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هواپيمايي آسمان: هيچ هواپيمايي
 بدون بيمه مجوز پرواز ندارد

شرکت هواپيمايي آسمان اعالم 
کرد: همه هواپيماهاي اين شرکت 
تحت پوش��ش بيمه اي قرار دارند 
و هيچکدام از آن ها بدون داشتن 
بيمه مجوز پرواز ندارد. به گزارش 
روزنام��ه تجارت ب��ه نقل از ايرنا، 
اين ش��رکت به دنب��ال اظهارات 

غالمرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس در جريان استيضاح »علي ربيعي« وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي درباره بيمه نبودن هواپيماي اي تي آر هواپيمايي آسمان 
که اوايل اسفند ماه در دامنه دنا در نزديکي ياسوج سقوط کرد، در 
اطالعيه اي اعالم کرد: به اطالع مردم عزيز و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي مي رساند که تمام هواپيماهاي شرکت آسمان بيمه 
هستند. بر اساس اين اطالعيه، شرکت هواپيمايي آسمان تاکيد 
کرده اس��ت که هيچ هواپيمايي بدون داش��تن بيمه مجوز پروازي 
ندارد و هواپيماي سانحه ديده در کوه دنا نيز بيمه بوده است. شرکت 
هواپيمايي آس��مان تصريح کرده اس��ت که هيچ هواپيمايي بدون 
داش��تن اس��ناد و مدارک بيمه، مجوز پرواز از س��ازمان هواپيمايي 
کشوري دريافت نمي کند. گفتني است؛ شرکت هواپيمايي آسمان 
در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگي کشوري واگذار شده است. 
در زمان سقوط هواپيماي شرکت آسمان در مسير تهران - ياسوج، 
بيمه ايران اعالم کرد که اين هواپيما با سرمايه سه ميليون دالر 
تحت پوشش بيمه نامه بدنه و مسئوليت هواپيما بوده و براي هريک 
از سرنش��ينان و خدمه نيز تا س��قف ۲۱۰ ميليون تومان پوش��ش 
بيمه اي ارائه شده است. در اين حادثه هوايي که اوايل اسفند ماه 

جاري روي داد 66 نفر از هموطنان کشته شدند.

کارون پرتأخيرترين ايرالين بهمن 
سازمان هواپيمايي کشوري آمار عملکرد ايرالين ها در بهمن ماه 
س��ال ۱۳۹6 در فرودگاه مهرآباد تهران را اعالم کرد. به گزارش 
روزنامه تجارت، براس��اس اين آمارها ش��رکت هواپيمايي کارون 
که براي نخستين بار آمار عملکردش از سوي سازمان هواپيمايي 
کشوري رسما ثبت شده، بيشترين تاخير را در طول يک ماه داشته 
است. اين شرکت هواپيمايي در بهمن ماه ۱۷۹ پرواز داشته که از 
اين تعداد ۱۲۴ پرواز معادل 6۹ درصد با تاخير همراه بودند تا اين 
ايرالين بيشترين رصد تاخير را در قياس با ديگر شرکت ها داشته 
باش��د. پس از آن ش��رکت هواپيمايي زاگرس با انجام ۴۲۰ پرواز 
مع��ادل 6۱ درص��د از کل عملکرد دومين ايرالين پرتاخير بوده و 
پس از آن شرکت هاي هواپيمايي ايران اير و قشم اير با ۵۹ ، آتااير 
با ۵۸ و کاس��پين با ۵۵ درصد قرار داش��تند. نکته قابل توجه اين 
است که شرکت هواپيمايي آسمان که در ماه هاي گذشته معموال 
صدرنش��ين تاخيرهاي پروازي بوده، در اين ماه با بهبود عملکرد 
خود از صف ايرالين هاي با درصد تاخير باال خارج شده است. از 
نظر تعداد پروازهاي انجام ش��ده اما همچنان ش��رکت هواپيمايي 
آسمان بيشترين فعاليت را داشته و در ماه گذشته ۹۸۳ پرواز را در 

فرودگاه مهرآباد به ثبت رسانده است.

