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آگهی دعوت ثه هجوع عووهی عبدی شرکت انجوه سبزاى آررسبزه
خبک چینی آررثبیجبى
ثذینوسیله از کلیه سهبهذاراى هحترم شرکت دعوت هیشود در جلسه هجوع عووهی عبدی که راس سابعات
 15:30روز دوشنجه هورخه 1386906913 :در نوبزخبنه شرکت واقع در هرنذ -کیلوهتر  5جبده هرناذ-
جلفب شرکت صنبیع خبک چینی ایراى ثرگسار خواهذ شذ حضور ثهن رسبنیذ.

آگهی

دستور جلسه -1 :استوبع گسارش هیئت هذیره و ثبزرسبى قبنونی شرکت -2 .انتخبة ثبزرس شرکت.
 -3سبیر هواردی که در صالحیت هجوع عبدی هی ثبشذ.

رٍزًاهِ ارک
م الف  8998هرًذ
آگْی هسایذُ هال هٌقَل(ًَبت اٍل)
زض ارطای ٗاز 336 ٟها ٙٞٛارطای احٌإ ٗسٛی تٗ ٠بٞربة
پطٛٝس ٟارطایی ض٘اض ;82844 <ٟضبطبساٛبَ ذبٞزضٝی
سٞاضی سٜ٘س تط٘اض ٟاٛتظاٗی< 78:د -93ایطاٝ 37 ٙاهبغ
زض پاضًی َٜیاٝضی ٗطٛسٗ -سّ  -35:5ضٛبَ عبالیبی
ٗتآیي -تط٘اض ٟضاسی<  ٠ً :5:64:3:زض هبثباّ تبس١بی
ئهای ٓٝی اضضسی تٞهیق ضس ٟاست .پس اظ عی تططیلات
هاٛٞٛی تً ٠اضضٜاس ضس٘ی زازُستطی اضراع ضسٝ ٠ً ٟی
تا زض ٛظط ُطكتٝ ٚضؼیت ظا١طی ذٞزض ٝ ٝسایبط ػبٞاٗبْ
ٗٞحطس هی٘ت ذٞزضٝی كٞم ضا ٗثٔؾ  33292229222ضیباّ
تطئٝضز ٞ٘ٛز ٟاست ً ٠ضٝظ پٜزطٜثٞٗ ٠ضذ35;8928945 <٠
ساػت ; آی  33غثر اظ عطین ٗعایس ٟزض زكبتبط اربطای
احٌإ ٗسٛی زازُستطی ٗطٛس تلطٝش ذٞا١س ضكت ٗعایبسٟ
اظ هی٘ت پای ٠ضطٝع ت ٠تاالتطی ٝ ٚئذطی ٚهی٘ت پیط٢ٜبازی
اظ راٛة ذطیساض ٝاُصاض ذٞا١س ضس  %32هی٘ت پیط٢ٜازی
كی آ٘زٔس زضیاكت تطای توی ٠ت٘ست یٌ٘ا٢ٗ ٟبٔبت زازٟ
ذٞا١س ضس ً ٠زض غٞضت اٛػبطاف یبا ػبسٕ پبطزاذبت
ٗعایس ٟتزسیس سپطزٝ ٟاضیعی تٜلغ زٓٝت ضثظ ذٞا١س ضس
عآثی ٚر٢ت ًسة اعالػات تیطتط ٝتاظزیس اظ ٗاّ ٗبٞضز
ٗعایسٗ ٟی تٞاٜٛس پٜذ ضٝظ هثْ اظ ٗٞػس ٗعایبس ٟتب ٠زكبتبط
ارطای احٌإ ٗسٛی زازُستطی ٗطٛس ٗطارؼ ٝ ٠زض ربٔبسب٠
ٗعایس ٟضطًت ٘ٛایٜس .
دفتر اجرای احکام هذًی دادگستری هرًذ
*****************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ 068
آگْی هسایذُ هال هٌقَل(ًَبت اٍل)
زض ارطای ٗاز 336 ٟها ٙٞٛارطای احٌإ ٗسٛی تٗ ٠بٞربة
پطٛٝس ٟارطایی ض٘اض;52635 <ٟد  5یي زستِا ٟذبٞزضٝ
پطایس ٗسّ  35;4ضٛ َٛوط ٟای -سٞذت تٜعیٜی -تطب٘باضٟ
پالى< 663د -;6ایطا 47 ٙتبٜبإ اهبای ٗبحب٘بسحسبیبٚ
اٗیطحػاضی تٞهیق ُطزیس ٟپس اظ عی تططیلات هاٛٞٛبی
تً ٠اضضٜاس اضراع ًً ٠اضضٜاس اظ ذبٞزض ٝتبٞهبیبلبی
تاظزیس  ٝتا تٞر ٠تٞٛ ٠ع سٞذت ٝ ٝضؼیت ظا١طی  ٝتی٘ب٠
ٛاٗ ٠ضرع حآج تٗ ٠ثٔؾ  392229222تٗٞا١( ٙلسٗ ٟیٔیٙٞ
تٗٞا )ٙاضظیاتی ٞ٘ٛز ٟاست ً ٠ذٞزضٝی ٗبٞغبٞف ضٝظ
س ٠ضٜثٞٗ ٠ضذ 35;8928943 <٠ساػت ; آی  33غثبر اظ
عطین ٗعایس ٟزض زكتط ارطای احٌإ ٗسٛی زازُستطی ٗطٛس
تلطٝش ذٞا١س ضكت ٗعایس ٟاظ هبیب٘بت پبایب ٠ضبطٝع تب٠
تاالتطی ٝ ٚئذطی ٚهی٘ت پیط٢ٜازی اظ رباٛبة ذبطیبساض
ٝاُصاض ذٞا١س ضس  % 32هی٘ت پیط٢ٜازی كبی آب٘بزبٔبس
زضیاكت تطای توی ٠ت٘ست یٌ٘أ٢ٗ ٟت زاز ٟذٞا١س ضس ً٠
زض غٞضت اٛػطاف یا ػسٕ پطزاذت ٗعایس ٟتزسیس سپطزٟ
ٝاضیعی تٜلغ زٓٝت ضثظ ذٞا١س ضس عآثی ٚر٢ت ًسبة
اعالػات تیطتط ٝتاظزیس اظ ٗاّ ٗٞضز ٗعایسٗ ٟی تٞاٜٛس پٜبذ
ضٝظ هثْ اظ ٗٞػس ٗعایس ٟت ٠زكتط اربطای احبٌبإ ٗبسٛبی
زازُستطی ٗطٛس ٗطارؼ ٝ ٠زض ربٔبسبٗ ٠بعایبس ٟضبطًبت
٘ٛایٜس .
