
 ایرج نظافتی
رهب��ر معظ��م انقالب حضرت ام��ام خامنه ای در 
پیام نوروزی، امس��ال را سال حماسه سیاسی، حماسه 
اقتصادی نامیدند و به راس��تی که نامگذاری بسیار بجا 

و درستی بود.
چرا که انتخابات پیش رو اوج حماسه سیاسی در 
ایران اسالمی را رقم خواهد زد و رییس جمهور منتخب 
نیز قطعا در راس��تای حماسه اقتصادی باید قدم بردارد 
و در یک نگاه می توان تحقق این دو حماسه- سیاسی 
و اقتصادی- را در سال کنونی بعینه مالحظه کرد و در 
این میان می ماند دشمنان بیرونی و برخی دنبال روهای 
درون��ی آنان ک��ه به دنبال ایجاد تردی��د در بین مردم 
هستند اما مثل همیش��ه برنامه ها و نقشه های خود را 

علیه جمهوری اسالمی نقش بر آب می بینند.
این روزها شور و شوق انتخابات آن چنان در کوچه 
و خیابان های ش��هرهای مختلف کشورمان طنین انداز 
شده که همگی از نحوه حضور و انتخاب فرد اصلح سخن 
به میان می آورند و برخالف خواس��ت و نظر دشمن که 
ب��ر عدم حضور مردم تاکی��د دارد، مردم راه خود را در 
سایه نظام اسالمی یافته اند و با شتاب و حرکت به سوی 

افق های باز آینده می روند.
چن��د روز پیش کارت دعوت به عروس��ی یکی از 
بستگان به دستم رسید که حکایت از پیوند ازدواج دو 
زوج جوان آن هم در روز جمعه 24خرداد ماه را داشت. 
اما نکته جالب اینجا بود که در گوشه ای از کارت عروسی 
قید شده بود که: »میهمانان عزیز لطفا شناسنامه و کارت 
ملی خود را همراه داش��ته باش��ید!« اول که این جمله 
را خواندم فکر کردم که ش��اید این هم قانون جدیدی 
است که تا مدارک شناسایی افراد نباشد آنها را به تاالر 
پذیرایی راه نمی دهند! اما وقتی که علت را جویا ش��دم 
گفتن��د که داماد خانواده  آقا داماد کاندیدای ش��ورای 
ش��هر هستند و باید حتما! به ایشان رای بدهید بعد به 
سالن پذیرایی تشریف بیاورید!  حال اگر به این موضوع 
از زاویه حماس��ه سیاسی موردنظر رهبر معظم انقالب 
نگاه کنیم خواهیم دید که ملت ایران در هر ش��رایطی 
که باش��ند از دغدغه های سیاسی که منافع ملی، دینی 
و انقالبی آنان را تحت الشعاع قرار می دهد جدا نیستند، 
یعنی حتی اگر مثل این آقا داماد روز جشن عروسیتان 
ه��م که باش��د باز هم به فکر ش��وهرخواهر محترمتان 
هستید که نامزد شورای شهر هستند و دلتان می خواهد 
با مش��ارکت باالیی ش��اهد انتخاب او باشید،  به جرات 
می توان گفت چنین نگاهی به مس��ایل سیاسی جاری 
در کش��ور فقط و فقط مختص ایرانیان است و به قول 
یکی از کاندیداهای محترم ریاس��ت جمهوری، اکنون 
پش��ت خیمه دش��من قرار داریم و باید با هوشیاری و 
آگاهی مراقب باش��یم که افرادی در داخل دستاوردها 
و موفقیت ه��ای انقالب را کوچک نش��مارند و به ایجاد 
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ازدواج مه�م ترین تصمیم زندگی اس�ت. هر 
انسانی در زندگی اش تنها فرصت های معدودی دارد 
که انتخاب های بزرگ انجام دهد ، انتخاب هایی که  
سعادت و ش�قاوت او را رقم می زند. اگر در هنگام  
بلوغ انس�ان به عق�ل و اختیار خود آزاد اس�ت تا 
انتخابی مهم درباره فلسفه زندگی اش داشته باشد 
که همان ایمان و کفر اس�ت، یک انتخاب  اساسی 
دیگر نیز در این مقطع زمانی انجام می دهد که آن 
نیز س�عادت دنیوی و اخروی او را رقم می زند، زیرا 
این خود انس�ان اس�ت که با ه�ر انتخابی بزرگ و 
سرنوشت ساز مشخص می کند که در ابدیت شقاوت 
یا ابدیت سعادت باشد. اگر انسان این دو انتخاب را 
از سر عقل و تدبیر انجام دهد آنگاه است که برای 