پيشخوان

راه و مسکن/ اجتماعی

معاون وزير راه و شهرسازي:

راهداري و حمل ونقل جاده اي دو بال ايمني در جاده هاي كشور هستند
معاون وزير راه و شهرس��ازي در همايش »مروري بر آمادگي 
کامل بخش راهداري و حوزه حمل ونقل جاده اي در سفرهاي 
نوروزي« گفت: با توجه به اينکه راهداري و حمل ونقل جاده اي 
دو بال ايمني در جاده هاي کش��ور هس��تند به هيچ عنوان بر سر 
ايمني در راه هاي کشور، سازمان با هيچ فردي مماشات نخواهد 

کرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي س��ازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي، عبدالهاش��م حس��ن نيا معاون 
وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان با اشاره به اهميت 
مأموريت و برنامه هاي جامع و ويژه در سفرهاي نوروزي پيش 
روي هم وطنان، اظهار داش��ت: از س��ال گذش��ته پس از الحاق 
وظايف بخش راهداري به ادارات کل اس��تاني تالش بس��يار 
گسترده اي انجام شد که فرآيند ادغام با سرعت طي شود و در 
حال حاضر نيز مديريت و هيات عامل جديد س��ازمان مصمم 

به پيشبرد برنامه ها با نگاه روبه جلو هستند.
وي با بيان اينکه س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي يک 
بنگاه اقتصادي بزرگ در کشور محسوب مي شود تصريح کرد: 

اين سازمان مي تواند نقش و تأثيرگذاري بسياري بر ارزش پول 
ملي داشته باشد زيرا داراي کارکنان و مجموعه دست اندرکار 
قريب به ۳ ميليون نفري است که به درستي بيانگر حجم باالي 
کار و تأثيرگ��ذاري بس��يار مهم در ابع��اد اقتصادي - اجتماعي 
در کش��ور را دارد ل��ذا ب��ا تکيه ب��ر اين اصل بخ��ش مي تواند از 
ظرفيت ه��اي خ��ود براي توليد ث��روت و ارتقا ارزش پول ملي 

بهره برداري کند.
حس��ن نيا خطاب به معاونين ادارات کل اس��تاني با تأکيد بر دو 
مقول��ه مهم صداقت و پش��تکار در انج��ام مأموريت و وظايف 
محول��ه، گف��ت: عليرغم برخي تنگناها و ش��رايط اقتصادي در 
کشور، الزم است همچنان با تکيه بر دو اصل يادشده در ارائه 
خدمات به هم وطنان توس��ط س��ازمان که بر کيفيت زندگي 
تمامي آحاد مردم تأثيرگذار اس��ت فعاليت ها با قوت ادامه يابد 
که در اين صورت مطمئنًا ش��اهد تأثير مثبت و بس��زاي آن در 

جامعه خواهيم بود.
 با توجه به اينکه راهداري و حمل ونقل جاده اي دو بال ايمني 
در جاده هاي کشور هستند به هيچ عنوان بر سر ايمني در راه هاي 

کش��ور، س��ازمان با هيچ فردي مماش��ات نخواهد کرد و انتظار 
اس��ت تا در ايام تعطيالت و س��فرهاي نوروزي نيز ايمني س��فر 
هم وطنان با مس��ئوليت و وظايف محوله اي که بر عهده همه 

مجموعه است در تمام راه هاي کشور تأمين شود.
وي با اشاره به اينکه سه رويکرد مهم براي آينده سازمان پيش 
بيني شده است گفت: اين سه رويکرد شامل مباحث مختلفي 
از جمله ايمني، ITS و IT همچنين موضوع اقتصاد حمل ونقل 
جاده اي و به ويژه ترانزيت هس��تند که با توجه به چرخه توليد 
ثروتي که پيش تر اش��اره ش��د نقش اساسي را براي ارتقا ارزش 
پول ملي ايفا مي کنند و الزم است به کمک فعاالن در بخش، 
صاحبان حرفه، تش��کل هاي صنفي و بخش خصوصي در اين 

راستا باهم انديشي گام هاي بلندي برداشت.
حس��ن ني��ا با تأکيد بر اينکه ام��روزه IT, ITS مهم ترين بخش 
اقتص��ادي کش��ورها را تأمي��ن مي کنند ادام��ه داد: امروزه اين 
اصل را در کش��ورهاي توس��عهافته و يا درحال توسعه مي توان 
مش��اهده نم��ود لذا اگر بخواهي��م وارد بازار بزرگ تري ازلحاظ 
سود مالي شويم بايد چرخه و گردش فعاليت هاي بخش را به 

پهنه و گستره بزرگ تري تبديل نماييم تا از تمامي ظرفيت هاي 
موج��ود ني��ز بهره برداري کنيم، امروزه ترانزيت حلقه اتصال به 
 بازارهاي جهاني اس��ت و باعث رش��د ثروت در جامعه خواهد

 شد. 
با توجه به نزديکي به س��ال نو و آغاز طرح س��فرهاي نوروزي 
الزم است تمامي همکاران و دست اندرکاران واحدهاي استاني 
ب��ا آمادگ��ي بيش از هميش��ه و با به کارگي��ري تمام ظرفيت و 
ت��وان در اختي��ار براي انجام س��فرهاي ايمن هم وطنان تالش 
جدي داش��ته باش��ند تا ضمن جلب رضايت پروردگار موجبات 
آرامش و آس��ايش اس��تفاده کنندگان از راه ها و رضايتمندي 

آنان را فراهم آورند.