دفتر اجرای احکام هذًی دادگستری هرًذ
غالهرضا اهیری
*****************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  8987هرًذ
رًٍَضت آگْی حصر ٍراثت
ئهای رٞاز ٗرتاضی زاضای ضٜاسٜاٗ ٠ض٘اض3792429;:6 ٟ
ت ٠ضطح پطٛٝس ٟتً ٠الس ;8927943-;828;592; ٠اظ ایبٚ
ٗطرغ زضذٞاست ُٞا١ی حػط ٝضاحت ٘ٛبٞز ٝ ٟچبٜبیبٚ
تٞضیر زاز ٠ً ٟضازضٝا ٙػٔی ٗرتاضی ت ٠ضٜاسٜباٗب49; ٠
زض تاضید  35;892792:زض اهاٗتِا ٟزای٘ی ذٞز زضُصضتب٠
ٝ ٝضح ٠حی ٚآلٞت ئٗ ٙطحٜٗ ٕٞحػط است ت< ٠
 -3رٞاز ٗرتاضی كبطظٛبس< ػبٔبی ضب٘باض ٟضبٜباسبٜباٗب٠
ٗ 3792429;:6تٓٞس  3593كطظٛس شًٞض ٗتٞكی
 -4سزاز ٗرتاضی كبطظٛبس< ػبٔبی ضب٘باض ٟضبٜباسبٜباٗب٠
ٗ 3792834283تٓٞس  35:3كطظٛس شًٞض ٗتٞكی
 -5كاع٘ٗ ٠رتاضی كبطظٛبس< ػبٔبی ضب٘باض ٟضبٜباسبٜباٗب٠
ٗ 3792489295تٓٞس  3594كطظٛس اٛاث ٗتٞكی
 -6ح٘یس ٟظاضع ٗ٢سٝی كطظٛس< اس٘ؼیْ ض٘اض ٟضٜاسٜاٗ9 ٠
ٗتٓٞس ٘١ 3568سط زای٘ی ٗتٞكی
ٗ -7اضاآٗ ٠رتاضی كطظٛس< ٗح٘سغازم ض٘اض ٟضٜاسٜاٗ4 ٠
ٗتٓٞس ; 353پسض ٗتٞكی
 -8سٌی ٠ٜاس٘ؼیْ پٞض كطظٛس< ػعیع ض٘اض ٟضٜاسٜاٗب3:7 ٠
ٗتٓٞس ٗ 3548ازض ٗتٞكی
ایٜي تا اٛزإ تططیلات ٗوسٗاتی زضذٞاست ٗعتٞض ضا زض
یي ٞٛتت ئُ٢ی ٗی٘ٛایس تا ١ط ًسی اػتطاضی زاضز  ٝیبا
ٝغیتٜاٗ ٠اظ ٗتٞكی ٛعز ا ٝتاضس اظ تاضید ٛطط ئُ٢ی ظبطف
یي ٗا ٟت ٠ایٗ ٚطرغ توسیبٖ زاضز ٝاال ُبٞا١بی غبازض
ذٞا١س ضس.