ابدیت، خوشبختی خود را رقم زده است.
ازنظر اس��الم بهترین لحظات زندگی انس��ان دوره 
جوانی اس��ت. در این دوره اس��ت که انسان انتخاب های 

سرنوشت سازش را انجام می دهد.
اگر بتواند درست تصمیم گیری و انتخاب کند دیگر 
با یک فلسفه و سبک سالم زندگی اش را می سازد. شرایط 
این دوره بسیار حساس است. همان گونه که انتخاب دین 
بدون هیچ اکراهی باید در این دوره انجام ش��ود تا دچار 
بحران هویت و شخصیت نشود، همچنین باید در این دوره 
به دور از هرگونه اکراه و اجباری از درون و بیرون انتخابی 
درست درباره همسر آینده اش داشته باشد که مصاحب 

دائمی او در طول زندگی خواهد بود.
نعمت داشتن همسر خوب در جوانی

حجت االس��الم منصور آقاخانی پژوهش��گر مسائل 
دینی با این توصیف که یک یار و غمخوار و همسر خوب 
می تواند زندگی آدمی را به بهشت تبدیل کند به گزارشگر 
کیهان می گوید: »همسران شایسته در کنار هم به آرامش 
و آس��ایش می رس��ند و مودت و رحم��ت را در کنار هم 
تجربه می کنند، تجربه ای که در هیچ چیز دیگری شدنی 
و دست یافتنی نیست، زیرل آرامش ها و آسایش هایی که 
از راه های دیگر به دس��ت می آید هرگز طعم ش��یرین و 

گوارایی در زندگی شیرین خانوادگی نخواهد داشت.«
حجت االس��الم آقاخانی با تأکید بر این که از آیات 
قرآن��ی به دس��ت می آید که جوان��ی و دوره فتوت واقعاً 
دوران سرنوشت سازی است خاطرنشان می کند: »وقتی 
عالیم و نشانه های بلوغ به ویژه جنسی بروز کرد، دختر و 
پسر می بایست خود را آماده یک زندگی مشترک کنند. 
این زمان بهترین زمانی اس��ت که دو جنس می توانند با 
پیون��دی الهی خود را به کمال برس��انند. انعطاف پذیری 
و تغییرپذی��ری مهم ترین عناصر دوره جوانی اس��ت که 
می تواند دو جنس با افکار و اندیشه ها و رفتارهای متفاوت 
را به گون��ه ای درآورد که در نهایت به نوعی یگانگی بلکه 
یکتایی برسند و میوه های شیرین فرزندان آنان به صالح 

درآیند و از هرگونه آفت و آسیبی در امان بمانند.«
این پژوهشگر در ادامه اضافه می کند: »هرچه سن 
پس��ران و دختران افزایش یابد، ش��رایط پیوند سخت تر 
خواهد ش��د؛ زیرا ش��خصیت ها پس از ش��کل گیری در 
نوجوانی و جوانی، اندک اندک استحکام می یابد و افکار و 
عقاید و باورها و رفتارها قوام می یابد به گونه ای که دیگر 
یا تغییرپذیر نخواهد بود یا بسیار سخت با تغییرات جزئی 
همراه خواهد شد. در این صورت پیوند هر چند در ظاهر 
صورت می گیرد ولی همواره اختالف و تفاوت ها چنان نمود 
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می یابد که شیرینی پیوند دیده نمی شود. در روان شناسی 
شخصیت بر این نکته تأکید می شود که تغییر بینش ها و 
نگرش ها در زمانی که شخصیت، هویت ثابتی یافت بسیار 

سخت خواهد بود.«
در روایات اسالمی از والدین خواسته شده تا دختران 
را پیش از آن که شخصیت ثابتی پیدا کنند شوهر بدهند 
چ��را که اگر در ای��ن صورت ازدواجی ص��ورت گیرد، از 

موفقیت کمتری برخوردار خواهد بود.
آقاخان��ی در ادامه این ط��ور می گوید: پیامبر)ص( 
بهترین زمان ازدواج را زمان جوانی می داند و در این باره 
چنان که شیخ طوسی در صفحه 17 مجلد 20 تبیان نقل 
کرده است، ایشان فرموده اند: »هر کس در ابتدای جوانی 
ازدواج کند شیطان فریاد می زند: فریاد از او، فریاد از او، 

