دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

رادیولوژیستها ،خط اول شناسایی سرطانهای زنان
مدیر گروه رادیولوژی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره
به اینکه رادیولوژیستها خط اول شناسایی سرطانهای زنان هستند،
گفت:در صورت تشخیص بهموقع ،تصمیمگیری در درمان سریعتر
انجام گرفته و کمک بیش��تری برای نجات جان بیمار میتوان انجام
داد .به گزارش روابط عمومی انجمن رادیولوژی ایران ،دکتر مرتضی
صانعیطاهری مس��ئول کمیت��ه زنان و مامایی انجم��ن رادیولوژی
ایران در آس��تانه برگزاری س��مینار تصویربرداری زنان با بیان اینکه
رادیولوژیستها خط اول شناسایی برخی از بیماریها به شمار میروند

و این مسئله از طریق سونوگرافی که در
دسترس بوده و یک روش غیرتهاجمی
به ش��مار م��یرود گف��ت:در صورت
تش��خیص به موقع ،تصمیمگیری در
درمان س��ریعتر انجام گرفته و اگر نیاز
به  MRIو سیتیاسکن باشد رادیولوژیستها اقدام کرده و میتوانند
نوع ،محل این ضایعه ،س��ایز و مرحله بیماری را تش��خیص دهند و
براساس آن نوع درمان جراحی و در صورت لزوم شیمیدرمانی شود.

زندگی
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مس��ئول کمیته زنان و مامایی انجمن رادیولوژی ایران بیان داشت:
بیماریهای غیرس��رطانی در زنان که س��بب خونریزی غیرطبیعی
ناشی از پولیپ و فیبروم در زنان میشود توسط رادیولوژیستها قابل
تشخیص بوده ،همچنین مباحث نازایی در زنان و مردان و مانیتورینگ
ک یا فولیکول و کیستهای تخمدانی که سبب مشکالت در زنان
تخم 
ش��ده همچنین موضوع آندومتریوز در این سمینار مورد توجه قرار
گرفته و توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفتوگو
قرار میگیرد .س��مینار تصویربرداری زنان توسط انجمن رادیولوژی
ایران  26و  27بهمن در هتل ارم تهران برگزار میشود.

عوامل موثر در بروز چاقی كودكان و نوجوانان

ای��ن متخصص اطف��ال اظهار ک��رد« :گرایش یافتن به س��رگرمیهای
بیتحرك ،ساعتهای طوالنی تماشای تلویزیون و فیلمهای ویدئویی و
همچنین بازیهای رایانه ای ،شیوۀ زندگی امروزی را كم تحرك ساخته
است .از سوی دیگر ،زندگی در خانههای كوچك وآپارتمانی مجال دویدن
و ب��ازی كردن را از كودكان گرفته اس��ت و به نوب��ه خود باعث گرایش