قاضی ضعبِ  49ضَرای حل اختالف هرًذ
زارع زادُ
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شرکت انجوه سبزاى آررسبزه خبک چینی آررثبیجبى
رٍزًاهِ ارک
هرًذ 074
آگْی ابالغ ٍقت رسیذگی
ًالس ٠پطٛٝس;72485 <ٟ
ٝهت ضسیسُی ت ٠تاضید<  35;8929937ساػت  32<22غبثبر ضٝظ
ضٜث٠
ذٞا١ا < ٙذاٗ ٖٛطیٖ سیسپٞض تا ًٝآت ٛسا ٗیطی ظاز ٟتبٛ ٠طباٛبی<
ٗطٛس -خ عآواٛی -عثو ٠ز ٕٝؿصا ذٞضی هسسٝ -احس 8
ذٞاٛسُا <ٙاهایاٗ -3 ٙح٘س رٞزی ٗ -4طتضی ٗبحب٘بسپبٞض تب٠
ٛطاٛی< ٗز ّٞ٢آٌ٘اٙ
ذٞاستٗ < ٠غآثٝ ٠ر٠
ٛظط ت ٠ای ٠ٌٜذٞا١ا ٙزازذٞاستی ت ٠ذٞاستٞٗ ٠غٞف تب ٠ضبٞضای
حْ اذتالف ضؼث ٠س ٕٞضٞضای حْ اذتالف ضب٢بطسبتباٗ ٙبطٛبس
توسیٖ زاضت ٝ ٠پس اظ حثت تٌالسٗ ٠صًٞض تؼییٝ ٚهبت ُبطزیبسٟ
است ً ٠تؼٔت ٗز ّٞ٢آب٘بٌبا ٙتبٞز ٙذبٞاٛبس ٟسزضذبٞاسبت
ذٞا١اٙسزستٞض ضٞضا  ٝت ٠تزٞیع ٗاز 95 ٟهاٛب ٙٞئیبیب ٚزازضسبی
زازُا٢١ای ػ٘ٗٞی  ٝاٛوالب زض اٗٞض ٗسٛی سٗطاتة یي ٛبٞتبت
زض یٌی اظ ضٝظٛاٗ١ ٠ای ًخیطاالٛتطاض ٗحٔی ئُ٢ی ٗبی ضبٞز تبا
ذٞاٛس ٟاظ تاضید ٛطط ئُ٢ی ظطف ٗٔ٢ت تیست ضٝظ ت٘حْ ضبٞضا
ٝاهغ زض ساذت٘ا ٙزازسطای ٗطٛس عثوٌ٘١ ٠ق ٗطارؼ ٝ ٠ضب٘بٚ
اػالٕ ٛطاٛی زهین ً ٝاْٗ ذٞز ٛسر ٠حاٛی زازذٞاست  ٝضب٘بایبٖ
ضا زضیاكت ٘ٛایس  ٝزض ٝهت ٗوطض كٞم آصًط ر٢ت ضسیسُبی زض
ضٞضای حْ اذتالف ضؼث ٠س ٕٞض٢طستباٗ ٙبطٛبس حضبٞض تب٢بٖ
ضساٛس .
رئیس ضَرای حل اختالف ضعبِ سَم ضْرستاى هرًذ
هرضیِ آٌّی
*********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ 074
دادًاهِ
ض٘اض ٟتایِاٛی ضؼث;7254; <٠
ٗطرغ ضسیسُی< ضؼث ٠چ٢اضٕ ضٞضای حْ اذتالف ٗطٛس
ذٞا١ا <ٙئهای اًثط اٗیٜی ًطٌی كطظٛس< تایطإ تا ًٝبآبت ذباٛبٖ
كاع٘ ٠سطترطی كطظٛس< ستاض تٛ ٠طاٛی< غٞكیا -ٙپاساغ ٓٝی ػػط-
عثو ٠اّٝ
ذٞاٛس <ٟاهای ػٔی ضٌطاٛی تٛ ٠طاٛی< ذساكطی -ٚضٝستای ٗٞالٙ
ذٞاستٗ <٠غآثٝ ٠ر٠
ًطزش ًاض< تتاضید  ;8926947ضٞضا تا اػالٕ ذبتبٖ ضسبیبسُبی
ٗثازضت ت ٠غسٝض ضای ٗی ٘ٛایس.
رای ضَرا
زض ذػٞظ زػٞی ذٞا١ا ٙاهای اًثط اٗیٜی ًطٌی كطظٛس< تایبطإ
تا ًٝآت ذا ٖٛكاع٘ ٠سطترطی كطظٛس< ستاض ت ٠عطكیت اهای ػٔبی
ضٌطاٛی ت ٠ذٞاستٗ ٠غآثٝ ٠ر ٠تٗ ٠ثٔؾ  6794229222ضیباّ تباتبت
تؼ٘یط  ٝاضای ٠ذسٗات كٜی ًاٗی ٙٞتا احتساب ١عیبٜب ٠زازضسبی ٝ
تاذیط تازی ٝ ٠حن آًٞآًٝ ٠یْ  ٝحن آعحً٘ ٠اضضٜاسی ٗستٜبسا
ت ٠یي تطٍ غٞضتحساب  ٝایًٝ ٠ٌٜیْ ذٞا١ا ٙذٞاست ٠ذٞز ضا
تٗ ٠ثٔؾ ٍ 4794229222ضیاّ ًا١ص زازٛ ٝ ٟظط ت ٠ای ٠ٌٜذٞاٛس ٟزض
رٔس ٠ضسیسُی حاضط ٛطس١ ٝ ٟیچ ُ ٠ٛٞایطازی اضایبٛ ٠بٜب٘بٞزٟ
است ٓصا زػٞی ذٞا١ا ٙضا حْ٘ تط غحت تطریع ٗ ٝستٜسا تب٠
ٗاز 3;: ٟم.ئ.زٗ.سٛی حٌٖ تط ٗحٌٗٞیت ذٞاٛس ٟت ٠پبطزاذبت
ٗثٔؾ  4794229222ضیاّ تاتت اغْ ذٞاستٗ ٝ ٠ثٔؾ  4:92222ضیاّ
١عی ٠ٜزازضسی  ٝحن آًٞآ ٠عثن تؼطك ٝ ٠تاذیط تازی ٠اظ تباضیبد
توسیٖ زازذٞاست ٓـایت ظٗا ٙارطای حٌبٖ زض حبن ذبٞا١باٙ
غازض  ٝاػالٕ ٗی ٘ٛایس .ضای غازض ٟؿیاتی تٞز ٝ ٟظطف تبیبسبت
ضٝظ اظ تاضید اتالؽ هاتْ ٝاذٞا١ی زض ضٞضا  ٝسپس ظطف تیبسبت
ضٝظ هاتْ تزسیسٛظط ذٞا١ی زض ٗحاًٖ ػ٘ٗٞی ٗحْ ٗی تاضس.
