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 با نشاط و پرشــور همراه با گروهی از 
اگرچه  بیرون می آید؛  دبیرستان  از  دوستان 
در چند قدمی او هم دوره ای اش ســاکت و 
مرموز و مغرور و فکور است! قد و اندامش با 
والدین رقابت می کند و در این رقابت برخی 
از بزرگســاالن محیط اجتماعی و خانواده یا 
مدرسه را پشت ســر می گذارد. صورتش با 
جوش ها و جوانه هایی همراه شــده که بهار 
جوانی و وداع بــا روزگاران کودکی را نوید 
می دهد. پر نشاط و پر انرژی و خالق و فعال 
است و مرز بین حال خوش و ناخوشش بسیار 

باریک.
 بــا مدگرایی و دوســتی های پرتعداد حضور 
جدی خویش را در اجتماع فریاد می زند و نســبت 
به اولیای خود در خانه و مدرســه پرانتقاد اســت 
و خواستار پذیرش مســئولیت های بزرگ و آماده 

تغییرات بزرگتر است.
 اما این جلوه هــای زیبا گاه روی دیگری هم 
دارد و خود را با زودرنجی و پرخاشگری و آشفتگی 
و نگرانــی و تناقض به نمایش می گذارد و چنانچه 
واکنشی نامتناسب داشته باشی به همراه نوجوان 
وارد دورانی می شوی که دانشمندان از آن با عنوان 

»طوفان و فشار« یاد می کنند. 
آمارهای موجود از جوان و نوجوان

تا ســال 94 مطابق آمار رسمی موجود 23/1 
درصد از جمعیت کشور را کودک و نوجوان و 26/3 
درصد را جوانان تشکیل داده اند و نوجوانی مطابق 
تقسیم بندی های موجود 20-11 سالگی را شامل 
می شود. این بدان معناست که بزرگساالن که شامل 
والدین خانه و مدرسه و مسئولین در سازمان های 
مختلف می باشند با قشر عظیمی از جمعیت جوان 
و نوجوان مواجه هســتند که در مرحله ای حساس 
از رشد به سر می برند که می توان آن را »سن شکل 

گیری« نامید.
اما شواهد موجود در رفتار بسیاری از نوجوانان 
نه صرفا در ایران بلکه در سایر کشورهای صنعتی 
و غیرصنعتی نشــان می دهد کــه رفتار جمعیت 
بزرگسال با نوجوانان بدون در نظر گرفتن ویژگی ها 
و نیازهای مخصوص آنان اســت که از عدم آگاهی 
و آشــنایی آنان با این صفات و خصوصیات نشات 
می گیرد؛ و نتیجه این امــر بحران ها و اختالالتی 
اســت که نوجوان با آن مواجه می شودکه در اکثر 
موارد حل نشدن آنان تا سنین جوانی و بزرگسالی 

سرگردانی نوجوان
 در پرسش های بی پاسخ

ادامه می یابد و موجبات آسیب های جدی به سالمت 
روان اجتماع را فراهم می آورد.

صفات نوجوانی و ملزومات آن
نوجوانی همچون سایر دوران های رشد آدمی 
تــا مرحله پیری دارای صفات و ملزوماتی اســت 
کــه طبیعت این مرحله اســت و نبود این صفات 
غیرطبیعی و نگران کننده است. اما آنچه آسیب های 
نوجوانی و به تبع آن شخصیت بزرگسالی و نهایتا 
آســیب های اجتماعی را سبب می شود به انحراف 
کشاندن این ویژگی ها توسط بزرگساالن ناآشنا با 

این دوران است.
 برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که واژه 

»بحرانی« برای دوران نوجوانی توسط بزرگساالنی 
به نوجوانی منسوب شده است که بنابر تصور خود 
آن را بحرانی می دانستند؛ بلکه بحران ناشی از واکنش 

محیط به وجود می آید. 
دو حوزه خانه و مدرسه دارای ارتباطی حساس 
با نوجوانند که عبور ســالم و یا ناسالم نوجوانان از 
این دوران به مقدار زیادی وابسته به این دو حوزه 
اساسی است؛ در کنار آن باید نقش رسانه را افزود که 
علی رغم اهمیت باالی آن در شکل گیری شخصیت 
کودکان و نوجوانان باید دانست که رسانه ابزاری است 
در اختیار این دو حوزه حساس تا از آن له یا علیه 

نوجوانان استفاده های مفید یا مضر نمایند.