دو سوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت.«
از دیدگاه این پژوهشگر اگر دختر و پسر از این فصل 
جوانی بگذرند و ازدواج را به تاخیر اندازند، افزون بر این 
که زمینه گناه فراهم می شود بلکه امکان ایجاد یک خانواه 
خوب و نیک نیز از دست می رود؛ زیرا شخصیت های شکل 
گرفته و هویت ها ثابت و پایدار خواهد بود و امکان تغییر در 
رفتار و همانندسازی کمتر خواهد شد و افزون بر مشکالتی 
که از تفاوت های جنسیتی موجب آن است، دسته دیگر 
از مشکالت پدیدار خواهد بود که به تفاوت های جنسیتی 
ارتباط��ی ندارد بلکه به بینش ها و نگرش ها و رفتارها باز 
می گردد. این دس��ته اخیر به دلیل عدم تغییر و س��خت 
تغییر بودن ش��رایط زیست در خانواده مشترک را دشوار 
می کند و به جای تفاوت ها اختالفات را موجب می شود.
خانواده پایدار با الگوی اسالمی- ایرانی

خانواده محوری یکی از مباحث مهم و مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب است بنابراین تشکیل خانواده پایدار 
با الگوی اسالمی- ایرانی براساس اصول و معیارهای دینی 
و قرآنی و ترویج ازدواج آس��ان باید در دس��تور کار همه 

مسئوالن و متولیان امر ازدواج قرار گیرد.
این مقدمه س��خنان مس��عود امینی مدیرکل دفتر 
برنامه ری��زی ازدواج و تعالی خان��واده در وزارت ورزش و 

جوانان اس��ت که در گفت وگو با گزارش��گر کیهان مورد 
تاکید قرار می دهد.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که با توجه به افزایش 
س��ن ازدواج وزارت ورزش و جوان��ان چه اقداماتی برای 
تس��هیل ازدواج انجام داده است، به مشکالت پیش روی 
این موضوع اشاره می کند و می گوید: »یکی از مشکالت 
ازدواج جوانان تعارضات زیادی است که در دستگاه های 
ذی ربط وجود دارد و به مبحث خانواده پایدار صدمه های 
زیادی وارد کرد، چرا که هنوز در بحث قوانین مشکالتی 
وجود دارد و البته در وزارتخانه دنبال به روز کردن قانون 

تسهیل ازدواج هستیم و در دستور کارمان قرار دارد. 
از وی در مورد قوانینی که در بحث ازدواج مش��کل 
دارد سوال می کنم، او به بند 70 الیحه بودجه امسال به 
عنوان نمونه اش��اره می کند و در توضیحات بیشتری در 
مورد موازی کاری ها می گوید: در این بند چنین آمده است: 
»مرکز امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری و معاونت 
علم��ی و فناوری رئیس جمه��ور مجازند تا فعالیت های 
اجرائی خود را در راس��تای تحقق اهداف و سیاست های 
موردنظ��ر از طریق دس��تگاه های اجرای��ی در چارچوب 
تفاهم نام��ه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی ش��ده 
مربوط به خود در این قوانین به انجام برساند. دستگاه های 
اجرایی مجازند تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را 
به استثنای فصول 1 و 6 در امور مربوط به زنان، خانواده 

و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.«
امینی می گوید: »در حوزه ازدواج در وزارتخانه سعی 
کردیم استان ها را وارد کار کنیم و مباحث مربوط به هر 
اس��تان را به مسئوالن اس��تانی واگذار نماییم تا جلوی 
موازی کاری ها گرفته ش��ود. ضمن اینکه کارها از طریق 

مسئوالن استانی بهتر و سریع تر پیگیری می شود.«
وی همچنین به یکی دیگر از اقداماتی که در مورد 
کاهش سن ازدواج و راهکارهای تسهیالتی صورت گرفته 
اشاره می کند و خاطر نشان می سازد: »در حوزه خانواده، 
مش��اوره و ازدواج، با تشکیل 56 ثمن )سازمانهای مردم 
نهاد( با الگوی اسالمی- ایرانی ساماندهی امور جوانان را 

به صورت تخصصی و استانداردسازی در دستور کار قرار 
دادیم و نتایج خوبی تاکنون به دست آمده است.«