قاضی ضعبِ چْارم ضَرای حل اختالف ضْرستاى هرًذ
زراعی یام
*********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَبت اٍل)
زض ارطای ٗاز 336 ٟها ٙٞٛارطای احٌإ ٗسٛی تٞٗ ٠رة پبطٛٝبسٟ
ارطایی  ;82734د یي ٝاحس ٗطؿساضی ٝاهغ زض اضاضی ضٝستای
اٛاٗن پایی ٚتط اظ ٗاس ٠ضٞیی ئیسی ٚه ٕٞتٗ ٠آٌیت اهبای ػباضف
حاری ظاز ٠ً ٟپس اظ عی تططیلات هاٛٞٛی تً ٠اضضٜاس ضسب٘بی
ه ٟٞهضایی ٠اضراع  ٝتط عثن ٛظط ٝی<
یي ٝاحس ٗطؿساضی اظ پالى حثتی  534كطػی اظ  -42اغٔبی تب٠
ٗساحت ًْ ٗ 3;479تطٗطتغ ً ٠تطاتط پبطٝاٛب ٠تب٢بط ٟتبطزاضی اظ
ساظٗا ٙر٢از ًطاٝضظی استا ٙتٗ ٠یعاٗ 63:4 ٙتطٗطتغ ا ٙتػٞضت
اػیاٛی ٗطتْ٘ تط چ٢اض سآٗ ٚسوق تٗ ٠تطاغ ٗ 53;4بتبطٗبطتبغ تبا
اٌٗاٛات الظٕ ٗ ;;2 ٝتطٗطتغ تاسیسات رٜثی ضاْٗ یي اٛبثباض ٝ
یي تاب ٗٞتٞضذا ٝ ٠ٛاتام تطم  ٝیي زستِا ٟتاسٌ 82 ّٞتٜی تا
اتاهي تٗ ٠ساحت ٗ 37تطٗطتغ  ٝیي تاب اٛثاض ًٞچبي  ٝیبي
تاب اسغثْ ٢ِٛساضی اسة  ٝچ٢اض تاب اتام ًاضُطی ٗ ٝاتوی ت٠
ٗتطاغ ٗ 37297تطٗطتغ ًٗ 5222 ٠تطٗطتغ اظ ئ ٙتػٞضت تباؿبی ٝ
یي حٔو ٠استرط تٗ ٠ساحت حسٝزا ٗ 422بتبطٗبطتبغ ٗ ٝباتبوبی
تػٞضت ػطغٗ ٠ی تاضس ٗٔي ٗصًٞض زاضای یي اٗتیاظ اٛطبؼباب
ُاظ  ٝ G322ز ٝاٛطؼاب تطم  ٝیي تاب ٗٞتٞض تطم تا ٗبٞتبٞض ٝ
تاسیسات راٛثی تؼثیُ ٠طزیس ٟاست  ٝیي حٔو ٠سپتیي شذبیبطٟ
ئب تٗ ٠ساحت ٗ 62تطٗطتغ  ٝز ٝزستِا ٟتاٌٛط شذیط ٟاب ٝ 52
١ 46عاض ٓیتطی تؼثیُ ٠طزیس ٟاست ٛ ٝیع زاضای یي حبٔبوب ٠چباٟ
ػ٘ین تٞزٗ ًْ ٝ ٟحیظ ٗٔي ٗصًٞض زاضای حػباض اربطی ٗبی
تاضس ً ٠تا تٞر ٠تًٔ ٠یات ٗلاز ٜٗسضد ًٔ ٝی ٠اٌٗاٛات  ٝاٗتیاظات
ٗثٔؾ ًْ  599985987:9222ضیاّ تبطئٝضز ٛب٘بٞزً ٟب ٠هبغبؼب٠
ٗٞغٞف ضٝظ یٌطٜثٞٗ ٠ضذ 35;8928934<٠ساػبت ; آبی 33
غثر اظ عطین ٗعایس ٟزض زكتط ارطای احٌإ ٗبسٛبی زازُسبتبطی
ٗطٛس تلطٝش ذٞا١س ضكت ٗعایس ٟاظ هی٘ت پای ٠ضطٝع ت ٠تاالتبطیبٚ
 ٝئذطی ٚهی٘ت پیط٢ٜازی اظ راٛة ذطیساض ٝاُصاض ذٞا١بس ضبس
 %32هی٘ت پیط٢ٜازی كی آ٘زٔس زضیاكت تطای توی ٠ت٘ست یٌ٘اٟ
ٗٔ٢ت زاز ٟذٞا١س ضس ً ٠زض غٞضت اٛػطاف یا ػسٕ پبطزاذبت
ٗعایس ٟتزسیس سپطزٝ ٟاضیعی تٜلغ زٓٝت ضثظ ذٞا١س ضس عآثیبٚ
ر٢ت ًسة اعالػات تیطتط ٝتاظزیس اظ ٗاّ ٗبٞضز ٗبعایبسٗ ٟبی
تٞاٜٛس پٜذ ضٝظ هثْ اظ ٗٞػس ٗعایس ٟت ٠زكتط ارطای احٌبإ ٗبسٛبی
زازُستطی ٗطٛس ٗطارؼ ٝ ٠زض رٔسٗ ٠عایس ٟضطًت ٘ٛایٜس .