بیشتركودكان ونوجوانان به سرگرمیهای كمتحرك میشود .در افرادی
كه بیش از دو ساعت از شبانهروز را صرف سرگرمیهای نشسته از قبیل
تماشای تلویزیون میكنند ،خطر چاقی در حدود  23درصد افزایش پیدا
میكند .به ازای هر یك ساعت بیشتر تماشای تلویزیون شیوع چاقی به
می��زان دو درصد افزایش مییاب��د ».وی افزود« :مصرف میانوعدههای
غذایی پرکالری در حین تماش��ای تلویزیون و همچنین گرایش به مواد
غذایی پرکال��ری (با محتوای زیاد قند ،چربی یا نمک) تبلیغ ش��ده در
پیامه��ای بازرگانی) از دیگر موارد تاثیرگذار تلویزیون بر بروز اضافه وزن
هس��تند ».در ادامه اس��تاد دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان نقش تنش
عصبی(استرس)در بروز اضافه وزن را اینگونه تشریح کرد «:تنش عصبی
به چند طریق میتواند در افزایش وزن دخالت داش��ته باشد و منجر به
تغییراتی كه در عملكرد داخلی بدن شود .مواجه شدن فرد با تنش عصبی
(استرس) منجر به رها شدن هورمونهای متعددی در بدن میشود كه
در ای��ن حالت بدن جنبه دفاعی میگیرد و به گونهای عمل میكند كه
گویا فرد در معرض خطر قرار دارد ،در نتیجه تغییراتی س��وخت و س��از
(متابولیس��م) ،جریان خون و تولید انرژی در بدن روی میدهد .چنانچه
فرد برای مدتی طوالنی در این وضعیت بماند ،خطرات جدی سالمتی وی
را تهدید خواهد كرد».
دکتر کلیشادی در پاسخ به این پرسش که چگونه استرس مزمن میتواند
باعث افزایش وزن ش��ود ،بیان کرد« :اس��ترس مزمن به روشهای زیر
میتواند باعث افزایش وزن ش��ود :تغییر در سوخت و ساز (متابولیسم)،
افزایش اشتهای كاذب ،تغییر سطح قند خون و در نتیجه تغییر خلق و
خو ،ذخیره چربی به ویژه در ناحیه شكمی ،غذاخوردن هیجانی به دلیل
افزایش سطح كورتیزول خون ،و ایجاد انرژی عصبی زیادی و گرایش به
غذاهای فوری (فستفود)».وی در پایان گفت :كیفیت و طول مدت زمان
خواب نقش مهمی در تعادل انرژی و سوخت و ساز در بدن و در نتیجه
وزن بدن دارد .كوتاه و ناکافی بودن مدت زمان خواب و همچنین خواب
نامنظم با افزایش نمای توده بدنی ارتباط دارد .هورمونهای تنظیمكننده
اشتها و مصرف انرژی در این رابطه دخیل هستند .كم بودن طول خواب
باعث اختالل تعادل در ترشح هورمونها شده و در نتیجه بر ساختار بدنی
و نحوه توزیع چربی تاثیر میگذارد».

مشابهتهای ژنتیکی در مبتالیان اتیسم ،اسکیزوفرنی و دوقطبی وجود دارد

شماری از محققان با بررسی بافت مغز افراد مبتال به اختاللهای
اتیسم ،دوقطبی و اس��کیزوفرنی میگویند شباهتهایی ژنتیکی
بین مبتالی��ان این بیماریها وجود دارد .ب��ه گزارش به گزارش
ایرنا ،محقق��ان اعالم کردند 700 :نمونه باف��ت مغز مبتالیان به
اختاللهای اتیس��م ،اس��کیزوفرنی و دو قطبی ،افسردگی شدید
فوت ش��ده را بررس��ی کرده و این نمونهها را با نمونههایی از مغز

افراد س��الم مطابقت داده اند .دانیل گش��ویند محقق ارش��د این
مطالع��ه میگوید :ما نش��ان دادهایم این تغیی��رات مولکولی در
مغز با دالیل بنیادین ژنتیکی مرتبط هس��تند ،اما هنوز سازوکار
مس��بب ای��ن تغییرات ب��ه دلیل عوام��ل ژنتیک��ی را نمیدانیم.
ای��ن محققان همچنی��ن اعالم کردهان��د در حالی ک��ه در بیان
ژنی الگوهای مرتبط با ش��رایطی مانند اتیس��م و اس��کیزوفرنی

همپوش��انی قاب��ل توجه��ی مش��اهده میش��د ،اف��راد مبتال به
افس��ردگی ش��دید الگوهای بیان ژنی داش��تند که در دیگر انواع
بیماریهای روانی وجود نداش��ت .گش��ویند میگوید :اکنون که
محققان عوامل بنیادین را کشف کرده اند؛ باید سازوکار عملکرد
ای��ن عوامل را نی��ز بیابند ت��ا بتوانند ش��رایط را در این بیماران
تغییر دهند.

مسئوالن به فکر «تنفس» مردم باشند

میتوان از کش��ورهای موفق جهان الگو
گرفت ،مطالعه و تحقیق کرد و دید که
آنها چه کردند .آن��ان که میدانند چرا
کاری نمیکنند و آنان که نمیدانند چرا
پشت میز نشسته اند
کامیونهای فرس��وده شبها شهر را به تصرف
خ��ود در میآوردند تا صبحهای کدر ش��هر را
رقم بزنند .عمق فاجعه اینجاس��ت که رئیس
س��ازمان محیط زیس��ت نیز به خودروسازان و
مافیای خودروس��ازی میت��ازد و میگوید که
حتی زور رئیسجمهوری نیز به آنها نمیرسد.
مردم جنوب و غرب کش��ور نیز ماههاست ،در
خاک زندگی میکنند و گ��رد و غبار جزئی از
زندگی روزمرهشان شده است ،مردمانی مظلوم
که صدایش��ان به جایی نمیرسد و فریادرسی
ندارند .اگر معتقدیم ،سرنوشت هیچ قومی تغییر
نمیکند مگر آنکه خودشان بخواهند ،پس باید
پرسید چرا نمیخواهیم ،این بالی همیشگی را
برطرف کنیم و چرا مسئوالن شهری ،کشوری و
ملی کاری نمیکنند و صرفا به اقدامات لحظهای
و روزانه بسنده میکنند .سیستم حمل و نقل
ش��هری جوابگوی م��ردم نیس��ت ،آنهایی هم
که هس��تند اعم از اتوبوس و مینیبوس و ون
و کامی��ون و وان��ت و موتورس��یکلت و هر چه

