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فروشگاه هاي کتاب حوالي میدان انقالب غرق 
در جمعیتي اس�ت که مش�غول گذر از پی�اده رو یا 
تماشاي کتاب ها از پشت ویترین مغازه ها هستند.

حج�م جمعیت رفته رفته بیش�تر مي ش�ود . 
پاس�اژ هاي خیابان هاي فرعي هم پرس�ان پرسان 
مقص�د خری�د عده بیش�تري مي ش�ود.اما در این 
بین فروشگاه هایي که پشت شیشه آنها قید شده 
“کمک درسي و آموزشي “ نسبت به سایر مغازه ها 

شلوغ تر است. 
خانم نسبتا جواني در حالي که با کیسه خرید بزرگي 
از یکي از این فروشگاه ها خارج مي شود مي گوید:” چون 
تا شروع امتحان آخر سال دانش آموزان فرصت زیادي باقي 
نمانده با مش��ورت معلم فرزندم ،آمده ام و تعدادي کتاب 
تهیه کرده ام براي کمك به یادگیري در دوران امتحانات. “ 
او درپاس��خ به این س��وال که این کتاب هاي کمك 
درسي و آموزشي را با چه مالك و استانداردهایي تهیه کرده 
است نیز مي گوید:” خب بعضي از ناشران هستند که مثال 
در درس ریاضي پایه پنجم ابتدایي خیلي بهتر از بقیه کار 
مي کنند و تقریبا شناخته شده هستند .گذشته از آن خود 
معلم کالس هم تعدادي از کتاب هاي تازه منتشر شده را 
هم که تقریبا مفید تر هستند معرفي مي کند . اما در کل 
به نظر من فقط اکتفا به کتاب هاي مدرسه به تنهایي کافي 
نیست و براي تشویق و تمرین بیشتر دانش آموزان استفاده 
از کتاب هاي کمکي هم حتما باید در برنامه بچه ها باشد .”  

بازار در قبضه کمکي ها  
از عمرش��ان یا آن سالهایي که پا به عرصه گذاشتند 
زیاد نمي گذرد ،ش��اید ده سال باشد یا کمي بیشتر.اما تا 
سالها پیش هم مي گفتند استفاده از کمك درسي ها دانش 
آموز را وابس��ته و بدون تالش مي کند و بهتر اس��ت اصال 
اس��تفاده نش��ود اما بعد از چند سال آن قدر رونق گرفتند 

بازارکتاب 
در قبضه کمک درسی ها

نگاهي به وضعیت 
آشفته بازار کتاب هاي

 کمک درسي و  آموزشي 
دانش آموزان 

گروه گزارش     

ک��ه دیگر حاال حتي خود معلم ها هم بدون آنها تدریس 
و مطالعه دانش آموز را دشوار مي دانند. ظرف چند سال 
گذش��ته بازار کتاب هاي کمك درس��ي رونق چشمگیر و 
حتي مي توان گفت برق آسایي را تجربه کرد.کتاب هایي 
که با بهانه تمرین و کمك آموزش��ي رفته رفته بازار را در 
قبضه خود گرفتند آن قدر که دیگر حتي انتخاب آنها هم 
به راحتي ممکن نیست .انواع و اقسام کتاب هاي تمریني، 
توضیحي و حل المس��ائل از ناشران و مولفان مختلف که 
همه و همه با فاصله هاي کوتاهي از هم روانه بازار مي شوند.  
در این سلسله گزارش ها نگاهي داریم به بازار آشفته 
این کتاب هاي کمك درس��ي و کمك آموزشي و تاثیرات 