دفتر اجرای احکام هذًی دادگستری هرًذ

رٍزًاهِ ارک

هرًذ 079
دادًاهِ
ض٘اض ٟتایِاٛی ضؼث;72257 <٠
پطٛٝسً ٟالس ;52;;:6376:22396 <٠ضبؼبثب324 ٠
زازُاً ٟیلطی ز ٝض٢ط ٗطٛس( 324رعایی ساتن)
تػ٘یٖ ٢ٛایی ض٘اض;72;;96375922986 <ٟ
ضاًی< اهای یٞسق ًِٜطی تاظًٜ ٟس كطظٛس< ٗحطٕ ت٠
ٛطاٛی< ٗطٛس -خ ض٢ساًٞ -چ ٠ایطا٢ٗ ٙط ج 53
ٗت <ٖ٢اهای ٛازض حیسضی كبطظٛبس< ػبٔبی تبٛ ٠طباٛبی<
ض٢طستا ٙئْٗ -ذیاتا ٙاٗإ ضضا٘١ -ت ئتازً -بٞی
ض٢یس تاٜ١طٜٗ -عّ حیسضی
ات٢إ< تحػیْ ٗاّ ٛاٗططٝع اظ عطین اضای ٠ز ٝكبوبطٟ
چي ٗسطٝه٠
رای دادگاُ
زض ذػٞظ ات٢إ اهای ٛازض حیسضی كطظٛس< ػٔی زایط
تط اضتٌاب تع ٟتحػیْ ٗباّ اظ عبطیبن ٛباٗطبطٝعس
ٗٞضٞع ضٌایت یٞسق ًِٜطی تاظًٜ ٟس ً ٠زازُاٟ
تا تٞر ٠تٗ ٠حتٞیات پطٛٝسٛ ٝ ٟظط ت ٠ضٌایت ضباًبی
ذػٞغی ً ٝیلطذٞاست غازضُ ٝ ٟعاضش ٗاٗٞضیٚ
اٛتظاٗی  ٝپاسد استؼالٕ غٞضت ُبطكبتب ٠اظ تباٛبي
ٗطتٞع ٝ ٠اظ٢اضات اهای ػٔی ظٝؿآی ً ٠تیا ٙزاضبتب٠
چي ضا اظ ضرع ٗطتٌی ػ ٠ٜاذبص ٛب٘بٞز ٝ ٟزض
اذتیاض ضاًی هطاض زاز ٟاست  ٝایٗ ٠ٌٜتب٢بٖ زكباػبی
اضایٜٞ٘ٛ ٠ز ٟاست ات٢إ اٛتساتی ٛسثت تٛ ٠باٗبثبطز ٟضا
ٗحطظ ٗ ٝسٖٔ زاٛستٗ ٝ ٠ستٜسا تٗ ٠باز 4 ٟاظ هباٛبٙٞ
تطسیس ٗزاظات ٗبطتبٌبثبیب ٚاضتطبا  ٝاذبتبالس ٝ
ًال١ثطزاضی ٗػٞب ٗ 3589طاضآی ٠ضا ػال ٟٝتبط ضز
اغْ ٗاّ تٗ ٠ثٔؾ یٌػس ٗیٔی ٙٞضیاّ ت ٠غاحثبص تب٠
تحْ٘ یٌساّ حثس تؼعیطی زض ظٛسا ٙض٢طستاٗ ٙطٛس
تا احتساب ایإ تاظزاضت هثٔی ٗحٌٗ ٕٞی ٘ٛایس .ضای
غازض ٟؿیاتی  ٝظطف تیست ضٝظ اظ تباضیبد اتبالؽ
ٝاهؼی هاتْ ٝاذٞا١ی زض ٘١ی ٚضؼث ٝ ٠پس اظ اٛوضای
ٗٔ٢ت ٝاذٞا١ی هاتْ تزسیسٛظطذٞا١ی تطاتبط هباٛبٙٞ
تزسیسٛظط احٌإ است.
رئیس ضعبِ  449دادگاُ کیفری 9
ضْرستاى هرًذ -زراعی یام
***************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ 078
آگْی احضار هتْن
ض٘اض ٟتایِاٛی ضؼث;82394 < ٠
زض پطٛٝسً ٟیلطی زض ذػٞظ ضٌایت ضاًی اٗبٞض
ٜٗاتغ ئب ٗطٛس ػٔی ٠اًثط زتاؽ ت ٠ات٢بإ حبلبط چباٟ
ؿیطٗزاظ  ٝت٢ط ٟتطزاضی ؿیطٗزاظ اظ ٜٗاتغ اب س تؼٔبت
ٗؼٔٛ ٕٞثٞزٗ ٙحْ اهاٗت ٛاٗثطز ٝ ٟتزٞیع ٗباز566 ٟ
ها ٙٞٛایی ٚزازضسی زازُا٢١ای ػ٘ٗٞی  ٝاٛوالب زض
اٗٞض ًیلطی ٗطاتة یي ٞٛتت زض ضٝظٛباٗب ٠اُب٢بیس
ٛاٗثطزٌٔٗ ٟق است ت ٠ضٝظ چب٢باضضبٜبثبٗ ٠بٞضذب<٠
 35;8929948ساػت  32952ر٢بت ضسبیبسُبی زض
زازُا ٟحاضط  ٝاظ ات٢إ اٛتسباتبی زكباع ٛب٘بایبس زض
غٞضت ػسٕ حضٞض زض ٗٞػس ٗبوبطض زازُبا ٟضاسبا
ضسیسُی  ٝحٌٖ ؿیاتی غازض ذٞا١س ٞ٘ٛز.