هست خود عامل آلودگی هستند .خودروهای
داخل��ی آالیندهاند ،بنزین و گازوئیلها کیفیت
ندارند ،کارخانههای اطراف کالنش��هرها بدون
استانداردسازی و استفاده از صافیهای کاهنده
آلودگی سرجایشان هس��تند .همه نشستهاند
و وزی��دن ب��اد و باریدن ب��اران را از آس��مان
میخواهند .راه حلهای کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت ،از نوس��ازی و توس��عه سیس��تم
حمل و نقل عمومی گرفته تا استانداردس��ازی
خودروه��ا ،بنزین ،گازوئیل و دور کردن صنایع
آالین��ده از محیط زندگی مردم تا اس��تفاده از
فناوریهای نوی��ن برای کاه��ش آالیندهها و
س��ایر راه حلها را میدانیم ،اما منتظر معجزه
نشس��تیم و کاری نمیکنیم .م��ردم نیز مانند
مسئوالن چشم به آسمان دارند .گاهی استفاده
از الگوهای کشورهای پیشرفته آنقدرها هم بد
نیست؛ میتوان از کشورهای موفق جهان الگو
گرفت ،مطالعه و تحقیق کرد و دید که آنها چه
کردند .آنان که میدانند چرا کاری نمیکنند و
آنان که نمیدانند چرا پش��ت میز نشسته اند.
خبرنگاران حوزه س�لامت ب��رای دومین بار از
مس��ئوالن میخواهند از ناامیدی و وعدههای
دوردست فاصله بگیرند و از همین امروز شروع
کنند تا س��ال آینده با امروز متفاوت باشد .به
ارائه اخبار ناقص ،قطرهچکانی و دیرهنگام پایان
دهند .گر چ��ه اطالعات مربوط به آالیندههای
هوا به خاطر نبود دس��تگاههای سنجش کافی
در ش��هرها و حتی مناطق مختلف پایتخت به
درستی سنجیده نش��ده و آمار دقیق و کاملی
از می��زان آلودگی در اقصی نقاط کش��ور اعالم
نمیش��ود .خبرنگاران حوزه سالمت از رؤسای
قوای سه گانه ،وزرای دولت ،نمایندگان مجلس،
ش��هرداران ،اعضای شوراهای ش��هر ،متولیان
تولید و پای��ش خودروها و صنایع ،برنامهریزان
توسعه کشور ،دانشگاهیان میخواهند از همین
ام��روز همت مضاعفی انجام بدهند و فکری به
حال نفس مردم کنند.

درمانبیماریهایقلبیوعروقیباکنترلنحوهتعاملبینپروتیئنها

محقق��ان ارتباط��ی را بی��ن پروتئینه��ا
شناس��ایی کردهاند که عالوه بر جلوگیری از
آسیبدیدگی رگهای خونی سالم ،احتمال
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و حمله قلبی
را کاهش میدهد .به گزارش ایرنا ،براس��اس
ای��ن تحقیقات وقت��ی پروتئینی موس��وم به
 SOCS3مستقیما با پروتئین دیگری به نام
 1-Cavinپیوند برقرار میکند ،بخشهایی
از س��طح س��لولها که حف��ره غش��ایی نام

دارد ،در رگهای خونی پایدار ش��ده و مانع
آسیب دیدگی رگها میش��وند .این فرآیند
در س��لولهای س��الم به صورت طبیعی رخ
میدهد ،اما هنگام آسیبدیدگی سلولها در
اثر افزایش سن یا شیوه زندگی اشتباه ،مختل
میشود .این تحقیقات برای اولین بار تعامل
بین دو مس��یر که ویژگیهای اصلی رگهای
سالم یعنی محافظت از التهاب و مقاومت در
برابر آسیبهای مکانیکی را تبیین میکنند،
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نگاه مخاطب