دکتر منصوره کیان روانشناس کودک و نوجوان  
به گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید: »نوجوانی 
ملزوماتی دارد که آشنایی با آن ها و ورود بزرگساالن 
در ارتبــاط با نوجوانان با پیش زمینه این ملزومات 
الزم و ضروری اســت. این نیازها و ملزومات شامل 
مشترکاتی در تمامی جوامع و نیز نیازهایی منطبق 

بر فرهنگ ایرانی و اسالمی ماست.«
این روانشناس کودک و نوجوان تصریح می کند: 
»بر اساس تحقیقاتی که در مدارس و میان نوجوانان 
بر اساس نظریات معروف علمی و روانشناسی انجام 
داده ایم به لیستی از ملزومات نوجوانی دست پیدا 
کردیم که شامل این موارد است: نیاز به هویت یابی 
و پاسخ به پرسش من کیستم و چه توانایی هایی دارم 
و به کجا می خواهم بروم، نیاز به حدی از استقالل 
که این امر خودش را در مخالفت با والدین و مراجع 
قدرت و نیز در انتقاد و نپذیرفتن سریع درخواست 
بزرگ ترها نشان می دهد، نیاز به تنهایی که گاه نمود 
آن را در عدم همراهی نوجوان با برخی تصمیمات 
خانوادگی می بینیم، نیاز به حضور در جمع دوستان 
و گروه های دوستی، نیاز به نوجویی که خودش را 
در مدگرایی و رفتارهای بعضاً ناآشنا بروز می دهد، 
انرژی مضاعف و نیاز به بکارگیری صحیح آن، تبلور 
هیجانــات و نیاز به کنتــرل و مدیریت آن، چون 
نوجوان وارد فضای انتزاعی می شــود در این سن 
خیلی بحث می کند و استدالل می کند و از خودش 
دفاع می کند. مثال در مورد فضای اینترنت می گوید 
خوب همه دارند با این تکنولوژی پیشرفت می کنند 
چرا من نباشــم در حالی که تا پیش از این چنین 

استدالل هایی ندارد.«
وی در ادامه تاکید می کند: »نوجوان اما هنوز 
دارای صفات کودکانه ای چون پرانرژی بودن و کم 
صبری است. همین طور با توجه به قرار گرفتن مرحله 
حساسی به نام بلوغ در دل دوران نوجوانی و تغییرات 
جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی ناشی از آن 
نیازمند ملزوماتی است که باید مورد توجه والدین 
و ســایر متولیان واقع شود و البته با در نظر گرفتن 
تفاوت های بیــن دو جنس. چراکه دخترها در این 
سن نیاز بیشــتری به دوست داشته شدن و تایید 
دارند و عاطفی تر و زود باورترند و این امر آنان را با 
آسیب هایی مواجه می کند که باید مورد توجه والدین 
قرار گیرد؛ اما در مقابل پسرها نیاز بیشتری به سنگ 
صبور و حامی دارند و نهایتا نیاز نوجوان به ارتباط با 
خدا و دینداری که مراحل آموزش و هدایت آنان از 

سنین کودکی توسط اولیای خانه و مدرسه شروع 
می شــود تا در سن نوجوانی با بحث های استداللی 
به تداوم این همراهی پرداخته شود و در این زمینه 
عامل مهم پس از بحث های منطقی و اســتداللی؛ 

الگوی عملی خود اولیاست.«
آسیب ها و نابهنجاری های نوجوانی

والدیــن و اولیای مدرســه در ارتباط خود با 
نوجوانان زبان به شــکایت بــاز می کنند که حرف 
گوش نمی کند و مغرور و پرادعا اســت. والدین از 
فاصلــه گرفتن نوجوانان از خویش و عدم همراهی 
آنها گلــه مندند و اینکه نگرانند کــه آنها در این 
غفلت والدین به چه کار مشــغولند. پرخاشگری و 
حاضرجوابی و بحث و جدل شکایت مشترک اولیا 
خانه و مدرسه است که بر اساس آنچه پیش از این 
از ملزومات نوجوانی عنوان شد به نظر می رسد اولیا 
باید نسبت به بسیاری از این برچسب ها تجدید نظر 
کنند. درعین حال مطابق پژوهش های صورت گرفته 
در صورت عدم هدایت و حمایت و همراهی متناسب 
با نوجوان توسط بزرگساالن؛ و عبور از این مرحله به 
شیوه ای ناسالم، سایر مراحل رشد فرد با مشکالت 