دادرس ضعبِ  449دادگاُ کیفری دٍ
ضْرستاى هرًذ -اکبر زراعی
***************************
رٍزًاهِ ارک
م الف  898اّر
آگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی
از بخص  94تبریس
3269698::6-;8927946
ٛظط تط ای ٠ٌٜضطسا َٛیٌوبغبؼب ٠ظٗبیبٗ ٚبعضٝػبی
ٗلطٝظ ٟاظ پالى -68اغٔی  ٝتط٘اض 68 ٟكطػی ٝاهبغ
زض ًطزاح٘سػٔیا ترص  -42تثطیع تب ٠اسبتبٜباز ضای
ض٘اضٞٗ ;78252623223;363 <ٟضذ35;793392; <٠
١یات ها ٙٞٛتؼیی ٚتٌٔیق ٗستوط زض حثت ا١بط  ٝتب٠
ًالس١ <٠ب  78869;3تٛ ٠إ ئهبای حسبیب ٚحباتب٘بی
كطظٛس< ٓغیق تاییس ٗآٌیت ضس ٝ ٟتحسیس حسٝز ئٙ
تاً ٜٙٞت ٠ػْ٘ ٛیاٗس ٟاستٓ .صا ت ٠استٜاز تثػطٗ ٟبازٟ
 35هاٗ ٝ ٙٞٛاز 35 ٟئییٛ ٚاٗ ٠ها ٙٞٛتؼیی ٚتبٌبٔبیبق
ٝضؼیت حثتی اضاضی  ٝساذت٘ا٢ٛای كاهس سٜس ضس٘بی
تحسیس حسٝز پالى كٞم زض ضٝظ یٌطٜثبٗ ٠بٞضذب<٠
; 35;892893ساػت  32غثر ضبطٝع  ٝتب ٠ػب٘بْ
ذٞا١س ئٗسٓ.صا تسیٜٞسیٔ ٠تٗ ٠آٌیٗ ٚزباٝض اذبغباض
ٗیطٞز ً ٠زض ٗٞػس ٗوطض زض ٗحْ ٝهٞع ٗٔي حاضط
تا عثن ٗوطضات ٛسثت ت ٠تحسیس حسٝز پبالى كبٞم
اهسإ ضٞز ٗ ٝست اػتطاؼ ت ٠ای ٚئُ٢ی تطاتبط ٗبازٟ
 42ها ٙٞٛحبثبت تبا سبی ضٝظ اظ تباضیبد تبٜبظبیبٖ
غٞضت٘زٔس تحسیس حسٝز ٗی تاضس .تطاتط ٗباز:8 ٟ
ئییٛ ٚاٗ ٠ها ٙٞٛحثت ٗؼتطؼ تایس ظطف ٗبست یبي
ٗا ٟاظ تاضید تسٔبیبٖ اػبتبطاؼ تبٗ ٠بطربغ حبثبتبیس
زازذٞاست تٗ ٠طرغ شیػالح هضایی توسیٖ ٛب٘بایبس.
زض ؿیط ایٜػٞضت ٗتواضی حثت یا ٘ٛایٜس ٟهاٛٞٛی ٝی
ٗی تٞاٛس ت ٠زازُاٗ ٟطتٞعٗ ٠طارؼُ ٝ ٠بٞا١بی ػبسٕ
توسیٖ زازذٞاست ضا زضیاكت  ٝت ٠ازاض ٟحثت تسبٔبیبٖ
٘ٛایس زض ایٜػٞضت ازاض ٟحثت تس ٙٝتٞر ٠ت ٠اػتطاؼ
ٗؼتطؼ ػ٘ٔیات حثتی ضا تا ضػبایبت ٗبوبطضات ازاٗب٠
ذٞا١س زاز.
تاریخ اًتطار4896946996 :
رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّر
علی حسیي رستوی

زضتاض ٟحزاٗت  ٝكبٞایبس ئ ٙاظ ٛبظبط اسبالٕ چبٗ ٠بیبساٛبیبس عبة
سٜتی اسالٗی ت ٠ذٞتی زضٗٞضز حزاٗت تٞضیر زاز ٟاست.
تُ ٠عاضش ئًاایطا <ٙحزاٗت اغغالحا ت ٠ضٝضی اظذِٛٞیبطی اعبالم
ٗی ضٞز ً ٠ر٢ت زضٗا ٙتؼضی اظتی٘اضی ١ا تبٌباض ٗبی ضٝز ٝزاضای
ساتو ٠تاضیری ١لت ١عاضسآٞٗٝ ٠ضز تاییس ٝتاًیس اسبالٕ ٗبی تباضبس.
هسٗت حزاٗت زض ایطا ٙت ٠هثْ اظ اسالٕ ٗی ضسسس ت٢طإ ُبٞض پبازضباٟ
ساساٛی چٛٞسضٗا ٙتی٘اضی ذٞز ضا ٜٗحػط زض حزاٗت یاكت زسبتبٞض
زاز حزاٗت زض ایطا ٙضایذ ضٞز.