گروه راه و مسکن: برنامه ملي بازآفريني 
شهري روز پنجشنبه ) ۱۹ بهمن ماه ۹6 ( 
با دستور رييس جمهور آغاز شد. همزمان 
اقدامي تقويتي توسط بانک مسکن براي 
کاه��ش ۱.۵ درص��دي نرخ س��ود اوراق 
مس��کن در بافت فرس��وده انجام ش��د و 
 اي��ن ن��رخ از ۱۷.۵ درصد ب��ه ۱6 درصد 

رسيد. 
مدت بازپرداخت آن هم از ۱۲ به ۱۵ سال 
افزايش پيدا کرد. هدفي که مجلس براي 
دولت تعيين کرده اين اس��ت که تا پايان 
برنامه شش��م حدود نيم��ي از بافت هاي 
ناکارآمد، نوسازي شود که ۱۲۳ تريليون 
تومان بودجه نياز دارد و بخش خصوصي 
مي تواند با حضور موثر در اين بافت ها اين 

بازار بزرگ را به خود اختصاص دهد.
در اي��ن رابط��ه محمد س��عيد ايزدي در 
گفت وگو با ايس��نا اعالم کرد: هنوز س��ه 
شرط الزم براي ترغيب بخش خصوصي 

براي ورود به برنامه ملي بازآفريني شهري 
يعني امنيت، تسهيالت و مشوق ها فراهم 
نش��ده اس��ت، اما به زودي ش��رايط مهيا 

خواهد شد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي اظهار کرد: 
نوس��ازي بافت ه��اي ناکارآم��د به طور 
ج��دي در دس��تور کار دولت ق��رار دارد، 
ام��ا هن��وز کامال تبيين نش��ده که بخش 
خصوص��ي ورود کند و بايد مقداري صبر 
ک��رد ت��ا کارها در روال خ��ود قرار گيرد. 
توس��عه گران مطمئن باشند در آن زمان 

شرايط متحول خواهد شد.
وي اف��زود: ت��ا کنون بس��ته تش��ويقي 
بافت ه��اي فرس��وده عمليات��ي نش��ده 
ک��ه توس��عه گر بداند از چه مش��وق ها و 
تس��هيالتي با چه نرخ س��ودي بهره مند 
مي ش��ود. هم چنين معلوم نيس��ت دقيقا 

اراضي و امالک کجا هستند.
 اگ��ر وعده هايي ک��ه داده ايم تحقق پيدا 

کند، توسعه گران با ميل و رغبت ورود پيدا 
مي کنن��د. معاون معماري و شهرس��ازي 
وزي��ر راه و شهرس��ازي با بي��ان اين که 
دول��ت ي��ک تيم اجرايي را براي موضوع 
بافت هاي فرس��وده بس��يج کرده اس��ت 
گفت: تيم مذکور بايد بنشينند يکي يکي 

برنامه ها را اجرايي و عملياتي کنند.
اي��زدي ادام��ه داد: اين گونه نيس��ت که 
توس��عه گران استقبال نکرده باشند بلکه 
توس��عه گران ن��ه برنام��ه را ديده اند و نه 
بس��ته هاي حمايت��ي که دکت��ر روحاني 
اش��اره کردند شامل آنها شده است. االن 
اگر توسعه گران به بانک مسکن مراجعه 
کنن��د، هيچ تس��هيالتي به آنها پرداخت 

نمي شود.
 سياس��تي ابالغ ش��ده اما براي اجرايي 
شدن آن برنامه بايد تدوين شود که بايد 
متولي��ان خ��ود را پيدا کن��د، منابع اعالم 
ش��ود و فرآيند در مس��ير خود قرار گيرد. 
ب��ه گفت��ه وي بايد منابع در بودجه س��ال 
۱۳۹۷ لحاظ شود. هنوز تخصيص منابع 
نش��ده که بانک مسکن بگويد چه ميزان 
تسهيالت را براي بافت هاي فرسوده در 

نظر مي گيرد.
مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي تاکي��د 
ک��رد: توس��عه گر امنيت مي خواهد که ما 
تضمين مي کنيم، تس��هيالت مي خواهد 
که ما شرايط را فراهم مي کنيم، امکانات 
و بس��ته هاي تش��ويقي مي خواه��د که 
شهرداري اعالم آمادگي کرده است. ولي 
تا زماني که اين سه شرط الزم مهيا نشود، 

هيچ توسعه گري ريسک نمي کند.

