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حسن آقایی

س�نگینی بار هزینه های هزار الیه 
روزم�ره زندگ�ی اکثر بازنشس�تگان، 
رش�ته های قناعت حقوق شان را پنبه 
کرده اس�ت و آالچی�ق رؤیاهای زمان 
اس�تراحت و آس�ایش را سست بنیاد 
اص�ل  مس�تمری بگیران،  می نمای�د. 
بازنشس�تگی را دوره ای الزم و دلپذیر 
می خوانن�د لیکن همان ط�ور که کم و 
بیش در این سری گزارش از زبان آنان 
خواندی�م، ناکافی بودن ش�دید حقوق 
ماهان�ه در برابر افزونی ن�رخ مایحتاج 
مصرفی عمومی مضاف بر سوءاستفاده 
برخی فروش�ندگان در هی�چ ترازویی 

همخوانی ندارند.
در شماره پایانی گزارش، نظرات متنوع 
و البته برخی متقاطع و راهیافت های خروج 
و دستکم متعادل در چرخه معیشت زندگی 

بازنشسته شدگان را می خوانید.
دکت��ر حمیدی- روان ش��ناس بالینی- 
مطالب��ی پیرام��ون مباحث بازنشس��تگی، 
فرآیندهای مثب��ت و منفی و راهیافت های 
علم��ی- تحقیق��ی ایمن��ی و آرامش خاطر 
در دوره بازنشس��ته شدن را با رویکرد روان 
ش��ناختی به بازنشستگی مطرح کرد که در 

بخش دوم گزارش چاپ شد. 
وی در ادام��ه، ب��ا این مطل��ع که برای 
یک بازنشستگی فعال و پرجنب و جوش از 
هم اکنون تمرین و ممارست کنید، این توجه 
را می دهد که در انجمن های محلی و کارهای 
آن از هر نوع اعم از ورزشی، کارهای خیریه 
و... شرکت فعال داشته باشید و خود را مانند 

دوران اشتغال، مسئول و موظف انگارید.
گفته وی نیز حاکی از آن است که برای 
داشتن یک زندگی سالم و پرنشاط در دوران 
بازنشس��تگی نیاز مبرم به داشتن یک رژیم 
غذایی مطابق با س��ن و سال و ویژگی های 
جس��می خود داریم و نباید فراموش کنیم 
که افراط در خوردن و آش��امیدن، غذاهای 
س��نگین و نوش��ابه های غیرمفید می توانند 
عالوه بر آس��یب های جسمی بر روحیات ما 

نیز تاثیر منفی بگذارند.
وی در بخش دیگر گفتار خود، موقعیت 
تکامل فرد را هنگام بازنشستگی نقل می کند: 
»اریک اریکسون« روان شناس برجسته- که 
زندگی انس��ان را به هش��ت مرحله رشدی 
تقس��یم کرده اس��ت، عقیده دارد در محله 
هش��تم که مرحله کمال و مصادف با س��ن 
پیری و بازنشس��تگی است، شخص ممکن 
است حالت و احساس تمامیت کمال داشته 
باشد یا ناامید گردد. درواقع یک حالت متضاد 
در این دوره به شخص دست می دهد که با 
توجه به گذشته و حال مجبور می شود یکی 
از این دو حالت را انتخاب کند. کس��انی که 
خود به حد کمال رشد کرده و احساس معنا 
و نظ��م در زندگی می کنند و از کارهایی که 
در زندگی کرده اند احساس رضایت دارند، در 
این مرحله خود را بخشی از فرهنگ یا جهانی 
بزرگ تر می دانند و بقیه عمر خویش را ضمن 
خوشرویی و ارتباط برقرار کردن با جوان ترها 
به انتقال تجربیات و دانش خود می پردازند 
و از این کار نیز احس��اس رضایت می کنند، 
چنین فردی از بازنشستگی لذت می برد. اما 