یٌی اظ ٗ٘٢تطی ٚضٝایاتی ً ٠زض ظٗی ٠ٜحزاٗت زض ٜٗاتغ ٗؼبتبثبط ضٝایبی
شًط ضس ٝ ٟزض شیببببْ ئی ٠یي سببببٞضٗ ٟثاضً ٠اسبطی زض تبلبسبیبط
آ٘یعا ٝ ٙتطذی اظ تلاسیط زیِط ئٗس ٟاستس حسیج ظیط ٗی تاضس<
حضطت ضس ّٞاًطٕ(غٔی ااهلل ػٔی ٝ ٠ئٓ ٝ ٠سٖٔ) ٗی كطٗایٜس<
زض ضة ٗؼطادس ٝهتی ً ٠ت ٠ئس٘ا١ ٙلتٖ غؼٞز ًطزٕس تط ١یچ ٌٗٔی اظ
ٗالیي ُصض ٌٛطزٕ ِٗط ایُ ٠ٌٜلتٜس یا ٗح٘س حزاٗت ً ٝ ٚاٗتت ضا
ت ٠حزاٗت ًطز ٙاٗط تلطٗا.
اًَاع هختلف حجاهت
زض عة سٜتی ایطا ٙحزاٗت ت ٠عٞض ًٔی ت ٠زٝزست ٠توسیٖ ٗبی ضبٞز.
–  Dry cuppingحبببزببباٗبببت ذطبببي یبببا تبببازًطبببی
– Wet cuppingحزاٗت تط
حزاٗت ذطي < ٞٛػی حزاٗت اسبت ًب ٠زض ئ ٙذبٛٞبی اظ تبسٙ
ذاضد ٘ٛی ضٞزس تٌٔ ٠ت٢ٜا ػْ٘ ٌٗص یا Suctionضٝی پٞست اٛزإ
ٗی ضٞز .حزاٗت ذطي ذٞز تط ز ٝهسٖ است< آق < سطز  ٝذطيس
ب ب ُطٕ  ٝذطي حزاٗت ُطٕ  ٝذطي زض كط َٜ١ػاٗ ٠اغغالحبا
تًٞ ٠ظ ٟیا ٓیٞاُ ٙصاضی ٗؼطٝف ٗی تاضس.
حزاٗت ذطي زض ٛواط ٗرتٔلی اظ تس ٙاٛزإ ٗی ضٞز  ٝزض زضٗباٙ
تسیاضی اظ زضز١با  ٝتبیب٘باضیب٢با ٛبوبص ٗبٞحبطی زاضز ایبٜبِبٛٞب ٠اظ
حزاٗت ٗٞرة اٛثساط ػطٝم  ٝضكغ اٛسساز ئ٢ٛا  ٝتبحبطیبي زیبٞاضٟ
ٗٞیطُ٢ا ٗی ضٞز  ٝزض اكعایص تٞا ٙسیستٖ ایٜ٘ی تسٛ ٙبوبص ٗب٢ب٘بی
زاضز.
حزاٗت تط تا ذاضد ٞ٘ٛزٗ ٙوساضی اظ ذ ٙٞتی٘اض ٘١بطاٗ ٟبی تباضبس.
حزاٗت تط زض ٌٗاتة ٗرتٔق عة سٜتی ٗتبلباٝت ٗبی تباضبسس اٗبا
زض عة اسالٗی ٗٞاضغ ظیط تیطتط تاًیس ضس ٟاست.
اٗإ غازم ( ع ) كطٗٞزٛس < ضس ّٞذسا ( ظ ) زض سٛ ٠وغ ٠حزاٗت ٗی
كطٗٞز < سطس تی ٚزً ٝتق ً٘ٝط حبزباٗبت ٗبٞضبؼبی < تبط اسباس
تطریع پعضي ٞٛ ٝػی تی٘اضی زض ٗٞضغ ذاغی اٛزإ ٗی ضٞز  .اظ
ر٘ٔ ٠حزاٗت ضٝی ًلٔ٢اس اعطاف ٗوؼسس ضٝی ضا٢ٛاس حزاٗت ًبٔبیب٠س
هاػس ٟضی ٝ ٠حزاٗت ًثس .ایٞٛ ٚع حزاٗت اٞٛاع ٗرتبٔبق زاضز ًب٠
ٗ ٖ٢تطی ٝ ٚضایذ تطی ٚئ٢ٛا ٘١ا ٙذُ ٙٞیطی اظ ٗیا ٙزً ٝتق اسبت.
ٓٝی حسٝز ضػت ٞٛع حزاٗت زیِط ٛیع ٝرٞز زاضز ً ٠كوظ تایس تب٠
تزٞیع اعثاء اٛزإ ضٞز.
ٗخال تطای ٞٛظازا ٙتؼس اظ چ٢اض ٗاِ١ی حزاٗت ٛوط ٟزض ُٞزی پطبت
ُطز ٙتزبٞیبع ٗبی ُبطزز ًب ٠عبثبن ضٝایبات اسبالٗبی تبطای تبط
عطف ًطز ٙضعٞتت سط  ٝضضس ٗغٔبٞب ئٛب٢با تسبیباض ٗبلبیبس اسبت.
٘١چٜی ٚتطای زضٗا ٙظضزی ٞٛظازا ٙحزاٗت ساز ٟای اظ پطت ُبٞش
ئ٢ٛا اٛزإ ٗی ضٞز ً ٠تبا ضیبعش ز ٝسب ٠هبغبط ٟذبٙٞس ظضزی ئٛب٢با
كٞضا ًا١ص ٗی یاتس.