گروه راه ومسکن: به منظور تسهيل تردد 
و ساماندهي ترافيک  جاده هاي کشور۱۰ 
کري��دور مهم در محورهاي ش��رياني به 
ط��ول بيش از ۲۰ ه��زار کيلومتر تعريف 
ش��ده اس��ت ک��ه در س��ال جاري ۴۸۵ 
 کيلومت��ر از آن ب��ه بهره برداري رس��يده

 است.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از 
رواب��ط عمومي و امور بين الملل ش��رکت 
س��اخت و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل 
کش��ور، خيراله خادمي اظهار داشت: اين 
۱۰ کريدور براس��اس طرح جامع حمل و 
نقل، ش��ريان هاي اصلي جاده اي کشور 
هس��تند که به عنوان اولويت هاي توسعه 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل جاده اي از 
س��وي وزارت راه و شهرس��ازي وشرکت 

ساخت وتوسعه تعريف شده اند.
خادمي مب��دا و مقص��د اي��ن کريدورها را 
مرزهاي اصلي کش��ور دانس��ت و عنوان 
کرد:  از بين اين کريدورها، کريدور شماره 
يک و ۱۰ داراي رديف اعتبار مجزا است 
و در حال حاضر هشت کريدور باقيمانده 
ني��ز در ح��ال طي ک��ردن مراحل قانوني 
ب��راي دريافت رديف اعتباري هس��تند. 
مرز هاي زميني آستارا، سرخس و بازرگان 
در ش��مال شرق و شمال غرب، شلمچه، 
بوشهر و چابهار در جنوب شرق و جنوب 
غ��رب، مرز دوغارون در ش��رق و مهران 
و قصرش��يرين در غرب کش��ور، مبدأ و 
 مقصد اين کريدور هاي ۱۰ گانه خواهند 

بود.
مديرعامل ش��رکت س��اخت وتوسعه در 

خص��وص عمليات اجرايي اين کريدورها 
بي��ان داش��ت: در حال حاض��ر بيش از ۳ 
ه��زار کيلومتر از اي��ن کريدورها در حال 
اجراي��ي ش��دن هس��تند و ۴۸۵ کيلومتر 
آن ها نيز در س��ال ۱۳۹6 به بهره برداري 
رس��يده اس��ت و بيش از ۱۲ هزار کيلومتر 
آن هم تا س��ال ۱۳۹۵ زيرعبور ترافيک 

قرار گرفته است.
وي ه��دف اصل��ي ار تعريف کريدورها را 
کاه��ش ترافيک در ش��ريان هاي اصلي 
اع��الم ک��رد و اف��زود: اي��ن ۱۰ کريدور 
تح��ت عن��وان کريدور ش��مال- جنوب 
غ��رب، مرک��ز و ش��رق کش��ور، کريدور 
ش��رق به غرب و ... ش��ناخته ش��ده اند و 
 اولويت اصلي ما تکميل همين کريدورها

 است.
معاون وزير راه وشهرس��ازي تاکيد کرد: 
در اي��ن بي��ن کريدوره��اي ديگري نيز 
وج��ود دارن��د که کارکرد آن ها منطقه اي 

و اس��تاني است و به نوعي تکميل کننده 
کريدوره��اي اصل��ي ده گانه هس��تند. 
کريدور ش��ماره ي��ک از بندر گواترآغاز و 
به موازات س��واحل خليج فارس به طول 
ي��ک ه��زار و ۹۲۰کيلومتر به خرمش��هر 
متصل مي شود و ۸۴۹ کيلومتر آن تا سال 
۱۳۹۵ به بهره برداري رسيده است و ۷۷ 
کيلومتر ديگر آن نيز در سال۱۳۹6 توسط 
رياست محترم جمهور مورد بهره برداري 

قرار گرفت. 
خادمي همچني��ن در خص��وص کريدور 
شماره ۱۰ توضيح داد و گفت: اين کريدور 
از ايواوغلي در آذربايجان شرقي آغاز و تا 
بندر امام خميني در جنوب به طول ۱۱۵۲ 
کيلومتر امتداد مي يابد و۳6۵ کيلومتر آن 
ت��ا س��ال ۱۳۹۵ و ۵۵ کيلومت��ر آن نيز در 
سال ۱۳۹6 به بهره برداري رسيده است. 
عملي��ات اجرايي ۳۳۸ کيلومتر آن نيز در 

حال اجرا است.