مدیرکل دفتر برنامه ری��زی و ازدواج تعالی خانواده 
تسهیل وام ازدواج را یکی دیگر از اقدامات موثر در ازدواج 

به موقع و آسان ذکر می کند و می گوید:
»دسترسی به آمار بانک مرکزی برای اطالع از افرادی 
که وام ازدواج گرفته یا در نوبت وام قرار دارند مثل ورود 
به جزیره ای بود که نیاز به لوازم خاصی داشت و دسترسی 
به این اطالعات بسیار دشوار بود و موانع زیادی در سر راه 
وجود داشت که خوشبختانه االن این سدها از بین رفته 
و کار گ��روه بررس��ی وام ازدواج جوانان در بانک مرکزی 

تشکیل و این حلقه مفقوده پیدا شد.«

به او می گویم: آنچه بیش از همه جوانان در ش��رف 
ازدواج به آن نیاز دارند افزایش سقف وام  هاست، نه تشکیل 
کار گروه، ش��ما چه اقداماتی برای افزایش این اعتبارات 
انج��ام داده اید؟ می گوی��د: »بودجه وام االن مش��خص 
نیس��ت چون ردیف و اعتبار ندارد و متکی به س��پرده ها 

و قرض الحس��نه ها می باشد ولی در عین حال با پرداخت 
همین وام های اندک در سال 91، 30درصد ازدواج ها شکل 
گرفته اس��ت و اگر این وام ها نبود شاید همین ازدواج ها 

هم صورت نمی گرفت.
وی ب��ه آم��ار 11 ماه ازدواج در س��ال 91 اش��اره 
می کند و می گوید: در س��ال گذش��ته 726 هزار و 390 
واقعه ازدواج صورت گرفته، 923 هزار و 133 وام ازدواج 
پرداخت ش��ده و 837 هزار و 566نفر هم هنوز موفق به 
گرفتن وام نشده اند. و در همین جا اعالم می کنم با توجه 
به اینکه این کار گروه در بانک مرکزی هم مستقر هستند 
امکان پیگیری و شناسایی افرادی که تاکنون وام ازدواج 
نگرفته اند وجود دارد. ضمنا س��ایت سامانه قرض الحسنه 

ازدواج جوانان هم به صورت آزمایش��ی در قم راه اندازی 
شده و افرادی که موفق به دریافت وام ازدواج نشده اند از 
طریق این سایت ها می توانند موضوع را پیگیری کنند تا 

مشکل شان در اسرع وقت حل شود.
امینی سایت JAVANE QOMI.IR  را به عنوان 

س��امانه رسیدگی به شکایات و تسهیالت ازدواج جوانان 
معرفی می کند و می گوید: »نامه راه اندازی سامانه به تمام 
اس��تان ها هم ارسال شده تا مس��ئوالن در اولین فرصت 
نسبت به راه اندازی، رصد و پیگیری وام ها اقدام نمایند.«

این مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان با اعالم 
خبر تصویب طرح یک فوریتی تعیین تکلیف وام ازدواج 
در مجلس، اظهار امیدواری می کند مغایرتهای پرداخت 
وام 3 تا 5 میلیونی ازدواج از بین برود و س��قف وام نیز 

افزایش یابد و نرخ واقعی ازدواج مشخص شود.
وی می گوید: »در راستای حمایت از تولیدات ملی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکاتباتی انجام داده ایم 
تا لیس��ت تولیدات داخلی و ملی برای تشکیل خانواده با 
نرخ روز به ما اعالم ش��ود تا بتوانیم نرخ واقعی ازدواج و 

افزایش وام ها را مشخص کنیم.«
ضرورت تشکیل مراکز مشاوره خانواده

امین��ی عدم توجه به مش��اوران دینی و اس��المی 
در بح��ث ازدواج را یکی از مش��کالت پیش روی ازدواج 
جوانان بیان می کند و می گوید: »در این خصوص هم با 
برپایی جشنواره ملی تجلیل از خادمان و فعاالن خیران 
حوزه ازدواج در بحث محتواس��ازی و الگوسازی کارهای 
ارزشمندی صورت گرفته است و استانها را وارد کار کردیم 
تا استانهای برتر درحوزه خانواده شناسایی و تشویق شوند.

