٍ یطٍـ ٍ
ػطبِ ثِ ثبظاضّبی رْبًی اؾت کِ پؽ اظ ضًٍاوابیای ٍ هاؼاطیای،
توْیساتی ثطای هؼطیی ایي هحهَل زض ؾغح ثیي الولال اًاسیكایاسُ
قسُ اؾت.
زاضٍی گیبّی هلیتطٍپیک تَؾظ هحققابى پاػٍّكاکاسُ گایابّابى
زاضٍیی رْبززاًكگبّی تَلیس قسُ اؾت ٍ زض تبضید پٌزن ثْوي هابُ
ثب حضَض ٍظیط ثْساقت ،زضهابى ٍ آهاَظـ پاعقاکای ،ضئایاؽ
رْبززاًكگبّی ٍ روؼی اظ پػٍّكگطاى هؼطیی ٍ ضًٍوبیی ذاَاّاس
قس.
ريزوامٍ ارك
م الف 3636
آگُی مسایدٌ امًال غير مىقًل (اسىاد رَىی)
ثِ اؾتٌبز ؾٌس ضٌّی قوبضُ 594013 :هَضذِ 09053033 :تٌاظایاوای
زیتط ذبًِ  96تجطیع یی هبثیي ثبًک کكبٍضظی قؼجِ تجطیع ٍ ػلیِ آقبی
ثیَک آقب ضّؿپبض الًَسی ٍ ذبًن ضقیِ حؿي ظازگبى الضی ثاؼاٌاَاى
گیطًسُ تؿْیالت کِ ذبًن ضقیِ حؿي ظازگبى الضی یَت ًاواَزُ ٍ
ٍضاث ٍی ثطاثط اػالم ثؿتبًکبض ػجبضتٌس اظ -5 :یبعاواِ حاوابهای -3
ػلیطبب ضّؿپبض  -3ثیَک آقب ضّؿپبض الًَسی ٍ اقبی هطتضای حؿاي
ظازگبى الضی ٍحیقِ گصاض کِ ًبهجطزُ یَت ًوَزُ ٍ ٍضاث ٍی عاجاق
اػالم ثؿتبًکبض ػجبضتٌس اظ -5 :یبعوِ حوبهی  -3ؾبهبى حؿي ظازگبى
 -3ؾویِ حؿي ظازگبى  -9ضقیِ حؿي ظازگبى هطحَهِ ثؼٌَاى ضاّاي
هغطٍحِ زض پطًٍسُ ارطایی کالؾِ  49/3944ارطای حاجات تاجاطیاع
قكساًگ یک ثبة ذبًِ پالک یک یطػی اظ  3994انلی ٍاقاغ زض
ثرف  6تجطیع کِ زض نفحِ  3/4زیتط  14اهالک حجت تجطیع ثاِ ًابم
ٍحیقِ گصاض یَ حجت ٍ ؾٌس نبزض گطزیسُ ٍ هحسٍز ثِ حسٍز شیال
هی ثبقس:
قوبال ثِ قبضع غطثب زضة ٍ زیَاضی اؾت ثِ زضثٌس رٌَثب ثِ زیَاضذبًِ
 391/قطقب زض زٍ رعء ثِ زیَاضی اقتطاکی ثب ذبًِ  3994کاِ ثاطاثاط
گعاضـ هَضذِ  410/6053هبهَض ارطای حجت تجطیع هلک هصکَض ثاِ
نَضت ؾبذتوبى ؾِ عجقِ قبهل (ظیط ظهیايّ ،اواکاف ٍ اٍل) ٍ
ّوچٌیي یک ثبة هغبظُ ثب اهتیبظات آة ،ثط ٍ گبظ کِ عاجاقاِ ظیاط
ظهیي زض قجبل هجلغ  1/0///0///ضیبل ٍزیؼِ تب تبضیاد ٍ 4605/051
ّوچٌیي هغبظُ زض قجبل هجلغ  4/0///0///ضیابل ٍزیاؼاِ تاب تابضیاد
 460/9051زض اربضُ اقربل حبلج قطاض زاضز ثِ ًكبًی :تجطیع -ذیبثبى
حزتی ضٍثطٍی تبالض ذَقجیي ًجف کَچِ قْیس یاحایای پؿاتاِ ای
پالک ٍ 46اقغ قسُ ٍ ثِ قطح گعاضـ اضظیبثی هاَضذاِ 410/4034
کبضقٌبؼ ضؾوی زازگؿتطی قكساًگ پالک یَ الصکط ثِ نَضت
قغؼِ ظهیي زٍ ًجف رٌَثی قطقی ثِ هؿبحت حسٍز  5/5هتطهطثغ زض