معاون وزير راه و شهرسازي اعالم کرد؛

تشويق توسعه گران، با تخصيص بودجه بافت فرسوده
معاون وزير راه و شهرسازي:

ساخت ۳۰۰۰ کيلومتر کريدور در دست انجام است

اجتماعی

گروه اجتماعي: نام نفت و دکتر محمد مصدق به هم گره 
خورده اس��ت. سال هاس��ت که هر جا نامي از صنعت نفت 
کشور شنيده مي شود، گروهي از تالش هاي مصدق براي 
ملي ش��دن اين صنعت در کش��ور ياد مي کنند. روز گذشته 
در جلس��ه علني ش��وراي شهر تهران نيز يک بار ديگر نام 
دکتر محمد مصدق با نفت به يکديگر گره خورد. براساس 
تصميم اعضاي ش��وراي ش��هر پايتخت قرار اس��ت تا نام 
خياب��ان نف��ت در ته��ران به دکتر محمد مصدق تغيير پيدا 
کند. روز گذش��ته و در آس��تانه روز ملي ش��دن صنعت نفت 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران تغيير نام خيابان نفت به نام 
دکتر محمد مصدق با ۱۹ راي موافق و بدون راي مخالف 
به تصويب رس��اندند. حاال پس از س��ال ها قرار است تا نام 
مصدق يکي از خيابان هاي پايتخت ش��ود. پيش از برخي 
گمانه زني ها از احتمال تغيير نام خيابان کارگر شمالي به نام 
محمد مصدق شنيده مي شد که با حاشيه هايي همراه شد. 
سال ها بود که براي مردم اين سوال مطرح بود که چرا هيچ 
کدام خيابان هاي تهران نبايد نام مصدق را داش��ته باش��د؟ 
در اين مدت تالش هايي هم براي نام گذاري محل هايي 
به نام رهبر نهضت ملي شدن صنعت نفت صورت گرفت، 
هرچند هيچ کدام از آنها به نتيجه نرس��يد؛ تا اينکه هفته 
گذش��ته حجت نظري، يکي از اعضاي ش��وراي ش��هر از 
تصميم کميسيون فرهنگي اين شورا با اجماع اعضا براي 
نام گذاري خياباني در تهران به نام »دکتر محمد مصدق« 
خب��ر داده ب��ود. نامگ��ذاري خياباني در تهران به نام »دکتر 
محمد مصدق« بحثي هميش��ه جنجالي در ادوار مختلف 
شوراي شهر تهران بوده؛ طرحي که معموال در آستانه روز 
ملي شدن صنعت نفت يا کودتاي ۲۸ مرداد مطرح ولي به 

سرعت از گردونه خارج شده است. اين مرتبه اما با نزديک 
شدن به مناسبت ملي شدن صنعت نفت در پايان سال اين 
خبر ابتدا در فضاي مجازي توسط يکي از اعضاي شوراي 
شهر تهران مطرح شد و در نهايت با تصويب اعضاي شوراي 

شهر نام خيابان نفت به نام مصدق تغيير کرد.
تالش هايي که به نتيجه نرسيد ���

در س��ال هاي ابتدايي بعد از انقالب نام مصدق بر خيابان 
پهلوي نشست اما خيلي زود اين نام به وليعصر تغيير کرد و 
تا سال ها فراموش شد تا اينکه در شوراي اول شهر تهران 
بازهم اين موضوع مطرح شد و قرار بود نام خيابان فلسطين 
)کاخ( که خانه مصدق در آن قرار داشت به خيابان مصدق 
تغيير کند اما در   نهايت اين طرح هم به نتيجه اي نرس��يد.  
اصالح طلبان شوراي سوم شهر تهران هم تالش کردند تا 
يکي از خيابان هاي تهران را به نام مصدق نامگذاري کنند 
اما در   نهايت آن ها هم راه به جايي نبردند و با اين توضيح 
معصومه آباد رئيس کميسيون نامگذاري روبرو شدند که 
گفت: »نامگذاري خياباني به نام دکتر مصدق شرايط طرح 
در کميته نامگذاري را ندارند چرا که آرا و افکار ايشان مورد 

تائيد مقامات رسمي ايران نيست.« مهدي چمران رئيس 
اصولگراي ش��وراي ش��هر هم در   نهايت با اين جمله به 
موضوع خاتمه داد که »تعيين تکليف در مورد نامگذاري 
چنين خياباني فقط مربوط به شورا نمي شود.« پيش از اين 
احمد حکيمي پور، نماينده ادوار شوراي شهر پايتخت درباره 
نام گذاري خياباني با نام مصدق گفته بود که در  س��ال ۷۸ 
که اين موضوع در ش��ورا مطرح ش��د، برخي شورا را تهديد 
کردند و جوسازي شد تا اين که عمال اين موضوع از دستور 
کار خارج ش��د. اينکه تهران خياباني به نام مصدق ندارد، 
زيبنده اين ش��هر نيست، چراکه مصدق از شخصيت هاي 
برجسته تاريخ ايران و »يکي از پرچمداران استقالل ايران 
به لحاظ اقتصادي است« و نهضت ملي شدن صنعت نفت 
ايران »الهام بخش جنبش هاي استقالل طلبانه« زيادي در 