      سایه روشن های دوران بازنشستگی 

دخل و خرج بازنشستگان
در هیچ ترازویی همخوان نیست

بخش پایانی

دارد، پ��س س��ؤال می کنم: چگون��ه دوره 
بازنشسته ش��دن را می گذرانید؟ پاسخ وی 

چنین است:
»بایستی از رده های مختلف بازنشستگان 
صحبت کنیم. بنابراین نخس��ت باید گفت 
کس��ی که حقوق ماهانه مس��تمری او مثال 
میانگی��ن 500 تا 800 هزار تومان اس��ت، 
خانه ش��خصی ندارد و فرزند زیاد و عروس 
و داماد داش��ته باشد این مبلغ حقوق کم و 
جوابگوی هزینه های زندگی نیست. متأسفانه 
بیشتر مردم بازنشسته حقوق مستمری شان 
کفاف مخارج روزم��ره زندگی و هزینه های 
متفرقه ش��ان را نمی دهد. در همین ارتباط 
نیز عقیده  دارم کسی باتوجه به داشتن بیمه 
تکمیلی و با فرض داشتن خانه، ماهانه به یک 
میلیون تومان حقوق دریافتی احتیاج دارد 
تا بتواند پاسخگوی امور زندگی اش در شهر 
تهران باش��د. از طرف دیگ��ر، چنین فردی 
برای سالم نگه داشتن خود، باید روزی یک 
تا یک س��اعت و نیم در اوقات صبح و عصر 
ورزش کند چون فعالیت ش��غلی و تحرک 
مفید هنگام بیکاری در محیط خانه ندارد.«

گفت��ه وی درباره چن��د و چون اقتصاد 
بازنشستگان و این که پول در ارضاء معنوی 
انس��ان و مراقبت و تامین تغذیه نقش مهم 
دارد، حاکی از آن است که آدم در هر شرایط 
نباید آنقدر کم حقوق داشته باشد که دچار 
مش��کالت زندگی ش��ود، بلکه  باید آن قدر 
حقوق داش��ته باش��د که بتواند مخارج یک 
زندگی مناسب را تامین کند، اگرچه زندگی 
جنبه های مختلف دارد.« ادامه گفتار »دکتر 
عکاشه« شرح کوتاهی از چگونگی بهره مندی 
چند سویه از اوقات مناسب استراحت شامل 
ورزش، دان��ش  افزونی و تدری��س بوده که 
هر ک��دام زمان بندی و برنامه ریزی ش��ده 
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* »رضا« کفاش بازنشسته: بازنشستگی فایده ای 
ندارد، چون 30 سال کار کردم حاال حقوق 

ماهانه ام 500 هزار تومان است که کفاف خرج و 
مخارجم را نمی دهد.

* دکتر حمیدی، روان شناس بالینی: فرد بازنشسته 
شرایط موجود را بپذیرد و برای این مرحله که دوران 
استراحت و رسیدگی به عالیق شخصی است، زندگی 

جدید را آغاز کند.

برعکس کسانی که با توجه به گذشته و حال 
دچار یأس و ناامیدی ش��ده و خود و دیگران 
را س��رزنش می کنند، در دوران بازنشستگی 
نیز نه تنها از زندگی لذت نمی برند بلکه دچار 
هیجانات منفی ش��ده و اس��ترس را تجربه 
می کنند و از مرگ می ترسند. بنابراین سعی 
می کنند به نوعی یا بازنشسته نشوند و اصرار 
به کار داش��ته و یا دچار مشکالت جسمی و 

روانی خواهند شد.«
تاثیر دیر بازنشسته شدن

گفت��ه »حمی��دی« از تحقیقات جدید 
حاکی از آن اس��ت: »افرادی که در کار خود 
دیر بازنشسته می شوند بیشتر از افراد دیگر 
مبتال به بیماری های قلبی می شوند. تحقیقات 
»دانش��گاه پاله« روی 4301 نفر بین سنین 
51 تا 61 س��ال نش��ان می دهد که دیر رها 
کردن ش��غل و فعالیت های شغلی، استرس 