جدی مواجه خواهد شد.
 امام علی )ع( چنین می فرماید: »پیوسته عقل 
و حماقت در ضمیر نوجوان درستیزند تا بحران بلوغ 
را پشــت سر بگذارد و به سن 18 سالگی برسد در 
آن زمان با غلبه عقل یا حماقت به یک سو گرایش 
می یابد.« )بحاراالنــوار، جلد 1، صفحه 94(حمید 
تاجدینی، روانشناس و محقق کودک و نوجوان در 
این زمینه با اشاره به اهمیت تمیز قائل شدن بین 
آزادی های الزم به کودکان و توجه به خواسته های 
آنان با مطیع بــودن والدین و زیاده خواه بارآوردن 
آنان به لزوم کمک به کودکان پیش از ســن بلوغ 
جهت آشــنایی با خود و نیازمندی های اساســی 
اش اشــاره می کند و می گوید: »در حوزه تمایالت 
روانی چنانچه فردی که به دوران نوجوانی می رسد 
با تمایالت خود درســت ارتباط برقرار نکرده باشد 
دچار مشــکل می شــود. آزادی های مطلوبی که تا 
سن 7 سالگی به بچه داده می شود باید همراه باشد 
با هدایت توســط والدین و به گونه ای رفتار نشود 
کــه نتیجه آن زیاده خواهی کــودک و نوجوان در 
سال های آتی باشد. مواجه با سختی ها و دشواری ها 
باعــث تقویت روان می شــود و تقویت تمرکز را به 
دنبال دارد«. وی یکی از مشکالتی که آن را مطابق 
پژوهش هایی که انجام داده است در صدر مشکالت 
نوجوانی می داند سرگردانی هویت و نقش آن است 
و در این زمینه نتایج پژوهش ها و تجربیات خویش 
را چنین عنوان می کند: »بر اســاس پژوهش هایی 
که در میان دانش آموزان انجام دادیم به این نتیجه 
رسیدیم که ســرگردانی نقش و هویت عمده ترین 
مشکل دانش آموزان ماست هرچند مطالعات انجام 
شده این مشکل را تنها مختص جامعه ما نمی داند 
بلکه مشکل شایع قریب به اتفاق جوامع است اما در 
تمرکز بر روی دانش آموزان ما این نتایج به دست 
آمده است. هویتی که اگر در این مرحله خوب شکل 
بگیرد متضمن سالمتی در دوران بزرگسالی است؛ 
به این ترتیب باید نوجوان به آن هویت شــخصی 
خودش برسد و در اینجا دولت و ابزارهای فرهنگی 
و رسانه ها و خانواده و آموزش و پرورش در مدارس 

نقش عمده دارند.«

 اما عالوه بر این مشــکل آسیب های دیگری 
نیــز نوجوانان را تهدید می کنــد که از جمله آنها 
بر اســاس این پژوهش ها ترس هایی است که در 
دوران نوجوانــی وجود دارد مثــل ترس از آینده 
تحصیلی و شغلی و ترس از شکست که خود آنها 
مربوط می شود به مشکل مهم دیگر که آن ضعف 

در کنترل هیجانات است.
این روانشــناس و محقق کــودک و نوجوان 
نوجوانــان در ادامه می گوید: »نوجوانان در کنترل 
هیجانات مختلف خود مثل خشم و پرخاشگری و 
رقابت طلبی و عشــق و تنفر و ترس و غیره عمدتا 
در وضعیتی افراط گونه قرار دارند. مســئله دیگر 
دوستی ها، تاثیر پذیری و غلط گزینی آنهاست؛ که 
گاه عامل آســیب های زنجیروار بعدی مثل فاصله 
گرفتن از والدین و غلطیدن در ورطه های نابهنجار 
اجتماعی می شود که خود ناشی از دو صفت دیگر 
نوجوانی شــامل احساس آســیب ناپذیری و کم 
تجربگی آنهاست. گرایش به سمت موسیقی های 
افراطی یا گروه های افراطی از پیامدهای عدم هدایت 
صحیح ملزومات نوجوانیست که سبب می شود او 
نیازهای خود را در این شرایط جستجو کند و البته 
موارد متعدد دیگری که به دســت آمده و نیازمند 
توجه متولیان امور به نتایج این پژوهش هاست.«

رسانه و نوجوان
 اهمیت شکل گیری هویت در نوجوانی بسیار 
حساس اســت و همین عامل حساس به مشکل 
شــایع نوجوانی بدل گردیده کــه یکی از عوامل 
اساسی آن رسانه است. فشارهای رسانه ای و فضای 

 یک روانشناس کودک: در حوزه تمایالت روانی چنانچه فردی که به دوران نوجوانی می رسد با 
تمایالت خود درست ارتباط برقرار نکرده باشد دچار مشکل می شود. آزادی های مطلوبی که تا 
سن 7 سالگی به بچه داده می شود باید همراه باشد با هدایت توسط والدین و به گونه ای رفتار 

نشود که نتیجه آن زیاده خواهی آنان در سال های آتی باشد.

یک روانشناس کودک و نوجوان: 
نوجوانی ملزوماتی دارد که آشنایی 
با آن ها و ورود بزرگساالن در ارتباط 

با نوجوانان با پیش زمینه این 
ملزومات الزم و ضروری است.

گروه گزارش

مجــازی هویت نوجوانان را با چالش جدی مواجه 
کرده و سبب تشدید مشکالت آن شده است. این 
ســخنان را دکتر حسن احدی اســتاد دانشگاه و 
مولف و محقق روانشناسی رشد کودک و نوجوان 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید و ادامه می دهد: 
»نوجوانی که در معرض انواع مختلف رســانه های 
مجازی و صوتی و تصویری و پیام های ارســالی از 
سوی آنها است دچار این چالش عمده می شود که 
آیا آنچه والدین از من می خواهند درســت است و 
باید متناســب با آن عمل کرد یــا آنچه جامعه یا 
فضای سایبر و رســانه می طلبد؟! به واقع نوجوان 
در بیــن نهادهای مدعی نظــارت و مراقبت از او، 
دچار سرگردانی می شــود. مسئله فضای سایبر و 
رســانه امری مهم و اساسی است که با هدف وارد 
کردن اصول و ارزش هایی برخالف اصول ســنتی 
جوامع هدف طراحی شده و هدف اولیه و اصلی آن 
همین نســل کودک و نوجوانی است که از صفات 
اساســی اش تغییرپذیر است. ســازمان دهندگان 
فضاهای رســانه ای و مجازی خــوب می دانند که 
برای وارد کردن ســبک زندگی مورد نظر خویش 
و پیرو آن اهداف منفعت طلبانه و قدرت طلبانه شان 
باید بیشتر بر روی کدام قشر اصلی متمرکز شوند؟ 
بنابراین با اتاق فکرهایی غنی متشکل از تیم هایی 
که از اعضای اصلی آن روانشناســان هســتند به 
طراحی فضای سایبر و شــکل دادن به کانال ها و 
شبکه های خاص می پردازند. این درحالی است که 
در داخل نسبت به این امر غفلت وجود دارد و عده ای 
هنوز سازماندهی هدفمند در بیرون مرزها را توهم 
می پندارند و با این غفلت در آسیب های اجتماعی 
و نوجوانی سهیم می شوند. به این ترتیب نوجوانی 
که در فضای خانواده و مدرسه هنجارهای جامعه 
سنتی خویش را دریافت می کند با ورود به فضای 
مجازی و شبکه ها و کانال های خاص با ارزش هایی 
مواجه می شود که درست در نقطه مقابل آنهاست. 
به عنوان مثال در مورد مسئله پوشش، در شبکه های 
اجتماعی و ماهواره ای به شکل کامال تدریجی و گام 
به گام در درون خانواده ها وارد می شود و تدریجا به 
قبح زدایی پوشش های زنان و دختران و مردان در 

درون خانواده می پردازد و سنت ها را می شکند.«

ضرورت بررسی تهدیدها و آسیب های دوران کودکی و نوجوانی- بخش اول

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام جم سهامی خاص 
به شماره ثبت 466۸۸۸ و شناسه ملی 140046۸4۵33 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقای پیام رستمی به شماره ملی 0061618683 و آقای مهدی ساجدی 
آقاجانی به شماره ملی 0067960405 و آقای عباس رستمی به شماره ملی 0602713218 
خانم افســانه ساجدی آقاجانی به شماره ملی 0076755320 به سمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )16919(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پلی یورتان ساوای سهامی خاص 
به شماره ثبت 1۸143۲ و شناسه ملی 1010۲۲363۲0 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موسســه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی 10100522636 به عنوان 
بازرس اصلی و مهرانگیز جمشــیدیان به شــماره ملــی 0070071772 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

به اســتناد صورتجلســه مجمع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )169۲۷(

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 94/12/29 به 
تصویب رسید.