کشورهاي درحال توسعه بوده است. 
لغو مصوبه »برج باغ« پس از ���14 سال

در همين حال روز گذش��ته اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
به لغو مصوبه برج باغ رأي مثبت دادند. به گزارش ايسنا، 
ديروز و در جلسه شوراي شهر تهران اعضاي شورا به لغو 
مصوبه موسوم به برج باغ رأي مثبت دادند. لغو مصوبه برج 
باغ در حالي است که اعضاي شوراي شهر اين مصوبه را 
قاتل باغات تهران معرفي کرده و سرانجام بعد از ۱۴ سال 
اين مصوبه شوراي شهر دوم با کسب اکثريت آرا لغو شد. 
براس��اس اين مصوبه، ش��هرداري تهران ملزم شد تا ظرف 
يک ماه پيشنهاد جايگزين را اعالم کند که پس از بررسي 
جزييات طرح مقرر شد تا شهرداري تهران طي دو ماه يک 
اليحه جديدي براي حفاظت و صيانت از باغات تهران به 

شوراي شهر ارائه کند.

با راي مثبت اعضاي شوراي شهر پايتخت به تصويب رسيد
نفت تهران به »مصدق« رسيد

 به گفته قائم مقام معاونت شهرس��ازي و معماري 
شهرداري تهران ۲۸ درصد جمعيت کل کشور در 
پايتخ��ت زندگ��ي مي کنن��د و ۳۰ درص��د درآمد 
ناخالص ملي از اين محل به دس��ت مي آيد. تورج 
فرهادي با اش��اره به مش��کالت تهران به عنوان 
پايتخ��ت ب��ه اقتصادآنالين گفت: محدوده تهران 
6۱۷کيلومت��ر اس��ت، حريم ش��هر تهران ه��زار و ۲۷۰ کيلومتر مربع و حريم 
پايتخت 6 هزار کيلومتر اس��ت. اس��تان البرز که قبال جزئي از تهران بوده به 
همراه اس��تان تهران حدود ۱6 هزار کيلومتر مربع و کل کش��ور يک ميليون و 
6۴۷ ه��زار کيلومت��ر مربع اس��ت. وي ادام��ه داد: ۲۷تا ۲۸ درصد جمعيت کل 
کش��ور در کمتر از يک درصد س��رزمين ما زندگي مي کنند حدود ۳۰ درصد 
درآمد ناخالص ملي از اين ش��هر حاصل مي ش��ود و حدود ۵۰ درصد بودجه 
عمراني در اين ش��هر هزينه مي ش��ود و تمام تمرکز موضوعات سياس��ي و 
اقتصادي هم متاسفانه در اينجاست. فرهادي تاکيد کرد: تهران ضمن اينکه 
بزرگ ش��هرهاي ايران اس��ت اما دچار بزرگ س��ري ش��ده و افزايش جمعيت 
ناشي از مهاجرت اگر مديريت نشود هزينه سنگيني براي کشور و مردم دارد. 
رش��د جمعي��ت در مقاطع��ي بي��ش از ۴برابر بوده و حاال بيش از ۲برابر اس��ت. 
مديريت اين شهر بسيار کار مهمي و کم تر از اداره کل کشور نيست. او اضافه 
ک��رد: از کل اعتب��ارات بودجه اي کش��ور فقط ۴۰هزارت��اي آن عمراني بوده و 
مابقي صرف هزينه هاي جاري مي ش��ود. وقتي پروژه هاي عمراني کم باش��د 
کش��ور ارزش افزوده اي توليد نمي کند چون کارآفريني زيادي نداريم، ارزش 

پول پايين مي آيد، توليد هم نداريم و اقتصادمان روز به روز افت مي کند.