و فشار زیادی را به اشخاص وارد می کند.«
آماده باش پیش از بازنشستگی

»حقیقت این اس��ت که اوایل بازنشسته 
شدن یک احساس گنگ داشتم. انگار چیزی 
گ��م کرده بودم. 30 س��ال تمام بخش��ی از 
عم��رم را در محیط کارخانه طی کرده بودم. 
دور ش��دن از کار دوست داشتنی آن هم با 
همکاران خوب، مثل یک عزیز خانواده که به 

سفر بدون بازگشت رفته بود...«
»حسین اکبرزاده« حاال پس از حدود 10 
سال بازنشستگی هنگامی که از  کار اولیه اش 
می  گوید یک نوع هیجان در چهره و نگاهش 
موج می زند. می گوید: بازنشستگی بهتر است 
از پیش برنامه ریزی شود. چون جدا شدن از 
کار اول ب��دون پیش بینی های الزم فکر آدم 

را مختل می کند.
همسرم حال و هوایم را داشت. اما بیکاری 
برای آدمی که از کار فراری نیس��ت، خیلی 
سخت است. او پیشنهاد داد بروم نزد برادرش 
که لباس فروشی دارد تا مدتی مشغول شوم. 
من قبول نکردم. دوس��تی دارم که مکانیک 
قه��ار و ماهری اس��ت و گاه خرید و فروش 
ماشین هم می کند. پیشنهاد کرد یک ماشین 
قسطی بخرم مسافربری کنم. اول نپذیرفتم 
چون چندان پول نداش��تم. باز با مش��ورت 
همسرم و دو فرزندم که محصل بودند، پا جلو 

گذاشتم به امید خدا. ماشین جور شد روزی 
دو سه ساعت، بعد ساعت های مناسب بازار 
کار کردن، کم کم شدم یک راننده باتجربه. 
اما زیاد فشار به خودم وارد نمی کردم. قسط 
ماشین را کم کم و سر ماه پرداخت می کردم 
و تمام می ش��د و فک��ر و خیالم خیلی بهتر 
می شد. مهم تر این که بیشتر در خانه و کنار 

خانواده ام بودم و هستم.« 
وی می گوی��د: »الحمدهلل وضع س��ور و 
س��ات خانوادگی هم مناسب تر شد. اما یک 
توصیه به همکاران و دیگران دارم که پیش 
از زمان بازنشسته شدن، همه گونه آمادگی 

چه روحی و چه مالی داشته باشند.«
بازنشستگی فایده ای ندارد

ریتم گفتارش کند اما چکشی وار است 
و پس��وند هر جمله اش یک ایراد و اعتراض. 

درحالی که تنها یک سال از بازنشسته شدنش 
می گذرد.

ش��غلش کفاش اس��ت. مک��ث می کند 
اسمش را بگوید... بعد فقط می گوید: »رضا« 
و ادامه می دهد: »بازنشستگی فایده ای ندارد. 
30 س��ال کار ک��ردم حاال حق��وق ماهانه ام 
500 هزار تومان اس��ت. االن کسی که 10 
س��ال خدمت کرده ماهی 600 هزار تومان 
حق��وق می گیرد. من و امثال من یک مبلغ 
»بخور نمیر می گیریم« پسر دانشجو دارم و 
هزینه دارد. با سیلی صورتم را سرخ می کنم. 
حقوقم ثابت است اما قیمت اجناس دائم باال 
می رود. روغن، حلبی 5 هزار تومان االن 22 
هزار تومان است. تامین مالی نیستیم و عمرم 
بیخودی هدر رفت. خانواده ام را نمی توانم یک 
حضرت عبدالعظیم ببرم چون هزینه بر است 

و وس��عم نمی کش��د.« او چند قدم می رود 
باز می گردد. تلخ و ناراحت می گوید: »انسان 
با این سن و سال که نمی تواند زندگی اش را 
تامین کند، جلوی همسر و بچه اش شرمنده 