شرایط اهدای
پالکت چیست؟

رئی��س مرک��ز انتقال خ��ون زنج��ان گفت:
اهداکنن��ده پالس��ما باید همه ش��رایط یک
اهداکننده خون را داش��ته باشند« .سیامک
اسدی» در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه
خون مایع حیات بخش��ی است که از اجزای
گوناگونی تشکیل ش��ده است ،گفت :بخش
مایع خون را پالس��ما و بخش دیگر را عناصر
سلولی خون تشکیل میدهند .وی ادامه داد:
پالسما مایع حیاتی و منحصر به فردی حاوی
بیش از دهها ترکیب بیوش��یمیایی متفاوت
اس��ت که با جدا کردن ای��ن ترکیبات از هم
میتوان به فرآوردههای پالسمایی گرانبهایی
دس��ت یافت .از مجموع  5لیتر خون تام در
یک فرد بالغ  8 .2لیتر آن را پالسما تشکیل
میدهد که در عمل  56درصد از حجم خون
را ش��امل میش��ود .این مسئول در خصوص
ش��رایط اهدای پالس��مای خون خاطرنشان
کرد :معم��والً معاینات فیزیک��ی و آزمایش
بیماریه��ای عفونی مطابق مواردی اس��ت
ک��ه برای اهدای خون کامل انجام میش��ود.
اهداکنن��ده پالس��ما باید همه ش��رایط یک
اهداکننده خون را داشته باشد نظیر سالمت
کامل ،س��ن باالی  18سال ،وزن بیش از 50
کیلو گرم باش��د .اسدی با اش��اره به دفعات
اهدای پالس��ما نباید بیش از دو بار در هفته
باشد و فاصله بین دو اهدای پالسما تا حداقل
 48ساعت است ،گفت :به طور کلی در طول
یک سال نباید بیش از  12لیتر اهدای پالسما
صورت گیرد .رئیس مرکز انتقال خون زنجان
در خصوص کاربرد پالکت در درمان بیماران
گفت :پالکته��ا نقش اصلی را در بند آمدن
طبیعی خ��ون دارند .این س��لولهای خونی
عمر کوتاهی دارند و باید ظرف س��ه روز پس
از اهدا تزریق شوند .بنابراین برای پاسخگویی
به نیاز بیمارستانها باید هر روز پالکتهای
ت��ازه تهیه کنی��م .کاربرد مه��م پالکتهای
تهیه ش��ده در مصرفکنندگان مستمر این
محصول اس��ت که بیماران سرطانی بیماران
مبت�لا به اخت�لاالت خون��ی و بیمارانی که
پیوند مغز اس��تخوان میشوند و بیمارانی که
ش��یمیدرمانی میش��وند جزو این دسته از
بیماران هستند.

