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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/8/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره 
با ســمت های مشــروح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
آقای علی گرگین به شــماره ملی 0532019032 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای اردشــیر دیلمی به شــماره ملی 
2299799672 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقای منوچهر پیروزان به شــماره ملی 
0042291925 به ســمت بازرس اصلی و خانم نیترا نیلی سری به 
شماره ملی 2649118849 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به 29 اسفند 1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاورپندارش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62235 

و شناسه ملی 10101072632

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/6 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: - آقای مجید فرزانه کلورزی با شماره ملی 2659740739 

به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اکبری با شماره ملی 

0070336121 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، 

سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات موسسه دانا تدبیر ماندگار بین الملل
 به شماره ثبت 37887 و شناسه ملی 

 14005615217

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

❖

- می گوینــد می خواهیم نظــام جمهوری 
اسالمی را تغییر بدهیم؛ خب ِکی بوده که شما 
نخواستید این کار را بکنید؟ همیشه خواستید، 
همیشه هم ســرتان به سنگ خورده، همیشه 
دماغتان به خاک مالیده شــده؛ بعد از این هم 
همین خواهد بود. این ها ملت ایران را نشناختند؛ 
این مفاهیم، ملت ایران را زنده نگه داشته است. 

)مقام معظم رهبری 28 /3/ 1396(
ماجرا از اعتراض بــه گرانی، بیکاری و رکود آغاز 
شــد، پیــش از روی کارآمدن دولــت دوازدهم بارها 
کارشناســان و صاحبنظران هشــدار داده بودند که 
برنامه های اقتصادی دولت به قولی نیازمند اصالحات 

درست و درمانی است.
با روی کار آمدن دولت جدید وعده های رنگینی هم 
به مردم داده شد و با تکاپوی تیم رسانه ای دولت وعده ها 
یکی پس از دیگری بر روی آمارها، پشــت تریبون ها 
محقق می شد اما در واقعیت جلوه ای درمعیشت مردم 

نداشت و آن را به یک چالش مهم تبدیل کرد.
از این رو با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری 
اسالمی ایران و کینه و عدواتی که دشمنان نسبت به 
این نظام دارند، هرگونه چالشــی در داخل اگر درست 
مدیریت نشــود می تواند زمینه را برای فرصت طلبان 

فراهم کند تا  گریزی برای ضربه به کشورمان باشد.
ذوق مرگی دشمنان

 و صحنه سازی ناشیانه رسانه ای
دشمنان انقالب و جمهوری اسالمی ایران که هیچ 
گاه درد مردم برایشان اهمیت نداشته و خود با جنایات 
بی حد و اندازه شان مفهموم آزادی و انسانیت را جا  به  
جا کردند، اعتراض ساده مردم ایران به گرانی را مصادره 
کرده وگویی که بوی کباب شنیده اند حیله گری خود 

را آغاز کردند.
آنقدر از هول حلیم داخل دیگ افتادند که زودتر از 
موعد دستشان رو شد درحالی که شرافت مردم ایران 
هیچ گاه بر نمی تابد که به اموال عمومی خسارت وارد 
کنند یا مانند آنچه در ایاالت متحده در جریان است 

حمل سالح گرم و سرد مرسوم باشد!
 همچنین با یک دو دوتا چهارتای ســاده می توان 
دریافت که آتش زدن پرچم جمهوری اسالمی کار هیچ 
ایرانی با غیرتی نمی تواند باشد، چراکه پرچم مقدس 

ایران اسالمی برای هر طیفی حرمت دارد.
اما شاهد بودیم با یک برنامه سازمان یافته در دنیای 
مجازی تالش کردند تا آشوب به پا کرده و درد مردم 
را با القای خواسته های نا مشروع خود جا به جا کنند.