می شود.«
بازنشستگی

 از منظر استاد زلزله شناس
»دکتر بهرام عکاش��ه«، استاد دانشگاه 
و زلزله ش��ناس با 36سال تدریس و تربیت 
دانشجویان کشورمان به افتخار بازنشستگی 
نایل شده، سپس دانشگاه آزاد اسالمی وی 
را با مقام استادی استخدام کرده و درحالی 
که مجموع سنوات اشتغال دانشگاهی شان به 
45سال می رسد، با تندرستی، 76سالگی شان 
را پش��ت س��ر می گذراند. این اشارات از آن 
سبب است که ایشان تجاربی از بازنشستگی 

اس��ت. او هم چنین با برخورداری از حقوق 
دو جانبه: یکی حقوق بازنشس��تگی رسمی 
دانشگاه تهران و دیگری حقوق استخدام و 
تدریس در دانشگاه آزاد، بعضاً زمستان ها به 
کشوری گرمسیر و فصل تابستان به کشوری 
سردسیر مسافرت می کند، می گوید هدفش 
از س��فر فقط کسب آگاهی، افزایش دانش، 
آش��نایی با فرهنگ، تم��دن، کار و زندگی 
در کش��ورهای مختل��ف و احس��اس ارضاء 
معنوی اس��ت. هم چنین معتقد است کسی 
که بازنشسته است و درس می دهد و استاد 
است اگر بتواند دانستنی های خود را به دانش 
روز متحول کند خدمت بزرگی به سالمتی 
روحی و روانی خود کرده که خشنودی آن 
باعث احساس جوان بودن و سرزندگی است. 

چنین افرادی انسان های مفیدی هستند.«
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  »حمی��دی«، 
سخنانش، بازنشسته را به نوعی ترغیب محق 
موقعیت اجتماعی و خودشناسی می کند و 
می گوی��د: »عالوه ب��ر آن که جامعه باید به 
ش��کل های مختلف به بازنشستگان تکریم 
روا دارد، خود بازنشسته نیز می تواند از سایر 
مواهب دنیا برخوردار ش��ود به شرط رعایت 
این موارد: 1 - توجه به تغییر وضعیت شغلی 
و شروع ش��دن مرحله ای جدید با آمادگی 
قبل��ی، نگاه خود را نیز تغییر دهد و خود را 
به عنوان یک بازنشسته، یعنی کسی که سالها 
خدمت کرده و حاال باید وارد مرحله جدیدی 
از زندگی شود، بپذیرد. 2 - شرایط جدیدی 
برای زندگی خود درنظر گیرد. یا به عبارت 
دیگر س��بک زندگی خود را نیز تغییر دهد، 
همانگونه که وقت��ی دندان های طبیعی اش 
را ب��ا دندان مصنوعی تعویض کرده که جزو 
ضرورت بوده، دنیا به پایان نرس��یده و نوع و 

شکل غذا خوردن را تعدیل کرده است.
3 - پذی��رش اص��ل واقعی��ت؛ این که 
شرایط موجود را  بپذیرد وبرای این مرحله 
که دوران اس��تراحت و رسیدگی به عالیق 
شخصی است، زندگی جدید را آغاز کند به 
هما ن گونه که وقتی مشغول کار شده برایش 
زندگی جدیدی آغاز ش��ده بود، هرچند که 
بر اساس تعالیم  قرآن کریم  انسان با سعی 
و تالش خود ش��ناخته می ش��ود.« دوران 
بازنشس��تگی نیز دوران جدیدی برای یک 
سری فعالیت های جدید است زیرا بسیاری 
از افراد در این س��ن به تحصیل خود ادامه 
می دهند چون در این مرحله تحصیل برای 
تحصیل )یعنی کسب آگاهی بیشتر( است 
نه برای مدرک گرفتن و این ارزشمند است. 
بس��یاری از آدم ها در این دوره  به نوش��تن 
رو می آورن��د و تجربیات خود را به رش��ته 
تحریر درآورده و احساسات خود را در قالب 
داس��تان یا ش��عر بیان می کنند و این خود 
نوعی زایندگی است هرچند فعالیت همانند 
قبل نیست.« وی می افزاید: »معموالً وقتی 
کس��ی بازنشسته می شود و از کار اصلی که 
به آن عادت کرده بود دست می کشد، ابتدا 
احساس خأل به او دست خواهد داد اما بعضی 
افراد این مرحله را خیلی س��ریع پشت سر 
گذاش��ته و خود را باز می یابند و احس��اس 
خ��أل آن ها که بر اثر عادت ب��ه کار بوده از 