حزاٗت ١ای زیِطی ٛیع زض سایط اػضای تس ٙغٞضت ٗی ُبیبطز ًب٠
احطات ذاظ زضٗاٛی زاضزٗ .اٜٛس حزاٗت ظیط چا( ٠ٛتطای زضٗا ٙرٞش
١ای غٞضت)س حزاٗت سباػبس (تبطای ُبطكبتبِبی ضٍ زسبت ًب٠
یي تی٘اضی ذاظ تاٞٛا ٙاست)س حبزباٗبت سبط (تبطای ضضبس ٗب)ٞس
حزاٗت ظاٞٛس حزاٗت ًثسس حزاٗتٌٔی١ ٠اس حزاٗت ساهیٚس حزاٗبت
پطت ً٘طس ظیطٛافس هٞظًپا ٝؿیط.ٟ
رٍش اًجام حجاهت چگًَِ است ؟
پس اظٗؼای ٝ ٠ٜاذص ضطح حاّ اظ تی٘اضٗٞضؼی ً ٠تطای حزاٗت تؼییبٚ
ضس ٟاست ضسػلٛٞی ُطت ٠سپس تا ٓیبٞا ٙحبزباٗبت ًب ٠تػبٞضت
یٌثاضٗػطف ساذت ٠ضس ٟتٗ ٠ست چٜس زهیو ٠تازًص ٗی ضبٞزس تبؼبس
اظایزاز اٛثساط چٜس ذطاش سغحی ایزاز ٗی ُطززس ئِٛا ٟت ٠تبٜباسبة
ٝضؼیت رس٘یس تآیٜی ٝػطٝهی تی٘اضزضس ٠آی پٜذ ٗطحٔ ٠اظ ٝی ذٙٞ
ُطكتٗ ٠ی ضٞز.
ای ٚػ٘ٔیات ٗز٘ٞػا زض ٗست حسٝز  42زهبیبوب ٠اٛبزبإ ٗبی ضبٞز
ً ٠ذِٛٞطك ٠ٜضس ٟحساًخط ت72 ٠تا 92سبی سبی تبآبؾ ٗبی ُبطزز.
زضحزاٗت ذطي ٗطحٔ ٠ذِٛٞیطی اٛزإ ٘ٛی ضٞز.
ٗوساض ٜٗاسة تطای ًطیس ٙضس ٙپبٞسبت تب ٠زض ٙٝظبطف ٗبٌبص
تٗ ٠یعا 3 ٙتا  3.7ساٛتی ٗتط اظ تاالتطی ٚحس ُٜثس پٞست ٌٗیس ٟضس ٟتبا
ٓث ٠ظطف ٌٗص است.
تطای ئٗاز ٟساظی ت٢تط ٗٞضغ حزاٗت ب ر٢ت حػٛ ّٞتیز ٠تب٢بتبط اظ
حزاٗت ٞٛع ذطي یا تط ب ٗی تٞاٞٗ ٙضبغ حبزباٗبت ضا تبا ضٝؿبٚ
ظیتٙٞس ضٝؿ ٚسیا١سا ٝ ٠ٛیا ُْ تٜلط ٠چطب ٞ٘ٛز.
حزاٗت تاچ ٠حس اضظش زضٗاٛی زاضز ٝكطایٜس احط ُصاضی ئٙ
س٘ٗٞی ً ٠زض احط سٞذت  ٝساظ تس ٙزض ُٞضبًٝ ٠بٜباض ئ ٙضسبٞب
یاكت٠س تٞسظ رطیا ٙذ ٙٞضست ٠ضسٛٝ ٟیطٝی حلاظبتبی زضیبچب١ ٠بای
ٗرػٞظ هٔة ٗاٛغ ٝضٝز ئ٢ٛا ت ٠هٔة ٗی ضٛٞس ٝئ٢ٛا ضا زض پطت هٔة
ٝتی ٚزًٝتق تایِاٛی ٗی ًٜٜس ٝزضئٛزا ز ٝضٝظ تباهبی ٗباٛبسٝ ٟزض
غٞضت ػسٕ ترٔی( ٠تٞسظ حزاٗت) ای ٚذً ٙٞخیق تً ٠ثس تطُطتب٠
ًٝثس ئٛطا ت ٠عحاّ كطستازٝ ٟزضتطذی ضُ٢ای تس ٙضسٞب ٗبی ًبٜبس
ٞٗٝرة زضز ٛٝاضاحتی ١ایی ٗی ضٞز.
زضٜٗاتغ عة اسالٕ ٝعة سٜتی حزاٗت ت ٠ػٜٞا ٙیٌی اظاضًباٗ ٙب٢بٖ
زضٗا ٙشًطُطزیس ٟاست ٝتی٘اضی ١ای ُٛٞاُ ٙٞضا زضٗاٗ ٙی ًٜبس ٝ
ت ٠غٞضت اذتػاغی زض ٜٗاتغ عة اسالٗی ت ٠ضٌْ پیطِیطا ٠ٛزضٗباٙ
 ٠٘١تی٘اضی ١ا ض٘طز ٟضس ٟاست ٝزضٗٞضزتی٘اضی ١ای ذباظ زضٗباٙ
ت٘اٗی تی٘اضی ١ای ٛاضی اظؿٔث ٠ذُ ٙٞلت ٠ضس ٟاست .تٞػبٔبی سبیبٜبا
اػتواز زاضز غلطا ٝسٞزا ٛیع اظعطین حزاٗت هاتْ زكغ است...
ازاٗ ٠زاضز