آنها بر روند آموزشي و تحصیلي داش آموزان . 
عادت به جاي شکوفایي استعداد

به اعتقاد کارشناس��ان آموزش��ي ، استفاده از کتاب 
هاي کمك درسي و کمك آموزشي باید ذهن دانش آموز 
را به چالش و کنکاش بکشاند و خالقیت هاي او را شکوفا 
کند، در حالي که در آش��فته بازار کنوني این کتاب ها نه 
معلمان و مس��ئوالن فرهنگي مدارس شناخت کاملي از 
کتاب هاي موجود در بازار دارند و نه دانش آموزان و حتي 
خانواده هاي آنها. به همین خاطر استفاده از برخي کتاب 
ها همچون حل المسائل نه تنها کمکي به دانش آموز نمي 
کند، بلکه اثرات مخرب و نامناسب خود را نیز برجاي مي 
گذارد.اما این به معناي نادیده گرفتن ضرورت وجود کتاب 
هاي کمك آموزشي و انکار آن نیست، چرا که وجود دانش 
آموزاني با اس��تعدادها، توانایي ها و دسترسي به امکانات 
مختلف آموزشي، لزوم استفاده از این کتاب ها را گوشزد 
مي کند.اما تمام این پیش فرض ها هم در شرایطي است که 
خیلي از کارشناسان آموزشي معتقدند هنوز با استانداردها 
و چشم اندازهاي مطلوب این کتاب ها فاصله زیادي جود 
دارد. اما با وجود تمام این نگراني ها نباید فراموش کرد که 

اگر جایگاه کتاب هاي کمك آموزش��ي مناسب به خوبي 
معرفي شود، نه تنها مي تواند کمك کند تا این کتاب ها 
در خدمت آموزش ق��رار گیرند، بلکه حتي اوقات فراغت 

دانش آموزان را نیزغني ترخواهند کرد.
محمد ناصري مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژي 
آموزشي ،وزارت آموزش و پرورش  در این خصوص در گفت 
و گو با خبرنگار کیهان مي گوید :” به طور کلي کتاب هاي 
کمك درسي و کمك آموزشي در وهله نخست با قید شرط 
مناسب بودن و تالیف بر اساس استانداردهاي موجود این 
کتاب ها در وزارت آموزش و پرورش نه تنها مي توانند مجوز 
انتشار دریافت کنند که حتي مفید نیز واقع مي شوند .اما 
در خصوص لزوم استفاده از آن باید گفت که این کتاب ها 
طوري نیستند که استفاده از آنها خصوصا در پایه ابتدایي 
ضروري و غیر قابل جایگزین باشند یعني نباید تصور شود 
که این کتاب ها حتما باید در کنار آموزش رسمي وجود 
داش��ته باش��ند.حتي اگر در روال یادگیري یا آموزش هم 
خألهایي وجود داش��ته باشد این بر عهده معلم است که 
با مهارت هاي خود این خأل ها را از بین ببرد نه اینکه بر 
عهده کتاب هاي کمك درس��ي واگذار شود ممکن است 
مثال در مرحله اي معلم براي یادگیري عمیق تر و ساده تر 
مفاهیم آموزشي از این کتاب ها استفاده کند اما این بدان 
معنا نیست که براي یادگیري تمام مفاهیم آموزشي حتما 

باید از این کتاب ها استفاده شود . 
وی می گوید: برخي ، این بازار کتاب هاي کمك درسي 

و پرورش منتشر مي شود چاپ شده و در اختیار مدارس 
قرار مي گیرند تا بر اساس آن به دانش آموزان توصیه شود.

همچنین در سایت رسمي وزارت آموزش و پرورش نیز قرار 
داده مي شود و اولیاء و مربیان مي توانند بر اساس آن کتاب 
هاي مورد نظر خود را انتخاب کنند .به اعتقاد وی در واقع 
این ارزیابي به این معنا است که اینها کتاب هاي کمکي 
هستند که در تعمیق  و توسعه مفاهیم آموزشي مي توانند 
مفید باشند اما به این معنا نیست که اگر به این کتاب ها 
مراجعه نشود چیزي را از دست داده اند.حتي خیلي از این 
کتاب ها مي تواند موضوعیتي نداشته باشد.اگر این کتاب 
ها در خدمت آموزش و پرورش باشند و به استقالل دانش 
آموز خللي وارد نکند ، مي تواند مفید باشد.اما اگر بخواهد 
لطمه اي وارد کند مردود است و به هیچ عنوان استفاده از 
آنها را توصیه نمي کنیم .اما در عین حال باید جلوي کتاب 
هاي غیر مفید گرفته شود چون در واقع آنها فقط یك حل 
المسائل صرف هستند و هیچ کمکي به یادگیري مفاهیم 