بیتوجهی
به مضرات سیگار
علی اکبر فرقانی

ب��ا توج��ه به ای��ن که به ط��ور مک��رر در مورد
زیانهای سیگار هشدار داده میشود و رسانهها
بیش��تر مواقع بر زیانبار بودن سیگار کشیدن و
عواق��ب نامطلوب آن تأکید میکنند اما تاکنون
هیچ اقدام درخور توجهی از س��وی مس��ئوالن
ذیربط انجام نشده است .در مورد کنار گذاشتن
س��یگار که اولین قدم در راه جلوگیری از اعمال
بزهکاری نوجوانان و جوانان اس��ت باید به طور
ج��دی تصمیمات��ی اتخاذ ش��ود .به ی��اد دارم
س��الهای گذش��ته در مطبوعات مطلبی چاپ
شده بود با عنوان «کش��یدن سیگار برای افراد
زیر  18س��ال در یکی از کشورها ممنوع شد»،
اگر مسئوالن کش��ور ما هم در این مورد دست
به کار ش��وند و با اقدامهای همهجانبه و اصولی
جوانان کشور را از این بالی خانمانسوز رهایی
بخش��ند یکی از مهمترین و بهتری��ن اقداماتی
اس��ت که برای نس��ل جوان از آلوده ش��دن به
هر چیزی که باعث اعتیاد میش��ود جلوگیری
خواهن��د کرد .هدای��ت و راهنماییه��ای ائمه
جمعه ،مس��ئوالن ذیربط ،پزشکان و رسانهها
به ویژه صدا و س��یما ،اگر فرصت داش��تند!ـ که
یکی از مراکز مهم اطالعرسانی محسوب میشود
هشدارهای آنان در این مورد بسیار مفید خواهد
بود و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم باید
با تصویب الیحهای در منع اس��تعمال دخانیات
توس��ط نوجوانان و جوانان به این مسئله شکل
قانون��ی بدهند و باید طوری عمل ش��ود تا این
قش��ر ب��ه ورزش و انج��ام کاره��ای فرهنگی و
آموزش��ی روی بیاورند و نسل جوان این کشور
به سالمت در سازندگی این مرز و بوم همکاری
همه جانبهای داشته باشند و عمر مفید خود را
با سیگارکش��یدن و یا مواد مخ��در هدر ندهند.
متأس��فانه سیگار کشیدن در بین دانشآموزانی
که هنوز پشت لبش��ان سبز نشده و سبیل هم
در نیاوردهاند ،در حال افزایش اس��ت و به عادت
یافته
زش��تی تبدیل شده است .برخیها نیز به دور از
چش��م والدین سیگار میکشند و غافل از اینکه
خانوادهه��ا به راحتی به این گونه پنهانکاریها
پی میبرند اما ب��ه روی مبارک آنان نمیآورند.
جوانان گرامی لطفاً قدر سالمتیتان را بدانید!

یادداشت

بیانیه خبرنگاران حوزه سالمت؛

جمعی از خبرنگاران حوزه سالمت در واکنش
ب��ه معضل آلودگ��ی هوا که س�لامت مردم را
به مخاطره انداخته اس��ت با ص��دور بیانیهای
از مس��ئوالن خواس��تند برای نج��ات مردم از
آسیب بیشتر اقدام کنند .به گزارش مهر ،متن
بیانیه خبرنگاران حوزه س�لامت به این ش��رح
است:آلودگی هوای پایتخت و برخی کالنشهرها
باز هم از مرز ناس��الم عب��ور کرد .این وضعیت
روزه��ای متمادی م��دارس را تعطیل و نفس
م��ردم را تن��گ کرد .وضعیتی که بر س�لامت
جس��می ،روانی و اجتماعی ش��هروندان تاثیر
بس��یار خواهد گذاشت و قدر مسلم به افزایش
هزینههای نظام س�لامت منجر خواهد ش��د.
آلودگی هوا برای مردم تهران و کالنش��هرهای
کشورمان ،موضوع تازهای نیست و در سالهای
اخیر به ویژه در فصل س��رما ،زندگی و سالمت
مردم را در همه ابعاد مختل میکند .س��رفهها
و خسخس س��ینهها بیشتر ش��ده ،چشمها
میسوزد ،خستگی و بیحوصلگی بیشتر شده
و بیماریهای قلبی و تنفس��ی تش��دید شده
است .ذرات معلق کوچکتر از  ۵ .۲میکرون که
اکنون آالینده اصلی هوای کالنشهرهاس��ت در
ریهها جا خوش میکند و فاجعهای را به دست
خود رقم میزنیم که مثل آتش زیر خاکس��تر
اس��ت .بیماریهای جسمی تنها ارمغان هوای
آلوده نیس��ت؛ شاخصهای سالمت روان هم از
این بالی عادی شده،تاثیر میگیرند .استرس،
افس��ردگی و اضط��راب م��ردم در ای��ن روزها
بیشتر ش��ده و عصبانیت ،بگومگو و مشاجرهها
و بوقه��ای مک��رر خودروها در ای��ن روزهای
آلوده بیش��تر اس��ت .معاون وزارت بهداشت به
اس��تاندار تهران نامه مینویسد که ادارات با دو
ساعت تأخیر آغاز به کار کنند اما مورد پذیرش
ق��رار نمیگی��رد ،فقط طرح زوج و فرد اس��ت
که از در منازل اجرا میش��ود اما اتومبیلهای
بیکیفیت ،موتورس��یکلتهای دودزا همچنان
در خیابانه��ای پایتخت ج��والن میدهند و
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نکته