به عنوان نمونه در استان البرز در سال گذشته 50 
زوج نمونه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

 همچنین اس��تانهای برتر در حوزه خانواه و ازدواج 
به ترتیب استانهای آذربایجان شرقی- خراسان جنوبی- 
خوزس��تان- هرمزگان ایالم هر یک با کسب امتیازهای 
93/27 - 90- 88- 82 و 79 از 100امتی��از، درص��در 

قرار گرفتند.
امینی همچنین مس��ئله مس��کن جوان��ان یکی از 
مهم ترین دغدغه های زوجهای جوان و س��دهای پیش 
روی ازدواج آنها برمی ش��مرد و می گوید: »سیاستگذاری 
صحیحی در روند مس��کن مهر ق��رار دادیم تا جایی که 
یک میلیون و 600 هزار مس��کن مه��ر در حوزه جوانان 

اختصاص یافته است.«
مراکز مشاوره و تحکیم خانواده

باتوجه به اینکه مش��اوره نقش مهمی در تش��کیل 
و اس��تحکام خانواده دارد بنابراین با تأس��یس 60 مرکز 
مش��اوره تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان قدم های 
مثبتی در تسهیل ازدواج جوانان برداشته شده است. از 
مدی��ر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده در وزارت ورزش 
و جوانان توضیحات بیش��تری در خصوص فعالیت این 
مراکز و نحوه تأس��یس آنه��ا می خواهم، می گوید: »این 
مراکز در سطح همسرگزینی-مشاوره حضوری و تلفنی، 
فعالیت می کنند و افرادی می توانند اقدام به تأسیس این 
مراکز کنند که دارای ش��رایط ذیل از جمله 35 سال به 
باال و متاهل باش��ند و مدرک کارشناسی ارشد و پروانه 
تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را 

دریافت کرده باشند.
پیش بینی ما این اس��ت ک��ه 3 تا 5 میلیون نفر به 
س��امانه مراکز مشاوره جهت همسرگزینی مراجعه کنند 
ب��ه او می گویم امکان سوءاس��تفاده در این مراکز وجود 
ندارد؟ قاطعانه پاسخ می دهد: »نظارت دقیقی بر فعالیت 
این مراکز داریم و مشخصات افرادکامال محرمانه است و 

راه هر گونه سوءاستفاده بسته است.«

سونامی حماسه سیاسی 
پشت خیمه های دشمن

گزارش خبری

افقی:
 1-جریان حاکم بر رس��انه های استکباری 
صهیونیس��تی- از سنگ ها 2- این دستاورد 
عامل بازدارنده در برابر دشمنان ایران است 
3-کلمه انتخاب- راه آهن ش��هری- دانه ای 
روغ��ن دار- بت عرب جاهلی 4-پیش��ین- 
پسوند آغشتگی- از صحابه مشهور حضرت 
محمد)ص( 5-روح و س��ایه- ایوان- تماس 
یافته 6-پیامبر دروغین دوره ساسانیان- ماه 
تقویم س��ریانی- س��دی در نزدیکی تهران 
7-وس��یله ارتباطی منس��وخ ش��ده- رکوع 
رون��ده- ضدخأل 8-مجرای خون- از مرغان 
سخنگو- کشوری در حاشیه خلیج فارس- 
یادداشت 9-رتبه ممتاز- جانشین- منطقه ای 
زیبا در نزدیکی مرز عراق 10-وصف س��ال 
366 روزه- فرق سر- تکرار شده 11-حزبی 
در پاکس��تان- جزیره ای در ج��وار آبادان- 
واج��ب کردن امر مس��تحب 12-تش��تک 
نوشابه- سکوی ش��یرجه- جانوری باهوش 
13-پیشوند نفی کننده- اکنون- تازه کار- ساز 
شاکی 14-سراسیمه شدن و عدم مدیریت 

15-بسیار- بازی فینال.