آموزشي نمي کنند. “
چشم انداز کتاب هاي کمک درسي  

ب��راي ارزیاب��ي وضعیت کیفي و کم��ي کتاب هاي 
کمك آموزش��ي درس��ي هر چند س��ال یك بار میان این 
کتاب ها داوري صورت مي گیرد که به گفته ناصري اولین 
دوره این جش��نواره در س��ال 1379 برگزار ش��ده است . 
جش��نواره اي که هر چند در ابتداي راه نتایج آن چندان 
خوش��ایند نبود اما ظرف چند سال این ارزیابي به سمت 

مثبت شدن تغییر کرد. 
ناص��ري در این خصوص مي گوی��د :”در آن زمان 
با توجه به اینکه این کتاب ها از س��ال 1378 آرام آرام 
ج��اي خود را میان دانش آموزان باز کرده بودند و هنوز 
آنچنان که باید به س��طح کیفي ارتقا داده نشده بودند ، 
فقط 18 درصد از کتاب هاي موجود در بازار استاندارد و 
مناسب با مالك هاي آموزشي تشخیص داده شد.اما به 
مرور بازار این کتاب ها به س��متي رفته که تطابق آن با 
استانداردها رفته رفته بیشتر شده و خوش بینانه اینکه 
در آخری��ن ارزیابي ه��ا بیش از 50 درصد از کتاب هاي 
موجود در بازار مناسب و استاندارد تشخیص داده شده 
اس��ت و امید مي رود به زودي این درصد هم به 70 و 
80 درصد افزایش یابد.در شرایط کنوني این 50 درصد 
هم مي تواند به عنوان مرجعیت علمي مطرح ش��ود وبا 
استفاده از کتاب هاي علمي گامي به جلو برداشته شود ، 
در حالي که براي سایر کتب موجود در بازار خللي اساسي 

وجوددارد که باید رفع شود. 
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگري نیز وجود دارد 
ک��ه باید به مراتب به آن توجه ش��ود.مصوبه اي را وزارت 
آم��وزش و پرورش در س��ال 90 اب��الغ کرد.مصوبه 828 

همکاران  مرتفع شود.”
کمک درسي ها به کمک دانش آموز

س��ید امی��ر رون رئیس گ��روه برنامه ری��زي درس 
مهارت هاي زندگي و مدیر سابق طرح سامان بخشي کتب 
آموزشي در گفت و گو با خبرنگار کیهان در خصوص این 
تراکم چاپ و توزیع کتب کمك آموزش��ي فقط در برخي 
دروس خاص نیز،مي گوید:” به طور کلي مي توان گفت ما 
گرایش ها و حوزه هاي یادگیري مختلفي در بحث کتب 
کمك آموزشي داریم که در هر حوزه یادگیري به تناسب 
همان حوزه مسئوالن برنامه ریزي مي کنند.اما همان طور 

آموزشي ورود پیدا کنیم باید مفهوم این دسته از کتاب ها 
را به خوبي و روشني مشخص کنیم و ببینیم که تا چه اندازه 
با توسعه محتواي آموزشي این کتاب ها مفید بوده اند.این 
دست از کتاب ها اصوال براي دو قشر از دانش آموزان مفید 
است دانش آموزاني که ضعیف تر هستند و دانش آموزاني که 
با استعداد هستند و مي خواهند بیشتر بدانند.اآلن متاسفانه 
رایج شده که مدام از کتاب هاي کار و تمرین و حل المسائل 
استفاده مي شود که در سالهاي اخیر هم خیلي زیاد شده 