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با متخصص اطفال بررسی کرد

آفتاب اقتصادی– نجمه حمزهنیا :وقتی نوزادی به دنیا میآید ،همه
میپرس��ند چند کیلو است و چرا الغر است و خالصه از این صحبتها.
کمکم که کودک بزرگ میشود همه به دنبال این هستند که چقدر تپل
است و چه زیبا و چه دوستداشتنی است .غافل از اینکه چاقی عواقبی
دارد که میتواند موجب ناراحتی این کودک دوستداشتنی شود .با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب اقتصادی در اینباره با دکتر رؤیا کلیشادی ،رئیس
پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفتوگو کرده است.
وی در ابتدا گفت« :عوامل بس��یار زی��ادی در بروز اضافه وزن كودكان و
نوجوانان نقش دارند و نمیتوان علت واحدی برای این امر پیچیده عنوان
كرد».دکتر کلیش��ادی ادام��ه داد« :به طور کلی دالیل اصلی بروز اضافه
وزن كودكان و نوجوانان عبارتند از:عوامل ژنتیكی،عوامل مربوط به دوران
جنینی.،نوع تغذیه و روند رشد دوران شیرخواری و كودكی ،عوامل مربوط
به خانواده ،رژیم غذایی نامتعادل  ،فعالیت جسمی ناكافی،علل روحی و
تنشه��ای عصبی ،عوامل محیطی از جمله نقش تلویزیون ،طول مدت
خواب،عوامل هورمونی و»...
رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم
پزش��کی اصفه��ان با بیان این نکته که حتی با وج��ود زمینه ژنتیکی و
استعداد چاقی ،میتوان از بروز اضافه وزن پیشگیری یا آن را کنترل کرد
گفت« :یكی از دالیل زمین��های بروز اضافه وزن ،عدم تعادل بین انرژی
دریافتی و مصرفی است .بدن هر فرد برای انجام اعمال حیاتی و فعالیت
روزانه خود به مقدار مشخصی انرژی نیاز دارد .اگر دریافت انرژی بیش از
مصرف آن باشد،فرد دچار اضافه وزن میشود و اگر دریافت انرژی كمتر
از مصرف آن باش��د وزن فرد كاهش مییاب��د .وی افزود« :دلیل افزایش
چشمگیر چاقی كودكان ،در سالهای اخیر تنها مصرف مقدار بیشتر غذا
نیست ،بلكه نامطلوب بودن كیفیت مواد غذایی مصرفی و همراه شدن این
عوامل با كمتحركی در این رابطه نقش بسزایی دارد».
دکتر کلیش��ادی عنوان کرد« :درواقع ،در بس��یاری موارد اضافه وزن در
اثر «بدخوری» است نه «پرخوری» .حذف وعدههای اصلی غذایی باعث
کاهش سوخت و ساز بدن میشود و در نتیجه فرد نسبت به کاهش وزن
مقاوم میشود .نخوردن صبحانه از دالیل عمده بروز چاقی است».

هر بامداد در سراسر ایران

شناس��ایی و معرفی کرده اس��ت .درک این
تعامل ب��رای تولید داروهای جدید به منظور
حف��ظ س�لامت رگها و کاه��ش خطر ابتال
به حمله قلبی ،امری ضروری اس��ت .مرحله
بعدی ای��ن تحقیقات ش��امل مطالعه جزئی
ای��ن مکانیزم ارتباط��ی در مدلهای مختلف
بیماریهای قلبی و عروقی و بررس��ی آن در
بیمارانی اس��ت که دارای خطر باالی ابتال به
حمله قلبی هستند.

پزشکان نیروهای مسلح آمادگی
کامل برای فعالیت در زمان بحران را
دارند

پزش��کان نیروهای مس��لح با توجه به آموزش هایی ک��ه فراگرفته اند
آمادگی کامل برای فعالیت در زمان بحران را دارند.سرتیپ دوم پزشک
سید محمد خراسانی رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران در حاشیه
نهمین کنگره دندانپزش��کی نیروهای مس��لح ،اظهار داشت :در دوران
جن��گ تحمیلی پزش��کان و پرس��تاران ما تجربی��ات ذی قیمتی را به
دس��ت آوردن��د و امتحان خوبی پس دادند البته ع�لاوه بر بهره مندی
از آن تجارب ،امروز این نیروها همراه با پیش��رفت علم در سراس��ر دنیا
آموزش های الزم را هم فرا می گیرند؛ از سوی دیگر صنایع دفاعی نیز هم
راه با این فعالیت ها ،برای تولید تجهیزات مورد نیاز اقدام می کند که
به عنوان مثال می توان به ساخت بیمارستان های صحرایی ،آمبوالنس و
س��ایر ملزومات مورد نیاز در پزش��کی و دندانپزش��کی اشاره کرد.وی
س��پس در خصوص فعالیت در زمان بحران ها هم عنوان کرد :یکی از
وظایف اصلی نیروهای مس��لح ،طب رزم و بحران است؛ لذا با توجه به
آموزش هایی که فراگرفته ایم آمادگی کامل برای فعالیت در زمان بحران را
داریم؛ بر این اس��اس ظرفیت اضافی خ��ود را در اختیار هموطنان مان
قرار می دهیم که این هم کمکی به شبکه بهداشت و درمان کشور است
تا از این ظرفیت استفاده کند .دکتر خراسانی با اشاره به ویژگی مراکز
درمانی نیروهای مس��لح ،بیان داشت :امروزه بیمارستان های نیروهای
مس��لح به این توانمندی رس��یدند که هم از تکنول��وژی و هم از افراد
بس��یار مجرب و با سواد و علمی که در س��طح دنیا حرفی برای گفتن
داش��ته باش��ند ،بهره می برند .دکتر حسین سوری مشاور عالی درمان
مدیر عامل س��ازمان صنایع دفاع نیز در حاشیه این کنگره در خصوص
توانمندی های بیمارس��تان ه��ای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای
مس��لح گفت :ام��روز در مجموعه س��ازمان صنایع دف��اع مهم ترین و
پیشرفته ترین بیمارستان های صحرایی و سیار را ساخته و همانند یک
بیمارس��تان مجه��ز به تمامی نقط مورد نیاز در سراس��ر کش��ور اعزام
می کنیم و با توجه به س��رلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتی ،بخش��ی از
اقالم مورد نیاز دس��تگاه های اجرایی مانند هالل احمر و س��تاد بحران
وزارت کشور و دیگر بخش ها را تامین می کنیم و حتی بخش عمده ای
از این تجهیزات را به دلیل کیفیت و قابل رقابت با نمونه های خارجی،
ب��ه برخی کش��ورها نیز صادر م��ی کنیم.وی ادامه داد :برای س��وانح و
س��وختگی بیمارستان ش��هیدچمران بخش مجهز و به روزی در سطح
کش��ور و حتی خاورمیانه دارد؛ در
ای��ن بخش عالوه بر بهره مندی از
پزشکان مجرب ،آی سی یو ویژه با
تخت های عالی هم وجود دارد که
مصدومان ناشی از سوختگی های
ب��االی  50درص��د در این بخش
تحت درمان قرار می گیرند.
آگهیدعوتبهمجمععمومیفوقالعادهشرکتاقتصادبا
مسئولیتمحدودبهشمارهثبت1409وشناسهملی14000125571

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت اقتصاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت
1409و شناسه ملی  14000125571دعوت به عمل می آید تادر جلسه مجمع
عمومی فوق العاده که در س�اعت  9صبح م�ورخ  96/12/02در محل قانونی
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 – 1افزایش سرمایه با ورود شریک
هیات مدیره
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ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﻰ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

 65/000/000ﺭﻳﺎﻝ -ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ

ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609980920700298ﺷﻌﺒﻪ  8ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  17/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ

ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/153513

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﻪ ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻭﺭﻛﺎﻧﻪ -ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺷﺎﺩ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻭﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺷﺎﺩ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ

 9609980944501071ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  15/15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  306ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153494

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻛﻴﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻴﻨﻰ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻛﻴﺒﺎ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 10/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960314ﺷﻌﺒﻪ 457

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ

ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ

ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  457ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/153383

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ  -1ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ  -2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻣﻘﻮﻡ  50000000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960753ﺷﻌﺒﻪ  457ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/23ﻭ ﺳﺎﻋﺖ  18ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
110/153376

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  457ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﻫﻰ ﺩﺟﻨﮕﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻛﺮﻡ ﻳﺰﺩﺍﻥ
ﺷﺎﺩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺯﻫﻰ ﺩﺟﻨﮕﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609981075700783ﺷﻌﺒﻪ  757ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/22ﻭ ﺳﺎﻋﺖ
 17/00ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
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