بین خواهد رفت.«

* دکتر بهرام عکاشه، استاد 
دانشگاه: اگر بازنشسته بتواند 
دانستنی های خود را به دانش 
روز متحول کند خدمت بزرگی 
به سالمتی روحی و روانی خود 

کرده است.
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و موسسات 
غیرتجاری

سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور
م الف 86639

 

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
پناسازی ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 75484 

و شناسه ملی 10101203708
طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق الع��اده م��ورخ 90/4/21 ش��رکت مزبور که 
در تاری��خ 90/5/17 واص��ل گردید موارد ذیل به 
تصویب مجمع مزبور رس��ید: اعضاء هیئت مدیره 
به مدت دو س��ال بق��رار ذیل انتخ��اب گردیدند 
بالل س��مرقندی ب��ه کدمل��ی 5069778242 و 
حس��ام الدین گیالنی به کد مل��ی 0047805544 
و مه��دی بحرینی به کد مل��ی 3932728221 و 
ص��ادق کرمی به کد مل��ی 4549500549 و امیر 

شهرابی فراهانی به کد ملی 0073042056
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آنکراژ سهامی خاص
ثبت شده به شماره16697 و شناسه ملی 10861991317

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ90/4/2 شرکت مزبور که در تاریخ 90/4/5 واصل گردید: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1389 به تصویب رسید. مرتضی ترکمندی به کدملی 3780965984 
به س��مت بازرس اصلی و امیراحمد حمیدی خواه به کدملی 0072649887 به س��مت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء 

هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
محمدحسین ذوالقدرزاده به کدملی 8 247060755 و ابوالقاسم احمدی تهرانی به کدملی 0040879283

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

کد درخواست: 1583267

آگهی تغییرات شرکت پرتو گستر پرنیان سهامی خاص به 
شماره ثبت 410733

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 1390/11/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1 - سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 1/020/000 ریال منقسم به یکصد و دو سهم با نام، 
به ارزش هر سهم 10/000 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت 

گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
2 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1392/11/14 به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

آقای مصطفی پناهی به شماره ملی 3256789277 و آقای غالمرضا ریاحی به شماره ملی 1375894870 
و خانم صبا حیدری مهوار به شماره ملی 3874100073 تا تاریخ 1392/11/14.

3 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
4 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای مصطفی پناهی به شماره ملی 3256789277 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا ریاحی 
به شماره ملی 1375894870 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صبا حیدری مهوار به شماره ملی 
3874100073 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غالمرضا ریاحی به شماره ملی 1375894870 به سمت 

مدیرعامل.
5 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1390/12/15 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت پاسند 
راه نوین سهامی خاص به شماره 

ثبت 218030 و شناسه ملی 
10102593697

طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور 
فوق الع��اده مورخ 90/12/20 ش��رکت مزبور 
ک��ه در تاری��خ 90/12/24 واص��ل گردی��د: 
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان سال مالی 89 
ب��ه تصویب رس��ید. فتح اله حج��ت به کد ملی 
2141830737 به سمت بازرس اصلی و آالله 
اقبالی زاده به کد ملی 0451218477 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

گردیدند.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( سهامی 
خاص به شماره ثبت 26740 و شناسه ملی 10100722073