و به معضلي براي بازار این کتاب ها تبدیل شده است.” 
او ب��ا توج��ه ب��ه اینکه کت��اب هاي درس��ي اصلي 
آموزش وپرورش اصوال براي متوس��ط سواد دانش آموزي 
تدوین ش��ده اس��ت مي گوید :” نبای��د فراموش کرد که 
کتاب هاي درس��ي دوران تحصیل براي متوس��ط جامعه 
دانش آموزي تدوین شده است حال ممکن است به دالیل 
مختلف ما با اقشار دیگر دانش آموزان هم مواجه باشیم . 
مثال گروهي از دانش آموزان به دالیلی مثل دو زبانه بودن 
یا معلولیت یا تحصیل در نقاط محروم ومرزي و ... از سواد 
متوس��ط جامعه دانش آموزي هم ضعیف تر باش��ند و به 
کمك کتاب هاي کمك درس��ي احتیاج داشته باشند یا 
عده اي دیگر از دانش آموزان به دالیلي مثل هوش باالتر 
یا امکانات بیش��تر نیاز داشته باش��ند که بیشتر از سطح 
کتاب هاي درسي تدوین شده بدانند که در این دو حالت 
توسعه روزافزون این کتاب ها در بازار توجیه پذیر تر است.

اما متاسفانه امروزه استفاده از کتاب هاي کمك آموزشي 
بنا به این دو دلیل چندان زیاد نیس��ت.کتاب هاي کمك 
آموزش��ي و کار و تمرین به نوعي در واقع همان محتواي 
کتاب هاي درسي را با شکلي مختلف تکرار،تمرین و چاپ 
مي کنند و چه بسا از طریق رانت هاي مختلف هم به جامعه 

دانش آموزي و اولیا تحمیل شود.” 
این کتاب هاي خاص  

یکي از معضالت جدي بازار کتاب هاي کمك آموزشي 
که با گشت کوتاهي در فروشگاه هاي عرضه این کتاب هابه 
خوبي پیداس��ت ،محدود بودن آنها در چند درس خاص 
است.براي درس��هایي مثل ریاضي ،فیزیك،علوم،شیمي، 
زیست شناسي و ... به وفور انواع و اقسام کتاب هاي آموزشي 
و کمك آموزشي و حل المسائل پیدا مي شود درحالي که 
براي دروس دیگر یا اصال منابع استاندارد وجود ندارد و یا 
اگر هم باشد به تعداد کمي محدود شده است.این موضوع 
یعني رش��د نا همگون این کتاب ها اعتراضات و انتقادات 
زیادي را از جانب کارشناس��ان آموزشي مطرح کره است. 
اینکه با اقداماتي از این دس��ت ممکن است دانش آموز از 
همان مقاطع آغازین تحصیلي دچار برداش��ت اش��تباه از 
مفهوم علم ش��ودچرا که علم از نظر بس��یاري از مولفان 
این کتاب ها فقط در درس هایی همچون ریاضي و علوم 

خالصه مي شود . 
رون، مدی��ر گ��روه برنامه ری��زي درس مهارت هاي 
زندگي، وزارت آموزش و پرورش نیز با تاکید این موضوع 
مي گوید :” در حال حاضر با این شکل توزیع کتاب هاي 
آموزش��ي و کمك آموزشي ،رایج شده که علم در تعریف 
بسیاري از دانش آموزان و حتي اولیا آنها فقط در علوم پایه 
تعریف شده است و به سایر درسها به چشم علم مطلق نگاه 
نمي کنند در صورتي که عمال دانش آموز فرهیخته شایسته 
نظام جمهوري اسالمي باید در حوزه هاي دیگربه ویژه حوزه 
هاي اجتماعي و مهارت هاي زندگي نیز حرفي براي گفتن 
داشته باشد.اما این هجمه اي که در حال حاضر در زمینه 
علوم پایه وجود دارد،هم فشار مضاعفي وارد مي کند و هم 
به صورت غیر صحیح باعث ترویج افکار عمومي مي شوند.”