آقای محمد شمشــکی به کد ملی 0453173004 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای عین اله رجب بلوکات به کد ملی 0453139574 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربند سر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621 

و شناسه ملی 10100820439

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲1۲4۷0 و 

شناسه ملی 1010۲۵3۸996 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/8/5 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ســعیده مرشــدی به کد ملی 4579296133 بســمت رئیس هیئت 
مدیره- فاطمه مرشدی به کد ملی 0035378344 بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره- محمدامین مرشــدی به کد ملی 4579902440 بسمت عضو هیئت 
مدیره- حســن رضوی به کد ملی 0052244210 بسمت مدیرعامل )خارج از 
اعضا و شــرکا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره مشــترکا با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق عــادی و اداری با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به 

تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )169۲6(

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص به 
شماره ثبت ۸۲۸۸4 و شناسه ملی 10101۲۷۵0۸۷ 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/9/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســیدرضا مقدســی به کد ملی شــماره 0558915779 با نمایندگی شــرکت پخش 
بین المللــی محصوالت پارس فرد به شناســه ملی 10102227972 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره- عبدالصالــح نهاوندی به کد ملی شــماره 0040258319 به نمایندگی 
شرکت ســامان پالستیک به شناسه ملی 10100631938 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره- علیرضا مهربان به کد ملی شماره 0937686141 به نمایندگی شرکت مهستان 
ســبز کیش به شناسه ملی 14003666336 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی 
و قراردادها و عقود اســالمی بــا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیــره و یا یک نفر از 
اعضــای هیئت مدیــره همراه با یک نفــر از آقایان علی صادقی ضمیــر دارای کد ملی 
شــماره 0056182971 با سمت قائم مقام مدیرعامل و یا محسن محمدخانی دارای کد 
ملی شماره 0045784329 با ســمت مدیر اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
نامه هــای اداری و مکاتبات با امضای هر یک از پنج نفر افراد فوق الذکر به تنهائی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )169۲3(

آگهی تغییرات شرکت توسعه مبادالت بازرگانی 
بین المللی ره رشد سهامی خاص به شماره ثبت 934۷6 

و شناسه ملی 101013۷۵۸39
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به نشــانی: تهران، کیلومتر 19 جاده 
مخصوص کرج، نرســیده به سه راه ســنگی، جنب خیابان 74، پالک 222 کد پستی 

1399113711 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )169۲۲(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت بهداد حســاب آریا به شناسه 
ملــی 10320849506 بــه عنوان بازرس اصلی و مهدی کاظمی مطلق به شــماره ملی 

1552239152 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه سهامی خاص به 
شماره ثبت 12003 و شناسه ملی 10100468555

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )16920(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/8/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســعیده مرشدی به کد ملی 
4579296133 - فاطمه مرشــدی به کد ملــی 0035378344 - 
محمدامین مرشــدی به کد ملی 4579902440 به ســمت اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا حسینی 
الهاشــمی به کد ملی 0046562796 بعنوان بــازرس اصلی و نادر 
صــراف رضائیه به کد ملی 2753933677 بعنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت 212470 و 

شناسه ملی 10102538996

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )16925(

شــماره ثبت 28144 و شناسه ملی 10100336086 و آدرس: تهران- بلوار آفریقا- بلوار گلشهر- 
پالک 11 ساختمان پاناسونیک و کد پستی 195677455

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع الکتریکی ناســیونال ایران )سهامی خاص( ثبت 
شــده با شــماره ثبت 28144 دعوت می گردد که در مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که رأس 
ساعت 13روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 در محل شرکت تشکیل می گردد حضور بهم  رسانند.

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل ارزیابی مجدد دارایی های شرکت
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع 
الکتریکی ناسیونال ایران )سهامی خاص(