به عنوان مثال طی یک بررســی ساده می بینیم 
که رســانه معاند بی بی سی که در زمان جنگ سوریه 
تروریســت ها را »پیکارجــو« معرفی می کــرد و در 
حوادث تروریستی فرانسه یا آمریکا همان پیکارجوها 
را تروریست می نامید اکنون نیز آشوب و تخریب اموال 
عمومی، جنایت ها و کشــتن مردم بی گناه در ایران را 
»اعتراض« نامیده درحالی که روی دادن همین بحران 
در سطح وسیع تر و مخرب تر را در لندن و دیگر نقاط 

اروپا »اغتشاش« می نامد.
دیگر شــبکه های اجتماعی و ماهواره ای معاند که 
حوادث ایران را دنبال می کردند نیز ناشیانه تظاهرات 
دیگر کشــورها و یا حوادث سال های قبل را به عنوان 
آشوب در ایران منعکس کرده صحنه سازی کردند اما 
آن قدر احمقانه و ناشیانه بود که به عنوان سوژه و خنده 

نگاهی به توهم 
 رسانه ای دشمنان 

 و پشت پرده 
آشوب های اخیر ایران

خنثی شدن فتنه جدید 
با بصـیرت مـردمـی

هدیه آقاپور

در فضای مجازی تبدیل شد.
در دیگر طرف ماجرا حکام سعودی نیز که دستشان 
به خون هزاران کودک یمنی آغشته است، پیش از این 
نیز با وقاحت تمام اعالم کردند آشــوب ها را به داخل 
ایران خواهند کشاند اما این لقمه بزرگ تر از دهنشان 
بود و بدون شــک بعد از شکست های متعددشان در 
منطقه و تبدیل شــدن ایران به عنــوان یک قدرت 
منطقه ای، دور از ذهن نبود که آنها هم مانند کرکس 
دور ایــران خواهنــد چرخید و از ایــن حوادث اخیر 

سوءاستفاده می کنند.
رد پای سعودی ها در فضای مجازی بسیار مشهود 
بود، هرآنچه تروریست داشتند پای اینترنت نشاندند 
تا هشــتگ آزادی و اعتراض سراســری در راســتای 
آشوب بزنند، جالب اینجاست کشوری که خود بویی 
از دموکراسی نبرده و همچنان نظام شاهنشاهی دارد 
و به راحتی در سرنوشــت کشورهای منطقه دخالت 
می کند اکنون خود را در کنار مردم ایران دیده و نوای 

آزادی سر می دهد!
مهدی فضائلی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »کارشناسی بحث 
رســانه ها دو مرحله دارد، یکی به قبل از این جریانات 
باز می گردد و دیگری مربوط به همین جریانات اخیر 

می باشد.«
وی ادامه می دهد: »اینکه چه فضایی از شــرایط 
کشــور ترسیم می شود و بســتر چه اتفاقاتی خواهد 
شــد باید مد نظر رســانه ها قرار گیرد. از سوی دیگر 
بحــث مطالبه گری مطرح اســت، هنگامــی که این 
مطالبه گری از سوی رســانه ها ضعیف می شود مردم 
احساس می کنند کسی حرف آنها را نمی زند یا صدای 

آنها منعکس نمی شود در نتیجه به نقطه ای می رسند 
که خودشــان حرف بزنند و دشــمن از این مســئله 

سوءاستفاده می کند.«
فضائلی می افزاید: »در مقطع کنونی رسانه ها وظیفه 
مهم آگاهی بخشی دارند چرا که این موضوع یک ظاهر، 
باطن و عمقی دارد به این معنی که بخشی از مردم به 
دلیل مشــکالت و مطالبات به حق اقتصادی از جمله 
بیکاری و رکود دســت به اعتــراض زدند و این ظاهر 
ماجراست که دشمن در بزنگاه آن را تسخیر می کند اما 
واقعیت ماجرا را ما باید از شعارها و تجمعات دریابیم.«
تحلیلگر ارشد مســائل سیاسی با  اشاره به اینکه 
رفتارهای آشــوبگران هیچ تناسبی با مطالبه به حق 
اقتصادی مردم نــدارد، اظهار مــی دارد: »رفتارهای 
پرخاشگرانه و تخریب گری که نه تنها شرایط اقتصادی 
را بهبود نمی بخشــد بلکه بــه آن ضربه می زند هیچ 
تناســبی با مطالبه مردم ندارد و رسانه ها یک وظیفه 
آگاهی بخشــی نســبت به این پشت صحنه و باطنی 

آشوب ها دارند.«
وی تاکید می کند: »از سوی دیگر پیگیری مطالبات 
مردم و تبیین آن، از کارهایی اســت که رسانه ها باید 
انجام دهند و مردم را به یک تحلیل دقیق تر مجهز کنند 
همچنین پیامدهایــی که این نوع رفتارهای تخریبی 
می تواند بر حوزه اقتصاد و امنیت کشورداشــته باشد 
مانند سوءاســتفاده هایی که گروهک های تروریستی 
می توانند از این شرایط داشته باشند نیز باید ذیل مقوله 

آگاهی بخشی از سوی رسانه ها قرار گیرد.« 
فضائلی با  اشــاره به اینکه دشمن اصلی جمهوری 
اســالمی ایران آمریکا و رژیم صهیونیســتی اســت، 
می گوید: »عربستان سعودی نیز در آشوب های اخیر 

کشــورمان نقش ایفا کرده است که اطالعات موجود 
کامال مبین این مســئله است، پیش از این هم خود 
حکام ســعودی در اظهاراتی صریح چنین موضوعی 
را گفته بودند. در نتیجه قطعا در این آشــوب ها پای 

دالرهای کثیفشان وسط بوده است.«
تحلیلگر ارشــد مسائل سیاســی یادآور می شود: 
»عربستان به نیابت از رژیم صهیونیستی در تالش است 
تا حاشیه امنی را به وسیله آشوب در کشورهای دیگر 
برای اسرائیل درست کند در رصد فضای مجازی هم 
می بینیم که چگونه سعودی ها وارد کار شدند لذا نقش 

آنها در آشوب کشورمان روشن است.«
نفرت از منافقین

 نقطه  اشتراک هر ایرانی
یکی از نقاط مشترک هر ایرانی نفرت از گروهک 
تروریســتی منافقین اســت، که در ظلم و جنایت در 
حق مردم ایران از هیچ تالشی فروگذاری نکردند و از 
پیروزی انقالب تا کنون دست و پا می زنند تا جایی و 
گوشه ای از دنیا تحویلشان بگیرند در نتیجه ابزار دست 
استکبار شدند و مردم ایران به سرعت با بینش و درک 
باالی خود و با نفرت تمام از آنان اعالم برائت کردند.

سید محمدجواد هاشمی نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان 
)خانواده شهدای ترور کشور( در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »باید منافقین را یک وسیله ای برای 
اجرای دستورات شوم استکبار دانست، آنها همواره در 
طول حیات ننگین سیاسی، نظامیشان نشان دادند که 

دستاویز استکبار هستند.«
وی ادامه می دهد: »این گروهک تروریستی همواره 
به دنبال تامین منافع نامشروع غرب بوده و طبیعتا اگر 
موضع گیری کســانی را که دشمن ملت ایران هستند 

بررســی کنید می بینید که منافقیــن دقیقا در تراز 
خواسته های آنان عمل می کنند و هنگامی که موضوعی 
در کشورمان با جنبه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی مطرح می شود که رنگ و بوی اعتراضی دارد 
بالفاصله عوامل استکبار تالش می کنند آن را به پدیده 

خشونت تبدیل کنند.«
هاشــمی نژاد می افزاید: »در طول سال های پس 
از انقالب شــاهد عملیات کور منافقین در زمینه ترور 
و اقدامات مسلحانه علیه مسئولین کشورمان و مردم 
بودیم. همچنیــن، خدمت بزرگی که به صدام کردند 
و به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای کشورمان 
با همکاری رژیم صهیونیســتی هرگز از ذهن ها پاک 
نخواهد شــد و همگی این اقدامــات در جهت تامین 
منافع استکبار بوده است و حضور در آشوب های اخیر 

نیز به موازات و هم صدا با آمریکا و اسرائیل بوده است.«
نسخه فتنه 88 اما با شکلی جدید!

واشنگتن نشــینان به همراه مغزهــای جنایتکار 
صهیونیستی در ماجرای فتنه 88 علنا موضع خود را 
اعالم کردند و اســناد و مدارک موجود نشان می دهد 
که طی یک برنامه از پیش تعیین شــده تالش کردند 
تا نظام جمهوری اسالمی ایران را به پرتگاه بکشانند و 
در آن آشــوب ها نیز با ماسک مضحک »درکنار مردم 

ایران هستیم« شعار حقوق بشر و آزادی سر دادند.
در آشــوب های اخیر نیز اگر شاهد دخالت پشت 
پرده های آمریکایی صهیونیستی نبودیم جای تعجب 

داشت.
در اتفاقات اخیر، ترامپ که یک چشمش به کشور 
داری است و یک چشــمش به توئیتر، از در دوستی 

خاله خرسه وارد شد و هر از گاهی نوشت؛ مردم ایران 
غذای کمی دارند، تورم باالیی دارند و هیچ حقوق بشری 

ندارند، ایاالت متحده حواسش هست!
اما همین شــیطان بــزرگ خــودش از درون با 

چالش های جدی و اساسی روبروست.
بنا بر اعالم آمار رســمی از جمله اطالعات سازمان 
آمریکایی امداد برای کمک به گرسنگان آمریکا )فیدینگ 
آمریکا( که هر کس می تواند با یک جست وجوی ساده 
در اینترنت به آن دسترســی داشته باشد، از هر هشت 

نفر جمعیت آمریکا یک نفر گرسنه است.
 بر اســاس این آمار وحشتناک، 42 میلیون نفر از 
مردم آمریکا در گرسنگی به سر می برند که 13 میلیون 
نفر از آنان از کودکان و بیش از پنج میلیون نفر از آنان 

از سالمندان هستند.
از ســوی دیگر نیز کاخ ســفید ایــران را به بهانه 
آشــوب های اخیر به اعمال تحریم های جدید تهدید 
کرد و کیست که نداند قربانی اصلی تحریم های ظالمانه 
آمریکا در طول تاریخ مردم شریف ایران بوده اند و حاال 
این دوستی دروغین آنان که حتی یک ساعت هم دوام 
نمی آورد تنها نفرت مردم ایران را از آنها و هم پیمانشان 

رژیم صهیونیستی بیشتر می کند.
فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »واضح است که ترامپ 
دوست مردم ایران نیست و همین چند وقت پیش سفر 
ایرانیان به آمریکا را متوقف کرد و ما را تروریست نامید 

که این نشان از دشمنی آشکار آنها دارد.«
وی ادامه می دهد: »تحریم های جدیدی هم که در 
تالش هستند صورت دهند ادامه سیاست های خصمانه 
قبلی است، طبیعتا وضع تحریم های بیشتر نیازمند دلیل 
وتوجیه اســت، بنابراین همان طور که پس از فتنه 88 
تحریم های اصلی را وضع کردند اکنون نیز می خواهند 

به بهانه آشوب ها تحریم های جدید وضع کنند.«
ایزدی تصریح می کند: »اروپایی ها معتقدند برجام 
توافق خوبی است و همراه ترامپ نبودند اما آشوب هایی 
کــه راه انداختند خودش کمک می کند تا نظر آنها به 

ترامپ نزدیک شود.«
هر چقدر هم که رسانه های جهان در دست استکبار 
بچرخد و تالش کنند تا با فتح افکار عمومی به اهداف 
خود برسند و همه ابزاهای خود را به کار گیرند تا مردم 
را از نظام اســالمی جدا کنند، تنها شکستی دیگر به 
کارنامه خود خواهند افزود، چرا که ما در آخر با اعتقاد 
راسخ به این وعده قرآنی کار را تمام خواهیم کرد؛ »نصر 

من اهلل و فتح قریب!«
یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی: رفتارهای پرخاشگرانه و 

تخریب گری که نه تنها شرایط اقتصادی را بهبود نمی بخشد بلکه به آن 
ضربه می زند هیچ تناسبی با مطالبه مردم ندارد و رسانه ها یک وظیفه 

آگاهی بخشی نسبت به این پشت صحنه و باطنی آشوب ها دارند.

  ایزدی کارشناس مسائل آمریکا: واضح است که ترامپ 
 دوست مردم ایران نیست و همین چند وقت پیش سفر

  ایرانیان به آمریکا را متوقف کرد و ما را تروریست نامید
 که این نشان از دشمنی آشکار آنها دارد.

صورتجلسه  اســتناد  به 

مورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمــات   1396/9/1
ذیل اتخاذ شــد: محمد 
صالحی)به شــماره ملی 
بــه   )0493210520
و  مدیرعامــل  ســمت 
مدیره-  هیئــت  رئیس 
احمد صالحی)به شماره 
ملــی 0492706387( 
رئیس  نایب  ســمت  به 
هاجر  و  مدیــره  هیئت 
کریمی)به شــماره ملی 
بــه   )0579912698
ســمت عضــو هیئــت 
انتخاب گردیدند.  مدیره 
اوراق  و  اســناد  کلیــه 
بهادار و تعهدآور شرکت 
ســفته،  چک،  قبیل  از 
و  قراردادهــا  بــروات، 
عقود اســالمی به امضاء 
و  مدیرعامل  مشــترک 
یکــی از اعضــاء هیئت 
بــا مهر  مدیــره همراه 
شــرکت دارای اعتبــار 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت آینده 

گسترش عمران 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

215849 
 و شناسه ملی 

10102572114

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1395/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - لیلی فعلی 
بــه شــماره ملــی 0491269684، علیرضــا مختاری به 
شــماره ملی 4569310869، علیرضا قاســمی به شماره 
ملــی 0491122136 و نیلوفــر فامیلی به شــماره ملی 
0061248827 بــه عنــوان اعضای هیئــت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - محمدحسین ساعدی 
به شــماره ملی 0048084719 به عنوان بازرس اصلی و 
محمدرضا گلســتانی به شــماره ملی 1249772400 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 
سال مالی 1394 به تصویب رسید. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهــان جهــت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷ 

و شناسه ملی ۱0۱000۱۹۱۹۷ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/13 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: خانم ژالــه جعفری با 
شــماره ملی 0532087291 به ســمت مدیرعامل 
و عضــو اصلی هیئت مدیره و خانــم مولود عراقی با 
شــماره ملی 0532035925 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و عضو اصلی هیئت مدیــره و خانم مینا دره 
باغی فرزند اسماعیل با شماره ملی 0036172294 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 1 سال 
تعیین شــدند کلیه اوراق و اســناد بهادار شرکت از 
قبیل چک، سفته، برات، اســناد تعهدآور، قراردادها 
و عقود اســالمی و نیز اوراق عادی و اداری با امضای 
دونفر از سه نفر هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت، 

دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
4۷۶۳۶ و شناسه ملی ۱0۱00۹۲۸۳۷۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد در راستای اجرای ماده پنج قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت )2( و ماده 88 قانون تنظیم و آیین نامه اجرایی مربوطه، اماکن ذیل را با شــرایط مندرج در اسناد 
مزایده و مطابق با مقررات مربوط به صورت اجاره یکساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی 

و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

محل دریافت اسناد: کرج، باغستان، مجموعه ورزشی انقالب 
اســالمی کرج، درب ورودی شماره 1، ساختمان استادیوم فوتبال، 

واحد امور قراردادها کمیسیون ماده 88 تلفن: 026-32550606
مهلت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 96/10/23 تا پایان 

وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 می باشد.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 96/11/10 می باشد.

بازگشایی پاکتها روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 9 می باشد.
درج آگهــی جهت اطالع بوده و هیچ گونه تعهدی برای دســتگاه 

ایجاد نمی کند.
شــرکت کنندگان می بایست قبل از اخذ اســناد شرکت در مزایده 
مبلــغ 300/000 ریال به حســاب 2170096045001 اداره کل 

ورزش و جوانان استان البرز جهت خرید اسناد واریز نمایند.

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- اداره حقوقی

آگهی مزایده عمومی

ف
آدرسنام مکانردی

مبلغ پایه 
اجاره ماهیانه 

)ریال(

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مزایده 

)ریال(

نظرآباد- انتهای خیابان بهشت رضا- سالن مفتح نظرآباد1
20/000/00017/000/000جنب مزار نبی اکرم )ص(

سالن سقف کوتاه علی آباد 2
گوته کرج

محمدشهر جاده ولدآباد روستای علی آباد 
10/000/0006/000/000گوته روبه روی امام زاده عبداهلل

زمین چمن مصنوعی 3
انقالب کرج

کرج، باغستان، مجموعه ورزشی 
28/000/00016/800/000انقالب اسالمی کرج

زمین چمن مصنوعی ارم 4
فردیس

فردیس، شهرک ارم، شقایق شرقی، 
16/000/0009/600/000جنب سالن ورزشی ارم

زمین چمن مصنوعی پارک 5
تندرستی فردیس 

فردیس، فلکه پنجم، جاده شهرک ناز، 
15/000/0009/000/000بعد از بلوار امام خمینی

96/319/د م الف