شوراي عالي آموزش و پرورش که بر اساس آن به مدیران 
و همکاران فرهنگي تاکید ش��ده بود که اگر به کتابي در 
کنار کتب درسي توجه مي کنند در نظر داشته باشند که 
حتما آن کتاب در فهرست کتابنامه رشد که توسط خود 
وزارت آموزش و پرورش منتشر مي شود،وجود داشته باشد.
خواهش من از تمام همکاران فرهنگي این اس��ت که این 
قانون خوبي را که مصوب شده عمل کنند تا بخشي از این 
وضع نابس��امان کتاب هاي کمك آموزشي به کمك خود 

که خود شما هم اشاره کردید ،در بعضي حوزه ها و برخي 
دروس خاص افراط ش��دیدي وجود دارد یعني مثال تعداد 
کتاب هاي کمك آموزش��ي در زمینه بعضي دروس مثل 
ریاضي یا علوم اصال با دروس دیگر مثل مهارت هاي زندگي 
یا علوم اجتماعي قابل قیاس نیست.چه بسا حتي در بعضي 
رش��ته ها اصال چنین کتاب هایي موجود هم نباشد مثل 

آداب و مهارت هاي تفکر یا سبك زندگی.
ام��ا قب��ل از اینکه به خود بح��ث کتاب هاي کمك 

* به اعتقاد کارشناسان آموزشي ، 
استفاده از کتاب هاي کمک درسي و 
آموزشي باید ذهن دانش آموز را به 

چالش و کاوش بکشاند و خالقیت هاي 
او را شکوفا کند، در حالي که در 

آشفته بازار کنوني این کتاب ها، نه 
معلمان و مسئوالن فرهنگي مدارس 

شناخت کاملي از کتاب هاي موجود در 
بازار دارند و نه دانش آموزان و حتي 

خانواده هاي آنها. 

* محمد ناصري مدیر کل دفتر 
انتشارات و تکنولوزی آموزشی 

وزارت آموزش و پرورش: کتاب ها 
کمک درسی  طوري نیستند که 
استفاده از آنها خصوصا در پایه 

ابتدایي ضروري و غیر قابل جایگزین 
باشند یعني نباید تصور شود که این 
کتاب ها حتما باید در کنار آموزش 

رسمي وجود داشته باشند. 

و کمك آموزشي را بازار سود آوري مي دانند و به همین 
دلیل نه با اهداف واالي آموزشي بلکه صرفا به دالیل سود 
آوري این بازار را در دس��ت گرفت��ه اند.اآلن نزدیك به ده 
س��ال است که آموزش و پرورش استانداردهاي الزم براي 
این کتاب ها را اعالم و منتشر مي کند.همچنین هر چند 
مدت یك بار کتاب هاي کمك آموزش��ي موجود در بازار 
ارزیابي مي شود و برخي که در این ارزیابي مناسب تشخیص 
داده مي ش��وند در کتابنامه رشد که توسط خود آموزش 

آگهی تغییرات شرکت مهارت نیرو ابنیه
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 355882 

و شناسه ملی 10104021844

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1392/7/25  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

رضا س��یدعلی به کدملی 0058192001به س��مت ب��ازرس اصلی و 
فرش��ته نوری به کدملی 0072418338 به س��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یك سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
1392/4/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب سود و زیان ش��رکت منتهی به سال مالی 91/12/30 
مورد تصویب قرار گرفت.