۳۰درصد درآمد ناخالص ملي 
از تهران به دست مي آيد

 مديرعامل ش��رکت بهره برداري راه آهن ش��هري 
تهران و حومه گفت: ش��رکت بهره برداري متروي 
ته��ران و حوم��ه براي پنج ش��نبه آخر س��ال )۲۴ 
اسفندماه ۱۳۹6( تمهيدات و برنامه هاي ويژه اي را 
براي س��رويس دهي به شهروندان مسافران براي 
زي��ارت اه��ل قبول به بهش��ت زه��را)س( در نظر 
گرفته است. به گزارش ايسنا، نوبخت افزود: با عنايت به فرارسيدن سال نو از 
آنجا که مردم ش��ريف تهران بر اس��اس يک س��نت قديمي و حس��نه در روز 
پنجشنبه آخر سال براي زيارت اهل قبول به بهشت زهرا)س( مي روند، همه 
ساله در اين روز ترافيک بسيار سنگيني در جاده هاي اطراف بهشت زهرا حاکم 
مي ش��ود، از اين رو ش��رکت بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه براي 
رف��اه حال ش��هروندان گرامي و کاهش ترافي��ک در آن روز تمهيداتي به عمل 
آورده و به صورت ويژه در خط يک مترو س��رويس دهي خواهيم داش��ت. وي 
تصريح کرد: طبق برنامه ريزي به عمل آمده براي ارائه س��رويس به ايس��تگاه 
حرم مطهر )بهشت زهرا( در آخرين پنجشنبه سال از ابتداي صبح تا ساعت ۱۹ 
بعدازظه��ر هم��ه قطاره��ا به صورت رايگان از ايس��تگاه تجريش تا ايس��تگاه 
کهريزک و بالعکس تردد خواهند داش��ت و بعد از آن فاصله حرکت قطارها با 
توجه به تاريکي کامل هوا طبق برنامه زمانبندي حرکت قطارها اجرا مي شود. 
مدير عامل ش��رکت بهره برداري متروي تهران گفت: روز جمعه ۲۵ اس��فندماه 
۹6 نيز تمامي قطارها به سمت حرم مطهر )بهشت زهرا( تردد خواهند داشت. 
نوبخت خاطرنشان کرد: برنامه حرکت قطارها در ساير خطوط متروي تهران 
در روز مذکور تغييري نداشته و طبق جداول زماني حرکت قطارها خواهد بود.

خط يک مترو 
براي پنجشنبه آخر سال رايگان است

آگهى تغييرات شركت بهارك كامپيوتر سهامى خاص به شماره ثبت 93341 
و شناسه ملى 10101374496 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1395,11,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى هيئت 
مديره شركت بشرح ذيل براى مدت دو سال انتخاب شدند : ابوالقاسم نعمت 
بشماره  راد  اللهى  نعمت  محمدرضا  ملى 0038722021  بشماره  راد  اللهى 
ملى 0054778182 حسين نعمت اللهى راد بشماره ملى 0041356721 

مهديه نعمت اللهى راد بشماره ملى 0054627941 . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155568)

آگهى تغييرات شركت بهارك كامپيوتر سهامى خاص به شماره ثبت 93341 
و شناسه ملى 10101374496 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1395,11,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ابوالقاسم نعمت اللهى راد بشماره 
محمدرضا  و  مديره  هيئت  عضو  و  عامل  مدير  بسمت  ملى 0038722021 
مديره  هيئت  رئيس  بسمت  ملى 0054778182  بشماره  راد  اللهى  نعمت 
و مهديه نعمت اللهى راد بشماره ملى 0054627941 بسمت نايب رئيس 
هيئت مديره و حسين نعمت اللهى راد بشماره ملى 0041356721 بسمت 
عضو هيئت مديره تعيين شدند. كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شركت 
اعم از چك ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسالمى وكليه مكاتبات عادى 
و نامه هاى ادارى با امضاى مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس 

هيئت مديره منفردا“ همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155569)

آگهى تغييرات شركت بهارك كامپيوتر سهامى خاص به شماره ثبت 93341 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10101374496 
: تعداد اعضاى هيئت  العاده مورخ 1395,11,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
مديره شركت به چهار نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه شركت 
اعم  شركت  وتعهدآور  بهادار  واسناد  اوراق  كليه  شد.  اصالح  مذكور  بشرح 
و  عادى  ، قراردادها وعقود اسالمى وكليه مكاتبات  بروات   ، ، سفته  از چك 
نائب رئيس  يا  يا رئيس هيئت مديره  امضاى مديرعامل  با  ادارى  نامه هاى 
هيئت مديره منفردا“ همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و ماده مربوطه در 

اساسنامه شركت بشرح مذكور اصالح شد . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155570)

آگهى تغييرات شركت مهندسى فن آورى ارتباطات فرهيختگان شركت سهامى 
خاص به شماره ثبت 260564 و شناسه ملى 10103006260 به استناد 
ذيل  تصميمات   1396,11,03 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيات مديره از 5 نفر به 3 نفر تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155571)