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/3/24 سرمایه شرکت از مبلغ 525/769/000/000 
بانام که تماما  ریال بمبلغ 1/545/769/000/000 ریال منقسم به 1/545/796 سهم 1/000/000 ریالی 
پرداخت شده از طریق محل بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 86 کل کشور تامین گردیده افزایش یافته 
است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 91/7/25 

تکمیل امضاء گردیده است.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف86694

افقی:
1- تعجب کردن معنای این ترکیب قدیمی است- 
عن��وان غرب اروپا در عهد قاجار 2- این خواس��ته 
مشروع فلسطینی ها با مخالفت شدید صهیونیست ها 
مواجه ش��ده است 3- جمع فقیر- طوالنی- صوت 
تعجب 4- راه بند- موق��ر- بندری مهم در جنوب 
سوئد 5- نوعی جغد- نهانخانه زبان- فرزند فرزند 
6- بت تراش معروف- شهری صنعتی- دعا و عبادت 
7- عددی ترتیبی- مرد جوان مازندرانی- فیلسوف 
روم باس��تان 8- عالمت جمع- حاجت- لطافت- 
پس��وند خوراک 9- ایالتی در ینگه دنیا- س��احل، 
ق��اره- ش��هری ب��زرگ در ترکی��ه 10- پرنده ای 
مهاجر- ضرورت رشد جسمی و فکری کودکان- یک 
ششم 11- پیش، باال- نوعی چرم- متقلب و خائن 
12- دان��ه ای پرخاصیت- از توابع کرمان- منطقه، 
مح��دوده 13- صد مت��ر مربع- س��رزمین تحت 
سلطه مغوالن- غیروحش��ی 14- توجه بیشتر به 
آن عالوه بر رفع نیاز دردمندان منبع درآمد مهمی 
برای کش��ورمان خواهد ش��د 15- پرنده ای حالل 
گوشت- صفحاتی تیره رنگ که نور خورشید را به 

برق تبدیل می کند.

عمودی:
1- راه�زن- همانندی- بدبختی 2- س�فید 
ترک زبان- امروزه نقش مهمی در تغذیه مردم 
دارند 3- خوب تهرانی- کال- توهم مشاهده 
آب در بیابان- بخشی از ظروف 4- ضد جاذبه- از 
ورزش ها- نوکر اتللو 5- روزی- مشهور- دنباله 
داشتن 6- دوکلمه شرط نما- طویله- حرفی 

در الفبا 7- جمع واشی به معنای سخن چین- 
بها- پاکیزگی 8- برهنه- قطعه ضروری برای 
دستگاه خراب-بزرگ- از  ضمایر 9- کوهپایه- 
کش�وری در ش�رق آفریقا- فناوری مرتبط با 
ذرات ری�ز 10- برنامه عادل فردوس�ی پور- از 
میوه ه�ا- وصف پی�ران با نش�اط 11- از این 
نظر جاده های ما بس�یار حادثه خیز هستند- 
بومیان متمدن نابودشده قاره آمریکا- ولگرد 
خیابان ها 12- روز امیدواری- تیزاب- راهب 
صومع�ه ای که رس�الت حض�رت محمد)ص( 
را پیش�گویی کرد 13- مج�رای خون- بانی 
ش�وروی س�ابق- قطب تولید گل س�رخ در 
نزدیکی تبریز- جانشین او 14- از تجهیزات 
جدید نیروی دریایی  م�ا- صدای دهن کجی 
15- بندری در نزدیکی بوشهر- جمع کسری 

به معنای خسروان- مادر اعداد.

نوبت اول
بدینوس��یله اع��الم م��ی دارد پروان��ه س��بز 
گمرکی به شماره 2485262 و کوتاژ شماره

 1034319 متعلق به شرکت ملی نفت ایران مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

م الف 4205

نوبت اول
بدینوس��یله اع��الم م��ی دارد پروان��ه س��بز 
گمرکی به شماره 2564950 و کوتاژ شماره

 1011646 متعلق به شرکت ملی نفت ایران مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

م الف 4205
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