اػیبًی احساحی ثِ نَضت ؾبذتوبى هؿکًَی زض ؾِ عجقِ (ظیط ظهایاي
ثِ نَضت یک ٍاحس هؿکًَیّ ،وکف ثاِ ناَضت یاک ٍاحاس
هؿکًَی ٍ یک ٍاحس تزبضی ٍ عجقِ اٍل ثاِ ناَضت یاک ٍاحاس
هؿکًَی) ظیط ثٌبی کل ؾبذتوبى حسٍزا  35603/هتطهطثغ ٍ ظیطثٌابی
هغبظُ ٍاقغ زض ّوکف  5305/هتطهطثغ ٍ هؿابحات زاذالای هاغابظُ
 55001هتطهطثغ ٍ اؾکلت ؾبذتوبى ًیوِ یلعی ٍ ؾقف عجقبت یلاعی
عب بطثی زاضای پبیبى کبض اظ قْطزاضی هٌغقِ  9ثِ هجلغ زٍ هیلیابضز
ٍ ّفتهس ٍ چْبض هیلیَى ٍ ًْهس ٍ پٌزبُ ّعاض ضیبل زض قجبل علات ٍ
حق االرطای پطًٍسُ اضظیبثی گطزیسُ اظ ؾبػت  4نجح الی  53فاْاط
ضٍظ ؾِ قٌجِ هَضذِ5341055036 :زض هحل قؼجِ ارطای حجت تجاطیاع
ثٌكبًی :تجطیع ربزُ ائل گلی ثبالتط اظ یلکِ ذیبم ضٍثطٍی قٌبزی تاک
زضذت ؾبذتوبى پؿت عجقِ ّوکف -ازاضُ ارطای اؾاٌابز ضؾاوای
تجطیع اظ عطیق هعایسُ ثِ یطٍـ هی ضؾس ٍ هعایسُ اظ هجلغ یبز قسُ ثبال
قطٍع ٍ ثِ ثبالتطیي قیوت پیكٌْبز قسُ اظ عطف ذطیساض یطٍذتِ های
قَز .بوٌب ثسّی ّبی هطثَط ثِ آة ،ثط  ،گبظ اػن اظ حق اقتاطاک
ٍ اًكؼبة ٍ ههطف ٍ ًیع ثسّی ّبی هبلیبتی ٍ ػَاضو قْطزاضی تاب
تبضید هعایسُ اػن اظ ایٌکِ ضقن قغؼی آًْب هكرم قسُ یب ًكسُ ثبقس
ٍ ّوچٌیي حق حطاد ظائس ثط هجلغ هعایسُ ثط ػْسُ ذطیساض هی ثبقس ٍ
زض نَضت ٍرَز ٍرِ هبظاز حبنل اظ یاطٍـ ٍراَُ پاطزاذاتای
هَبَع یطاظ  6ثٌس الف هبزُ  535آئیي ًبهِ ارطا اظ هحل هعایسُ قبثال
پطزاذت هی ثبقسّ ٍ .طگبُ ضٍظ هعایسُ ههبزف ثب تؼغیلی غیط هتطقجِ
ثبقس ضٍظ ثؼس اظ تؼغیل رلؿِ هعایسُ زض ّوبى هکبى ٍ ظهبى ثاطگاعاض
ذَاّس قس.
تبضید اًتكبض 53410550/9 :ضٍظ زٍقٌجِ
معاين ياحد اجرای اسىاد رسمی تبریس
رقيٍ شری زادٌ
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لنشهایی که همزاه تا ایدس
اجاره داده می شوند

ازاهِ اظ قوبضُ قجل:
مکان َای مجاز ي معتبر پسشکی برای تُيٍ لىس
ػضَ ّیبت هسیطُ اًزوي ػلوی اپتَهتطی ایطاى ثاِ ػاواَم
هطزم تَنیِ کطز کِ ثطای تْیِ لٌع هتاٌابؾات ثاب قاطایاظ
ییعیکی چكن ٍ هیعاى ثیٌبیی ذَز ثبیس ثِ اپتَهتطیؿت ّب یاب
چكن پعقکبى هطارؼِ کٌٌس کِ هزَظ ثاطضؾای یایاعیاک
چكن ،هیعاى ثیٌبیی ٍ تزَیع لٌع ضا زاضًاس زض غایاط ایاي
نَضت ثِ ّط ربی زیگطی کِ هطارؼِ کٌٌس ،ثِ ؾاالهات
ذَز لغوِ ٍاضز کطزُ اًس.