عمودی: 
1-گاو مقدس در مصر باستان- فشرده- 
از خط�وط تحری�ر فارس�ی 2-روان و 
مایع- کپی کردن، مهندس�ی معکوس 
3-تنبل و بی�کاره- نیاز تفنگ- رهبر 
حزبی- نقش بازیگر 4-عالمت و نشانه- 

اهرم- راهی برای دفع آفات و حشرات 
5-کلی�د- وس�یله کار آرایش�گران- 
اصطالح�ی در صنعت ب�رق 6-بزرگ- 
ناب�ود ک�ردن- جمع مش�هد 7- گاه با 
صوتی می آید- فناوری اطالعات- لوله 
دم و بازدم 8-پسوند صفت ساز- مخزن 
موس�یقی و فیلم- دس�ته تبهکاران- 
پیش درآم�د بن�د 9-بچ�ه گیالنی- از 
مراکز اس�تان ها- کش�وری در آفریقا 
10-ناحیه سردس�یری- میوه ازدواج- 
اولین ش�هید اس�الم 11-م�رد مجرد- 
نامی برای زنان- دس�ت ب�ه قلم بردن 
12-پایداری- ش�اگردی- یار مشهدی 
13-طاقچه- زشت و نکوهیده- پایتخت 
غنا- نتی در موس�یقی 14-سرزمینی 
آنس�وی آمودریا- وصف نوعی بستنی 
15-غرش ابر- نماینده مجلس س�نا- 

مجرای تنفس.

شماره 9732 جدو    ل

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/10/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/11/25 واصل گردید اعضاء 
هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن موسوی اخوان به کد ملی 0038737248، علی مرتضوی به کد ملی 
0053530500، ژینا کیوان به کد ملی0039557618- به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/10/15 حسن موسوی اخوان به 
سمت رئیس هیئت مدیره و ژینا کیوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مرتضوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر علی مرتضوی و محمود تبریزیان به کد ملی 

0044273002 و علی عبیدی به کد ملی 0041426835 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت تولیتو سهامی خاص ثبت شده 
به شماره 21995 و شناسه ملی 10100675526

هیئت  صورتجلس��ه  طبق 
م��ورخ 92/1/28  مدی��ره 
شرکت مزبور که در تاریخ 
92/1/31 واص��ل گردی��د 
رحیم ش��اکی باهر به کد 
به   1380777021 مل��ی 
از شرکت گروه  نمایندگی 
عم��ران و مس��کن س��ازه 
پای��دار ق��رن به شناس��ه 
به   10101285457 ملی 
جای علی خان محمدی به 
سمت رئیس هیئت مدیره 
و محمدرضا رزاقی مدبر به 
کد مل��ی 0050779540 
ب��ه نمایندگی از ش��رکت 
مهندسی عمران و تولیدی 
نی��رو ب��ه شناس��ه مل��ی 
10101357432 به جای 
رحیم شاکی باهر به سمت 
نای��ب رئیس هیئت مدیره 
ب��رای بقیه م��دت تصدی 
انتخ��اب  هیئ��ت مدی��ره 

گردیدند.

آگهی 
تصمیمات 

شرکت 
انبوه سازان 
سبزاندیشان 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
236078 و 
شناسه ملی 
10102770018

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

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی مورخ 
91/12/16 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/1/31 
واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 
به قرار ذی��ل انتخاب گردیدند: محمد روحانی به 
ش مل��ی 0384031714 و عبدالکریم نادری به 
ش ملی 2295035082 و محمدجواد فرقانی به 
ش ملی 0063036258 به موجب صورتجلس��ه 
هیئت مدیره مورخ 91/12/16 عبدالکریم نادری 
به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد فرقانی 
به س��مت نایب رئی��س هیئت مدی��ره و محمد 
روحان��ی به س��مت مدیرعامل تعیی��ن گردیدند. 
کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با 
امضاء مش��ترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شر کت بورگین 
سهامی خاص ثبت شده به 

شماره 39463 و شناسه ملی 
10100848663

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

س�ازمان دامپزش�کی کش�ور در نظ��ر دارد نس��بت به تامی��ن نیاز خ��ود جهت 
1/500/000 ع��دد لوله خونگیری و 1/000/000 عدد پالک گوش لیزری و همچنین 
تعدادی کیت، آنتی ژن و مواد آزمایش��گاهی )به ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه( با 
اولوی�ت تولیدکنن�دگان داخلی از طریق مناقصه عمومی اق��دام نماید. لذا از کلیه 
متقاضی��ان واجد ش��رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت 
داش��تن معرفی نامه و رسید فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب 610/53 
خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در س��اعات اداری به آدرس 
ته��ران خیابان ولی عصر)عج( ابتدای خیابان س��یدجمال الدین اس��دآبادی س��ازمان 
دامپزش��کی کشور- معاونت پش��تیبانی اداره کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی مراجعه 

نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخه 92/4/2

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 92/4/22
حضور ش��رکت کنندگان در جلس��ه بازگش��ایی پاکات که به تفکیک در اسناد مناقصه 

درج شده است، بالمانع است.
میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه که می بایس��ت به صورت ضمانتنام��ه بانکی )قابل 
تمدید به درخواس��ت س��ازمان دامپزش��کی کش��ور(، یا واریز نقدی به حساب شماره 
37279/58 نزد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بنام سازمان دامپزشکی کشور 

و یا اوراق مشارکت )بی نام( ارائه گردد، به تفکیک در اسناد مناقصه قید شده است.
تلفن تماس: 3-88953400 )داخلی 109(

اطالعات بیش��تر در س��ایت س��ازمان ب��ه آدرس WWW.IVO.ORG.IR  قابل 
دریافت است.

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
)1/م/92( خرید لوله خونگیری و پالک گوش

)2/م/92( خرید کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی

دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان دامپزشکی کشور

ش�رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد مواد ش�یمیائی مشروحه ذیل را پس از شناسایی منابع واجد شرایط و 
براس�اس نیاز س�الیانه تأمین نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت هایی که در زمینه تولید اینگونه مواد فعالیت دارند دعوت به عمل 
می آید که تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز، حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از درج آگهی نوبت دوم )به اس��تثنای 

روزهای پنجشنبه و تعطیالت رسمی( به نشانی اعالم شده تسلیم نمایند.
1- انواع تعلیق شکن های حوزه های نفتی جنوب

2- تعلیق شکن میعانات گازی
3- تعلیق شکن معکوس

4- باکتری کش بر پایه شیمیائی آلدوئید و کوات
5- کندکننده خوردگی محلول در آب

6- کندکننده خوردگی در هیدروکربور )تزریق مستمر سطحی(
7- کندکننده خوردگی در هیدروکربور )مستمر عمقی(

8- کندکننده خوردگی در هیدروکربور )استفاده منقطع(
9- کندکننده خوردگی سه فازی

10- ماده اکسیژن زدا
11- ماده ضد رسوب

12- انواع افزایه های اسیدی
13- مایه روان کننده خطوط نفت

14- ضدکف گل حفاری
15- ماده شیمیائی نی کپ

16- آمونیوم بی فلوراید
17- اسید بنزوئیک

18- کف آتش نشانی
19- آنتی فوم سیلیکونی و الکی

20- ماده شیمیائی مولکوالرسیو )غربال مولکولی(
مدارک مورد نیاز:

1- تصاویر مصداق اساسنامه، آگهی های تصمیمات/ تغییرات و... بعدی تاکنون و مندرج در روزنامه های رسمی کشور.
2- نمودار سازمانی و مشخصات، تحصیالت و سوابق کارکنان شرکت/ کارخانه.

3- سوابق فعالیت های انجام شده و یا در حال انجام شرکت در ارتباط با موضوع فوق.
4- امکانات و تجهیزات و توانائی فنی در زمینه تولید نرم افزاری و مالی برای انجام کار.

5- تعیین ظرفیت تولید روزانه به تفکیک جهت مواد قابل عرضه.
آدرس: 

اهواز- کوی فدائیان اس�الم )نیوسایت( بیمارستان سابق شرکت نفت- س�اختمان 111- خریدهای عمومی کاال- دایره 
مواد شیمیائی بهره برداری تلفن 2263257- 0611 فاکس 4455008- 0611

»آگهی شناسائی منابع تولیدکننده«
شرکت ملی نفت ایران

ت اولشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نوب

WWW.NISOC.IR
WWW. SHANA.IR
HTTP://IETS. MPORG.IR

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شماره مجوز: 104118
5/836 م/ الف

21- پلی کلین
22- توربوکلین
23- آرماکلین

24- هند کلینر )کرم دست پاک کن(
25- استون ٪99

26- منواتیلن گالیکول صنعتی
27- تری اتیلن گالیکول صنعتی

28- تولوئن صنعتی
29- متانول صنعتی ٪99/5

30- حالل رسوبات درون چاهی )زایلین(
31- گریس حفاری )کیسینگ دوپ(
32- اسید کلریدریک 28٪ تا ٪32

33- اسید فرمیک
34- اسید استیک
35- وایت اسپریت

36- الکل صنعتی ٪95
37- دی اتانول امین صنعتی

38- سرامیک بال

بدون نقطه کور 

                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 