آگهى تغييرات شركت بهارك سيسمونى با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104021519 ملى  شناسه  و   355378
خانم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,11,27 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
مبلغ  پرداخت  با   0054627941  : ملى  بشماره  راد  اللهى  نعمت  مهديه 
125000000 ريال بصندوق شركت ، بشركت وارد شد و در رديف ساير 
از مبلغ 250,000,000  .  نتيجتا سرمايه شركت  شركاء شركت قرار گرفت 
ريال بمبلغ 375,000,000 ريال افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه 
شركت بشرح مذكور اصالح گرديد . ليست شركاء و ميزان سهم الشركه هر 
يك از آنان بشرح ذيل الذكر مى باشد : -آقاى ابوالقاسم نعمت اللهى راد 
-خانم  الشركه  سهم  ريال   125,000,000 مبلغ  داراى   0038722021
اشرف توانا 0038937492 داراى مبلغ 125,000,000 ريال سهم الشركه 
-خانم مهديه نعمت اللهى راد 0054627941 داراى مبلغ 125,000,000 
ريال سهم الشركه - تعداد اعضاى هيئت مديره شركت دو نفر خواهد بود 

وماده مربوطه در اساسنامه شركت بشرح مذكور اصالح گرديد . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155572)

آگهى تغييرات شركت استقرار الكترونيك ساختمان با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 1584 و شناسه ملى 10103727454 به استناد صورتجلسه 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,10,01 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
نشانى مركز شركت در واحد ثبتى پاكدشت به پاكدشت - بخش شريف آباد 
- شهرك صنعتى خوارزمى - فاز يك - خيابان بنفشه - خيابان نرگس (3) - 
پالك 0 - طبقه همكف - واحد يك - كد پستى 3393191487 تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره 

ثبت شركتها و مؤسسات غير تجارى شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(155573) پاكدشت  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت رهروان راه آبى آسمان با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 409411 و شناسه ملى 10320600598 به استناد صورتجلسه مجمع 
آقاى   - : اتخاذ شد  العاده مورخ 1396,08,08 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
كليه سهم  دريافت  با  ملى 0039949257  به شماره  بخش  جهان  اسمعيل 
حميدرضا  آقاى  و  گرديد  خارج  شركت  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه 
صندوق  از  مبلغى  دريافت  با   1288956592 ملى  شماره  به  پور  صالحى 
شركت ميزان سهم الشركه خود را به مبلغ 000 500 2 ريال كاهش داد. 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 000 000 17 ريال به مبلغ 000 000 10 
ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. - شركا پس 
از كاهش سرمايه به شرح ذيل مى باشند : حميدرضا صالحى پور به شماره 
ملى 1288956592 دارنده 000 500 2 ريال جعفر بابايى به شماره ملى 
ملى  با شماره  زاده  خلج  محمد  ريال  دارنده 000 500 2   0055615317
0068819641 دارنده 000 500 2 ريال غالمرضا يداللهى با شماره ملى 

0054998001 دارنده 000 500 2 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155574)

آگهى تغييرات شركت سيمين تجارت اوراسيا با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 374435 و شناسه ملى 10320242248 به استناد صورتجلسه مجمع 
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,07,10 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
با پرداخت مبلغى به صندوق شركت ميزان سهم الشركه  بهزاد رستمى نيا 
خود را بمبلغ 4670000000 ريال افزايش داد. درنتيجه سرمايه شركت 
از مبلغ 1000000000 ريال به مبلغ 5000000000 ريال افزايش يافت 
و ميزان سهم هر  ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركا  و 
نيا  رستمى  بهزاد  آقاى   : ميباشد  ذيل  بشرح  سرمايه  افزايش  از  بعد  يك 
الشركه  سهم  ريال   4670000000 مبلغ  داراى   5989792859 ملى  كد 
مبلغ 10000000  داراى  ملى 4199804323  كد  نيا  رستمى  محمد  اقاى 
ريال سهم الشركه آقاى ياسين رستمى نيا كد ملى 4190334881 داراى 
ملى  كد  نيا  رستمى  مهدى  آقاى  الشركه  سهم  ريال   10000000 مبلغ 
آقاى  الشركه  سهم  ريال   100000000 مبلغ  داراى   1744514631
 100000000 مبلغ  داراى   0026269236 ملى  كد  نيا  رستمى  طاها 
داراى  ملى 4199851501  كد  نيا  رستمى  وحيد  آقاى  الشركه  ريال سهم 
ملى  كد  نيا  رستمى  ماهان  آقاى  الشركه  سهم  ريال   10000000 مبلغ 

0154666467 داراى مبلغ 100000000 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155575)

آگهى تغييرات شركت رهروان راه آبى آسمان با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 409411 و شناسه ملى 10320600598 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1396,08,08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محمد خلج زاده با 
بابايى  جعفر  و  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به   0068819641 ملى  شماره 
به شماره ملى 0055615317 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و 
غالمرضا يداللهى با شماره ملى 0054998001 به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره تعيين گرديدند . - كليه اسناد تعهدآور از قبيل چك، سفته ، بروات ، 
اسناد با مديرعامل و يكى از اعضاى هيئت مديره متفقا و ساير مكاتبات عادى 

و ادارى با مدير عامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (155576)