قفیؼی افْبض کطز :ثطضؾی ییعیک ٍ آًبتَهی چكان یاک
زاًف اؾت کِ ثطاؾبؼ آى ػیٌک یب لٌع تزَیع های قاَز
اهب ثطذی ایطاز تهَض هی کٌٌس لٌع هبًٌس لجبؼ اؾت کِ آى
ضا تٌْب ثط اؾبؼ فبّط ٍ قیوتف ذطیساضی کٌٌس زض ّایا
ربی زًیب ایٌغَض ًیؿت ٍ هؿئَلیت ثطٍظ ّاط ػابضباِ ای
ثطای چكن ههطف کٌٌسُ یب ثطػْسُ تزَیعکٌٌسُ اؾت کاِ
تزَیع اقتجبُ زاقتِ ٍ یب ثطػْسُ ههطف کٌٌسُ اؾت کِ ثاب
ذَزتزَیعی ٍ ثسٍى ًظط پعقک ،لٌع ضا تْیِ ٍ اؾتفبزُ هی
کٌسٍ .ی ازاهِ زاز :زض ثطذی هَاضز زیسُ های قاَز کاِ
هطاکع غیطهزبظ ٍ ثطذی ػیٌک یطٍقای ّاب لاٌاع تابضیاد
گصقتِ ضا ثبظ کطزُ ٍ ثِ ثْبًِ ییت کطزى آى ضٍی چكان
هتقببی ،رلس آى ضا زٍض اًساذتِ اًس ثِ ایاي تاطتایات اظ
غفلت ذطیساض ؾَءاؾتفبزُ کطزُ ٍ اٍ ضا زض هؼاطو اًاَاع
ػَاضو قطاض هی زٌّس.
** اثتال ثِ ایسظ ٍ ّپبتیت زض احط اؾتفبزُ اظ لٌعّبی ارابضُ
ای ٍ تؿتط
قفیؼی زض هَضز لٌعّبیی کِ ثِ ػٌَاى تؿتط لٌعّبی ضًاگای
زض ثطذی هطاکع زض اذتیبض هتقببیبى قطاض زازُ هی قاَز تاب
ضًگ هَضز ًظط ذَز ضا اًتربة کٌٌس ،گفت :اؾاتافابزُ اظ
ایي لٌعّب ؾجت ثطٍظ هكکالت ٍ ثیوبضی ّبی ػافاًَای ٍ
ٍیطٍؾی ثطای ایطاز هی قَز کِ اظ رولِ آى هی تَاى حتی
ثِ ثیوبضی ّبی ذغطًبکی هبًٌس ایسظ ٍ ّپبتیت اقبضُ کطز.
ٍی ثب ثیبى ایي کِ اقک چكن ًَػی ضاُ اًتقبل ثیوابضی ثاِ
ٍیػُ ثیوبضی ّبی ػفًَی ثِ قوبض هی ضٍز ،تهطیاح کاطز:
اهب اهکبى اًتقبل ایسظ اظ عطیق اقک چكن ٌَّظ حبثت ًكسُ
ٍ تحقیقبتی زض ایي ظهیٌِ زض حبل اًزبم اؾت ثِ عَض کلای
نطف ًظط اظ اقک ،هی تَاى ثِ ذطاـ ٍ ظذن ضٍی ؾغح
چكن اقبضُ کطز کِ گبُ زیسُ ًوی قَز ٍلای های تاَاًاس
ؾجت اًتقبل ٍیطٍؼ ایسظ اظ یطزی ثِ یطز زیگط قَز.
** اًَاع لٌع اظ ًظط هست هزبظ ثطای ههطف
کبضقٌبؼ اضقس ثیٌبیی ؾٌزای زض ذهاَل اًاَاع لاٌاع
تَبیح زاز :لٌعّبی ًبهطئی ٍ ضًگی زض کكَضّبی اضٍپبیی
یک ضٍظُ ّؿتٌس ثِ ایي نَضت کِ یطز نجح لاٌاع ضا ثاِ
چكن هی ظًس ٍ قت زٍض هی اًساظز .اهب ایي ًَع لٌعّاب ثاِ
زلیل ایي کِ زض کكَض هب تَریِ اقتهبزی ًساضًس ،هؼاواَال
ٍاضز کكَض ًوی قًَس.
قفیؼی افْبض کطز :هؼوَال اظ لٌعّبی یک ّافاتاِ ای ،زٍ
ّفتِ ای یب هبّبًِ زض ایطاى اؾتفابزُ های قاَز زض هاَضز
لٌعّبی هبّبًِ گبّی زیسُ قسُ کِ ایي لٌعّب ثِ ػٌَاى لاٌاع
یهلی ٍ ثب هست ههطف ؾِ هبِّ ثِ یطٍـ هی ضؾٌس.
ایي زضحبلی اؾت کِ لٌع یهلی ٍرَز ًساضز ٍ حاساکاخاط
ظهبى ههطف لٌعّب یک هبُ اؾت.