موسس��ه حسابرس��ی حامی��ان کاردی��ده پ��ارس ب��ه شناس��ه مل��ی 
10103179786 ب��ه س��مت ب��ازرس اصلی و علی خس��روی لرگانی با 
ش��ماره ملی 0068810407 به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت دلتا راه ماشین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

260683 و شناسه ملی 10103782609

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

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن
 سازه پایدار پردیس کوهپایه 

سهامی خاص به شماره ثبت 390288 
و شناسه ملی 10320410190

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/8/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای امیر ابریش��م فروش��ان اصل به ش��ماره ملی 0064477991 به 
نمایندگی از شرکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو به شناسه ملی 
10101357432 به جای آقای منوچهر کاظمی رودی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات 
شرکت چاپ

 کنگاش فام سهامی 
خاص به شماره ثبت 

120292 و شناسه 
ملی 10101638321

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع 
بط��ور فوق العاده  عمومی عادی 
تصمیمات   1392/11/20 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
موسس��ه حسابرس��ی آمارگران 
شناس��ه ملی 10104003550 
به س��مت بازرس اصلی و شهرام 
صالحی لش��کاجانی به ش��ماره 
ملی 0054493714 به س��مت 
ب��ازرس علی البدل ب��رای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت آرمان 

پویش طب سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 283927
و شناسه ملی 
10103203810

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت 

 1392/8/1 م��ورخ  مدی��ره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واح��د ثبتی 

ته��ران به آدرس میدان توحید، 

خیاب��ان توحی��د، کوچ��ه حاج 

رضائ��ی، پ��الك 18، واح��د2، 

کدپستی 1419713763 تغییر 

یافت.

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

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص به شماره 
ثبت 390288 و شناسه ملی 10320410190 

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مؤسس��ه حسابرس��ی و بهبود سیس��تم های مدیریت حسابرس��ین به 

شناس��ه ملی 10100316991 و مؤسس��ه حسابرسی هدف همکاران 

به شناس��ه ملی 10320537520 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و 

علی البدل برای یك سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی افزایش سرمایه شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی 10101236094 

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/8/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

س��رمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 1000000000 
ریال منقس��م به 20000 سهم 50000 ریالی با نام که تماما پرداخت 
شده و از محل مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ 92/12/17 تکمیل امضا گردید.

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
1392/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آدرس موسسه به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بعداز 
تقاطع فاطمی، نب��ش کوچه مظفری خواه، پالك 151، طبقه 1، 

واحد یك جنوبی، کدپستی: 1413663177 تغییر یافت.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری 
آوای سپهر غیرتجاری به شماره ثبت 
18073 و شناسه ملی 10100623861

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد توسعه منابع 
آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

62608 و شناسه ملی 10100186710
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/2/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

سازمان حسابرس��ی به شماره ملی 10101136332 به عنوان بازرس 
قانونی برای سال مالی منتهی به 92/10/30 انتخاب گردید. ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 91/10/30 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت رازی شیمی خرم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 194200 

و شناسه ملی 10861277659

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1392/4/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مبل��غ  ب��ه  ری��ال   6000000000 مبل��غ  از  ش��رکت  س��رمایه 
12.500.000.000 ریال منقسم به 5.000.000 سهم 2.500 ریالی 
ب��ا نام از مح��ل مطالبات افزای��ش یافت. ذیل ثب��ت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ 92/10/1 تکمیل امضا گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اطلس تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 43731 

و شناسه ملی 10100890897

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/7/16 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

مرکز ش��رکت به آدرس: ش��هر رشت خیابان رس��الت کوچه جام جم 

پالك65 کدپس��تی 4185734572 انتقال یاف��ت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت ایران توسعه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت75275

 و شناسه ملی10101201647
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ1392/10/8 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای سیدمس��عود 
مرتضوی به ش��ماره ملی3870959819 به جای آقای سیداحمد 
موس��وی به عنوان عضو هیئت مدیره جهت باقیمانده مدت تصدی 

هیئت مدیره انتخاب گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر 
سهامی خاص به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/29 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
مصطفی صادقی با شماره ملی 0380752263 به سمت مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره و رضا ناظری با ش��ماره ملی 0380844958 
به س��مت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارك 
تعهدآور ش��رکت منجمله کلیه چکها و س��فته ها و بروات و قراردادها 
توس��ط رئی��س هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر ش��رکت 

دارای اعتبار می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود


