
گزارش روز

پرویز ســروری، عضو ســابق 
شورای شهر تهران: دولت اساسًا 
اولویت های  جزء  را  مسئله  این 
همین  اگر  نمی داند!  اصلی خود 
روند ادامه پیدا کند، هیچ وقت 
موضــوع حمل ونقل عمومی در 
لیســت اولویت های دولت قرار 
نخواهــد گرفت. لــذا من فکر 
نمی کنم دولت قادر به پرداخت 
به  خــود  قانونی  بدهی هــای 
آن  نگاه  بلکه  نباشد  شهرداری 
باید به موضوع تغییر پیدا کند.

امروز زودتر از روزهای قبل، از خانه بیرون زدم 
تا قبل از شلوغی های وحشتناک اول صبِح مترو به 
محل کارم برسم. درب ورودی ایستگاه ها حدود 
ســاعت 5 و نیم باز می شود. اتفاقاً نزدیک ترین 
ایســتگاه مترو به خانه ما درست در مرکز شهر 
که پر ازدحام ترین نقطه تهران است قرار دارد و 
من هم مجبورم برای فرار از این شلوغی، همین 
حدود خودم را به مترو برسانم. هر روز معموالً 6 
که می رسیدم، 7 موفق می شدم خودم را درون 
قطار پنجم ششم بچپانم! اما امروز به هر زحمتی 
که بود یک ربع زودتر از 6 رسیدم و خالصه یک 

امروز را َجستم.
حکایت سفرهای شهری بســیاری از شهروندان 
کالن شــهرها خصوصاً در شهر تهران، شباهت زیادی 
به ایــن حکایت دارد. پس از افزایش قیمت بنزین، به 
طور طبیعی میزان تقاضا به سمت استفاده از حمل ونقل 

و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین 
ســوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، 
توســعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس 
و اتوبوس، اســتفاده از ســامانه هوشمند حمل ونقل، 
ساخت و توسعه شــبکه آزادراه ها و بزرگراه های بین 
شــهری، حمل ترکیبی کاال از مبدأ تا مقصد نهایی با 
شبکه ریلی و شــبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن 
توقفگاه در انواع کاربری ها، احداث توقفگاه های عمومی، 
ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های باری و مسافر 
شــهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط 
مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت 
اطمینان و دسترسی، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل 
از طریق اصــالح فرآیندهــای اداری، کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطــات، اصالح کاربری زمین و آمایش 
ســرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و 
فرهنگ ســازی، بهینه ســازی مصرف انرژی از طریق 
عرضه بنزیــن و گازوییل در بخش های حمل ونقل و 
صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، 
احــداث جایگاه های عرضه گاز، حمایــت از ابداعات 
و اختراعــات موثر در کاهش مصرف ســوخت، بهینه 
سازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، 
تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت 
از تولیــد خودروهای برقــی، دونیروئی و کم مصرف، 
استانداردســازی تولید خودروی ســبک و سنگین و 
موتورســیکلت در مصرف سوخت و کاهش آالیندگی 
و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از 

ابتدای سال 1391 اقدام نماید.
فشار بیشتر به اقشار کم درآمد

پرویز ســروری عضو سابق شورای شهر تهران در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهــان درخصوص بی توجهی 
مســئوالن به حمل ونقــل عمومی اظهار مــی دارد: 
»متاســفانه برنامه ریزی مدونی برای توســعه پایدار 

حمل ونقل عمومــی وجود ندارد. از یک طرف طبیعتاً 
افزایش قیمت بنزین، فشــار مضاعفی را به اقشار کم 
درآمد وارد می کند و تعداد بیشتری از مردم به استفاده 
از حمل ونقــل عمومی روی می آورنــد. از طرف دیگر 
عملکرد شورای پنجم شهر تهران در دو سال اخیر نشان 
می دهد که توســعه حمل ونقل عمومی به شدت مورد 
بی مهری قرار گرفته است. در نتیجه نه شهرداری قدرت 
کافی برای تولید منابع الزم جهت این کار را دارد و نه 
دولت بدهی های خود را به شهرداری پرداخت می کند. 
این دو عامل باعث شــده که بحث توسعه حمل ونقل 
عمومی که در شرایط فعلی امری اجتناب ناپذیر است، 

تقریباً متوقف شود.«
او فرســودگی وســائط حمل ونقل عمومی مثل 
اتوبوس ها و واگن های مترو و تاکسی ها را نیز مزید بر 
علت تضعیف ناوگان عمومی حمل ونقل شهری دانسته 
و اضافه می کند: »برخی مســافربرهای شخصی که به 
اندازه خود به مجموعه این ناوگان کمک می کردند، با 
افزایــش نرخ بنزین به طور طبیعی از این چرخه کنار 
می روند و یا اگر هم به کارشان ادامه دهند کرایه هایشان 
را افزایش می دهند که در هر دو صورت موجب افزایش 

نارضایتی مردم خواهد شد.«
ســروری ادامــه می دهد: »بنا بر آنچه مشــاهده 
می کنیم، دولت به شدت کوتاهی می کند و انتظار همه 
این بود که در شــورای پنجم با توجه به تجانسی که 
میان دولت و شهرداری ایجاد شده، حمایت های قابل 
توجهی از شهرداری صورت بگیرد اما متاسفانه این اتفاق 
نیفتــاد. البته از این واقعیت هم نباید بگذریم که عدم 
مطالبه گری نمایندگان شورای شهر و خود شهرداری 
نیز بر ایجاد شــرایط فعلی اثر داشته است. در مجموع 
مــا دائماً در حال از دســت دادن ظرفیت های موجود 
حمل ونقل و عدم نوسازی ناوگان جایگزین و همچنین 

افزایش آن هستیم.«

بلند شدن صدای اعتراض لیست امید 
پس از 2 سال

آش بی توجهی دولت به حمل ونقل عمومی به قدری 
شــور شده که صدای شورای شهر همسو با دولت نیز 

پس از گذشت دو سال در می آید. 
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در آخرین 
نشست خبری خود با رسانه ها، ضمن اشاره به افزایش 
نرخ بنزین و فشــاری کــه روی حمل ونقل عمومی به 
وجود می آورد، توضیح می دهد: »مشخص است که این 

فشار در تهران و سایر کالن شهرها بیشتر خود را نشان 
می دهــد زیرا مترو و اتوبوس دارای ظرفیت محدودی 
هســتند. توقع این بود که وقتی نرخ سوخت افزایش 
پیدا می کند بخشــی از درآمد حاصل از آن به توسعه 

حمل ونقل عمومی اختصاص داده می شود.«
او ادامه می دهد: »از گذشــته و از زمانی که طرح 
هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد در قانون مبلغی برای 
توســعه حمل ونقل عمومی پیشنهاد شده اما به هیچ 
وجه تا به امروز  مبلغی اختصاص داده نشده است. در 
آن زمان 4 هزار میلیارد تومان به صورت ساالنه برای 
توسعه حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده بود. در 
10 سال گذشــته حوزه حمل ونقل عمومی 40 هزار 
میلیارد تومان مطالبــه دارد اما هیچ مبلغی پرداخت 
نشده است و اکنون نیز در طرح مصوب افزایش قیمت 
بنزین هیچ مبلغی برای توسعه حمل ونقل عمومی نیز 

در نظر گرفته نشده است.«
سخنگوی شــورای شهر تهران با بیان اینکه عدم 
توسعه حمل ونقل عمومی فشار بیشتری را روی قشری 
که درآمــد کمتری دارند به وجود مــی آورد، تصریح 
می کند: »این موضــوع باید به صورت جدی پیگیری 
شود و به جد از سران سه قوه این درخواست را داریم 
که موضوع را مدنظر قرار دهند زیرا قشــر آسیب پذیر 
بابت عدم توسعه حمل ونقل عمومی و افزایش قیمت 

سوخت آسیب بیشتری خواهند دید.«
محسن هاشــمی رئیس شورای شــهر تهران نیز 
در اظهار نظری قابل تامــل درخصوص مدیریت این 
روزهای شــهر تهران می گویــد: »حوزه های مختلف 
عملکردی شــهرداری تهران، متناســب بــا اهداف و 
رویکرد های شورا و برنامه مصوب حرکت نمی کنند و 
نوعی روزمرگی و کرختی در عملکرد اجرائی مدیریت 

شهری دیده می شود.«
هاشمی با بیان اینکه یکی از مهم ترین پیامدهای 

صفحه ۵
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۴۵

ســهمیه بندی بنزیــن، افزایش تقاضا برای اســتفاده 
از خدمات حمل ونقل عمومی در شــهر اســت، ادامه 
می دهد: »متأســفانه طی دهه اخیر با وجود مصوبات 
مثبت شــورای اقتصاد و هیئت وزیران درباره افزایش 
حمل ونقل عمومی، اما به دلیل گره های بوروکراتیک و 
عدم هماهنگی دستگاه های مسئول، مانند وزارتخانه های 
نفت و کشــور، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و... 
این مصوبات بر زمین ماند و حتی یک دستگاه اتوبوس 
هم طی 6 سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت 

واحد نشده است.«
رئیس شورای شهر تهران اضافه می کند: »تقریبا 
90 درصد اتوبوس های تهران فرسوده و از رده خارج 
شده اند. بدون اینکه از دولت اتوبوسی دریافت شود و 
نتیجه این همه پیگیری و جلسه این شده که معاونت 
حمل ونقل و ترافیک اتوبوس های فرسوده را بازسازی 
کند! مســئله تأمین واگن برای مترو که متأســفانه 
دربیش از دو ســالی که مدیریت جدید در این حوزه 
فعالیت می کند، ما نتوانسته ایم سفارش برای ساخت 
واگــن بدهیم و عمال خط های جدید متروی تهران با 
قطارهای سایر خطوط قبلی فعالیت می کنند. شورای 
اقتصاد برای خرید واگن اعتبار تصویب کرده، مناقصه 
برگزار شــده و قرارداد منعقد شده، ارز تخصیص پیدا 
کرده، اما شــهرداری به جای دنبال کردن این مسیر 
که مصوب و مورد تأیید اســت، به دنبال یک قرارداد 
دیگر می رود که نه مناقصه دارد، نه دولت آن را تأیید 
کــرده و نه ارزی برای آن تخصیص یافته و هر بار که 
ما موضوع واگن مترو را دنبال می کنیم، این شــکاف 

پیش می آید.«
بازی با اعصاب مردم!

در این میان به اعتقاد بســیاری از کارشناســان 
مســائل اجتماعی، بی تدبیری های اینچنینی موجب 
از دســت رفتن سرمایه اجتماعی برای اقدامات بعدی 

دلیل کمبود زیرساخت ها و انجام ندادن تکالیف قانونی 
دولت، لنگ می زند و نمی تواند پاسخگوی حجم تقاضای 

ایجاد شده باشد.«
سروری، عضو سابق شورای شــهر تهران، اشکال 
اصلی وضعیت موجود را در نوع نگاه دولت به موضوع 
حمل ونقل عمومی دانســته و تصریح می کند: »دولت 
اساســاً این مســئله را جزء اولویت هــای اصلی خود 
نمی داند! اگر همین رونــد ادامه پیدا کند، هیچ وقت 
موضوع حمل ونقــل عمومی در لیســت اولویت های 
دولت قرار نخواهد گرفت. من فکر نمی کنم دولت قادر 
به پرداخت بدهی های قانونی خود به شهرداری نباشد 

بلکه نگاه آن باید به موضوع تغییر پیدا کند.«
وی در پایان تصریح می کند: »متاسفانه فرمان اداره 
شهر امروز در دست کسانی قرار دارد که قادر به تولید 
منابع برای ماموریت هایشــان نیستند. اآلن شهرداری 
تقریباً اعالم می کند که اگر بتواند حقوق کارکنانش را 
بدهد، کار بزرگی انجام داده است. این وضعیت خیلی 
نگران کننده اســت، در حالی که شــهر نیازمند تولید 
منابــع و درآمدهای پایدار بوده و این منابع باید با فکر 
و برنامه ایجاد شود. در چنین شرایطی نقش و وظیفه 
دولت، بسیار پر رنگ تر می شود اما متاسفانه شاهدیم 
که از ســوی دولت به جای پرداختن به این اولویت ها، 
لوایحی عمدتاً مســئله دار در دستور قرار می گیرد که 
منابع شهری را کاهش می دهد. مثل موضوع مالیات های 
ارزش افزوده، که دولت به جای آنکه نقش حمایتی خود 
را توسعه دهد، قسمت قابل مالحظه ای از درآمدهای 
شهری را از دست مدیران شهری گرفت. یا مثالً در بحث 
مدیریت بحران شهر تهران، براساس الیحه جدید دولت، 
این مسئولیت به وزارت کشور سپرده شده که به نوعی 
پسرفت در این موضوع است. لذا نگاه دولت به مدیریت 
شهری درست نبوده و اساساً توجه مدیریت شهر تهران 

در لیست اولویت های دولت قرار ندارد.«

عمومی افزایش پیدا کرده است. از طرفی شدت گرفتن 
آلودگی هوا در این روزهای از ســال موجب استیصال 
مســئوالن شــهری در کاهش غلظت آن شده و تنها 
نسخه بی زحمت و تکراری که مطابق سنوات گذشته 
به فکرشــان می رسد، تعطیل کردن مدارس و توصیه 
به استفاده شــهروندان از حمل ونقل عمومی به جای 

وسائط شخصی است.
همــه این ها در حالی اســت که بــه طور خاص 
در تهــران، علی رغــم اینکه طی دو ســال گذشــته 
شــورای شهری هم فکر با دولت ســر کار آمده است، 
 اما به اذعان اعضای این شــورا، ریالی از ســوی دولت
)که جزء تکالیف قانونی آنهاست( برای توسعه حمل ونقل 

عمومی به حساب شهرداری تهران واریز نشده است!
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران چندی 
قبل با ارســال نامه ای به معــاون اول رئیس جمهور، 
ضمن اشــاره به اینکــه بر اســاس قانون هدفمندی 
یارانه هــا، باید بخشــی از درآمدهــای بنزین صرف 
تشکیل  خواســتار  توسعه حمل ونقل عمومی شــود، 

کارگروه ویژه ناوگان اتوبوس و مترو شد.
تکالیف بر زمین مانده دولت

براساس ماده 1 قانون »توسعه حمل ونقل و مدیریت 
مصرف سوخت« دولت باید به موازات افزایش قیمت 
سوخت، به توسعه حمل ونقل عمومی نیز بپردازد. براین 
اساس دولت موظف بوده، در جهت توسعه حمل ونقل 
درون شــهری و برون شــهری کشــور و مدیریت بر 
مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات 
حمل ونقل از طریق اصالح و توسعه شبکه حمل ونقل 
ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و 
ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی 
و ســاماندهی مدیریت حمل ونقــل، اصالح قیمت ها، 
ایمن ســازی و بهبود تردد، بهســازی یا از رده خارج 
نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری 

کالف سردرگم مدیریت شهری با بی تدبیری مسئوالن
رضا الماسی

تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی بدون توجه به زیرساخت ها

دولت نیز خواهد شد. 
محسن حقیقی کارشــناس ارشد جامعه شناسی 
به گزارشــگر کیهان می گوید: »جالب است که برخی 
مسئوالن ما با تعریف پژوهش های پیچیده و مفصل، به 
دنبال علت یابی نارضایتی ها و برخی گله مندی های مردم 
از دولت می گردند. بنده به این عزیزان توصیه می کنم در 
کنار این گونه هزینه ها)که در بسیاری موارد واقعاً الزم 
است(، مقداری هم به اطراف خود بنگرند تا ریشه بازی 

با اعصاب مردم را در نوع تعامالتشان با آنها بیابند.«
وی می افزایــد: »این گونه مدیریت، غیر از فشــار 
آوردن بــه اعصــاب و روان مردم و به هم زدن آرامش 
جامعه چه نتیجه ای می تواند به دنبال داشته باشد. از 
یــک طرف مردم را با توجه به افزایش قیمت بنزین و 
افزایش آلودگی هوا به سمت حمل ونقل عمومی سوق 
می دهند و از طرف دیگر وقتی مردم به سوی استفاده 
از مترو و اتوبوس و تاکسی روی می آورند، این ناوگان به 

جدو    ل

اسالم)ص(-یکی از اموری که دین اسالم بر پیاده 
کــردن آن در جامعه اصرار دارد 5- از مبطالت 
روزه- شاعر مشهور روســی و از بنیانگذاران 
سبک رئالیســم در ادبیات کشورش- بیماری 
نفس  تنگی6- از عوامل انسداد عروق در بدن- از 
محبوب ترین چهره های کمدی سینمای ایران- 
یکی از چشــم اندازهای زیبا در مراکز تفریحی 
7- سرآغاز شکست اســت- آن که از تهمت 
بری و پاک است- شــکلک درآوردن- پسوند 
اتصاف و دارندگی 8- شــهری مهم در استان 
خوزســتان- فیروزه این شــهر بسیار قیمتی 
اســت 9- همان مادر اســت- زادگاه حضرت 
 ابراهیم علیه الســالم- کلمــه کار خراب کن 
10- جستجو و کاوش- پیامبری که عزیز مصر 
شــد- خاطر و ذهن 11- شاعر می گوید؛... کی 
علیه الســالم  مانند دیدن- حضرت علی   بود 
می فرمایند؛ برگ های زندگی شما هستند آن ها را 
با بهترین کارها ورق بزنید- اختراع مهم ادیسون 
که زندگی بشر را دگرگون کرد 12- گوسفندی 
که برای قربانی به مکه می برند- ســمت راست 
لشکر- یکی از مراحل دگردیسی کرم ابریشم 
13- ضمیر سوم شخص غائب- فراموش شده- 
بهترین وسیله برای حمل مسافران در شهرهای 
بــزرگ- از ما بهتران 14- نجار پرندگان- جوی 
آب- یکی از غزوه های رســول گرامی اســالم 
15- فیلمی از سینمای دفاع مقدس ساخته بهرام 

توکلی- ضمیر مفعولی.

افقی:
1- آن هــا را راهزنان اقتصادی نامیده اند- غایت آرزوی 
مجاهدان راه خدا 2- فیلمی از محمد علی باشه  آهنگر- 
طوالنی تریــن تونل جاده چالوس 3- شــهری قدیمی 
در اســتان یــزد- یکی از حواس آدمــی- جوی خون 
4- از ســفاکان صحرای کربال- پدر سلیمان نبی)ع(- 
مقدس ترین شهر مسلمانان جهان 5- عارف و شاعر بزرگ 
ایرانی که هفت شهر عشق را گشت- از دلبستگی های 
دنیوی- استانی در کشور عراق 6- ضمیر اشاره- خالصه 
کــردن گفته  ها و مطالب بــرای نتیجه گیری- باعث و 
سبب شــونده 7- کینه و عداوت- مادر باران- نیرویی 
در ارتــش 8- حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله آن ها را 
پیامبران امت برشمرده  اند- یک حرف و سه حرف- این 
یکــی را  افراد بد اخالق زیاد می زنند 9- نوعی اوت در 
بازی فوتبال- نوعی نارنگی- ماه دوستی 10- از نژادهای 
مردم ساکن اروپای شــرق-  نام زرتشت- بزرگ ترین 
منظومه شمســی 11- ســرمربی تیم ملــی فوتبال 
آلمان- ضامن استمرار زندگی زناشویی است- شکوه و 
جالل 12- نام دیگر آفتاب پرســت-  هر فصل از کتاب 
را گویند- نویسنده داستان قتل در کلیسا که در سال 
1948 موفق به کســب جایزه نوبل گردید 13- اولین 
مقطع تحصیل برای دانش آموزان- کســی را علی رغم 
میلش به کاری گماشــتن- شــهری در استان کرمان 
14- دانشگاهی در کشــور آلمان- از شهرهای استان 
اصفهان که سیب آن معروف است- دورافتاده و غریب 
15- از قدیم گفته اند حبیب خداست- مهم ترین رشته 

کوه قاره سبز- رودی در استان مازندران.

عمودی:
1- سرنوشــت و تقدیر- یکی از نام های قرآن 
کریم2- رأیی که مردم رشــید ایران در سال 
پنجاه و هشت به جمهوری اسالمی دادند- مرغی 
افســانه ای که مظهر عزلت است- قدیمی ترین 
دانشگاه کشور فرانســه 3- چوب باریکی که 
در قدیم حســاب بدهکاران را بر روی آن ثبت 
می کردند- نام اسب پیامبر اکرم)ص(-  خوشرو 
و خندان 4- یکی از سنت های مهم رسول گرامی 

شماره 11561

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹7 

و شناسه ملی ۱0۱007۲۴۶۴۵

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0۵۸۵۹

 ۶۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱0۶7۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴۶۴۳۴۸  به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران
 به شماره ثبت ۱7۶7  و شناسه ملی ۱0۱00۱۶۱۴۴۸