ٍی گفتّ :وچٌیي ثطذی لٌعّب ثب ػٌَاى لٌعّبی ؾابلایابًاِ
ّؿتٌس کِ زاذل قیكِ ٍ زض هَازی ذبل ًگْاساضی های
قًَس اهب آًْب ًیع هؼوَال ثؼس اظ  4هبُ ذبنیت اٍلیِ ذَز ضا
اظ زؾت هی زٌّس .ایي لٌعّب ثِ زلیل بربهت ظیبز ،هقبٍت
ظیبزی زض ثطاثط پبضگی زاضًس ٍ ثِ ّویي زلایال های تاَاى
هست عَالًی تطی ًؿجت ثِ لٌعّبی زیگط اظ آًْب اؾاتافابزُ
کطز.قفیؼی زض هَضز لٌعّبی ؾبلیبًِ ّن ذبعطًكابى کاطز:
ایي لٌعّب زض کكَضّبی پیكطیتِ زیگط اؾتفبزُ ًوی قاًَاس
ظیطا ثِ زلیل بربهت ظیبز ،هیعاى تجبزل اکؿیػى اظ عاطیاق
آًْب ًیع کوتط اؾت ثٌبثطایي ثطای ؾالهت چكان هاٌابؾات
ًیؿتٌس اهب ثب لٌعّبی هبّبًِ ٍ ضٍظاًِ هی تَاى تضویي کاطز
کِ هیعاى اکؿیػًی کِ ثِ چكن ّب هی ضؾس ،ثیكتط ٍ اهکابى
ثطٍظ ػبضبِ ثطای قطًیِ ثؿیبض کوتط اؾت.
** ًحَُ ًگْساضی ٍ هست ظهبى هزبظ اؾتفبزُ ضٍظاًاِ اظ
لٌع
ػضَ ّیبت هسیطُ اًزوي ػلوی اپتَهتطی ایطاى افْبض کطز:
ایطاز پیف اظ اؾتفبزُ اظ لٌع ثبیس زؾت ّبی ذَز ضا ثاب آة
گطم ٍ نبثَى کبهال قؿت ٍ قَ زٌّس ،ؾپؽ لاٌاع ضا اظ
زاذل هحلَل هرهَل آى ذبضد کٌٌس ،ثب ؾطم قؿات ٍ
قَ زض کف زؾت هبؾبغ زازُ ٍ ثكَیٌس ٍ زض ًْبیت زاذال
چكن قطاض زٌّس.
قفیؼی تبکیس کطز :پؽ اظ ذبضد کطزى لٌع اظ زاذل چكان
ًیع ثبیس هحلَل ثبقی هبًسُ زض فطف ًگاْاساضی لاٌاع زٍض
ضیرتِ قَز ٍ هحلَل تبظُ (هبًٌس ؾطم قؿت ٍ قَ) زاذال
فطف ضیرتاِ ٍ لاٌاع زض زاذال آى گاصاقاتاِ قاَز.
ٍی گفت :الظم اؾت قجل ٍ ثؼس اظ ههطف لٌع ،نَضت ٍ
چكن ّب ًیع قؿت ٍ قَ زازُ قًَس تب آلَزگی ّابی ضٍی
ؾغح پَؾت ثِ زاذل چكن ًفَش ًکطزُ ٍ ثبػج قطهعی یاب
ػفًَت ًكًَس.
قفیؼی زض هَضز هست ظهبى هزبظ ضٍظاًِ ثطای اؾتافابزُ اظ
لٌع ًیع تَبیح زاز :هیبى آة ٍ َّای هکبى ظًسگی ٍ هیعاى
هزبظ ههطف ضٍظاًِ لٌع اضتجبعای زٍعاطیاِ ٍراَز زاضز
ایطازی کِ زض آة ٍ َّای هطعَة قوبل کكَض ظًاسگای
هی کٌٌس ،هی تَاًٌس هست ثیكتطی لٌع ضا زض چكن ذَز ًگِ
زاضًس اهب ایطازی کِ زض هحیظ ذكک ٍ آلَزُ ظًسگی های
کٌٌس ثبیس هست کوتطی اظ آى اؾتفبزُ کٌٌس.
ٍی افْبض کطز :هست ظهبى هازابظ ههاطف ضٍظاًاِ لاٌاع
ّوچٌیي ثِ بربهت آى ٍ اکؿیػًی کِ تجبزل های کاٌاس،
ثؿتگی زاضز لٌعّبی ضٍظاًِ هی تَاًٌس ثیكتط اظ  50ؾبػات
ضٍی چكن ثوبًٌس اهب لٌعّب ثب بربهت ظیبز حاساکاخاط های
تَاًٌس ّكت ؾبػت زض ضٍظ ههطف قًَس .ثِ عاَض کالای
ثْتط اؾت لٌعّب هست کوی زض عَل ضٍظ هَضز اؾتفبزُ قطاض
گیطًس.

