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جاده چالوس، کرج، جاده هراز، آمل، جاده... 
بسیار پرترافیک گزارش شده و تردد در آنها به 
سختی صورت می گیرد، پلیس راه برای سهولت 
رفت و آمد وسایل نقلیه از ساعت 6 بامداد جاده 
را یک طرفه اعالم کرده اســت... از شهروندان 
تقاضا می شود در ساعات پرترافیک از سفرهای 
برون شهری خودداری کنند تا با مشکل مواجه 

نشوند...
شــنیدن و خواندن چنیــن خبرهایی در 
آخرین روزهای فصل تابســتان بــرای اکثر 
شهروندان عادی شده است چراکه هر سال در 
آخرین روزهای ماه شــهریور، تعداد سفرهای 
برون شهری افزایش می یابد و همه در تکاپوی 
رفتن به مسافرت و تعطیالت هستند تا اول مهر 
فرزندانشــان با روحیه بهتر و انرژی بیشتر در 

کالس های درس حاضر شوند.
تابستان فصل سفر است، همه مسافرت در فصل 
تابستان را دوست دارند چراکه اکثر خانواده ها فرزندان 
محصل دارند و مســافرت در فصل گرم سال بهترین 
فرصت برای آنان است تا از تعطیالت تابستانی استفاده 

کنند و برای تالش و کوشش بیشتر مهیا شوند.
گذراندن تعطیالت و مسافرت کردن برای کاهش 
فشار و اســترس برای همگان الزم و ضروری است و 
فرقی نمی کند که چه کســانی از این تعطیالت بهره 
می برنــد، پدر و مادر، فرزندان همه و همه احتیاج به 
مسافرت و تجدید روحیه و قوا دارند اما به راستی چرا 
اکثر خانواده ها سفرهای تابستانی خود را به روزهای 
پایانی تابستان موکول می کنند و در آخرین لحظات 
می خواهند از تعطیالت اســتفاده کنند؟! آیا در اوایل 
تابســتان یا اواسط آن نمی توانند برنامه ریزی کنند و 
اگر برنامه ای برای سفر دارند همان موقع انجام دهند؟! 

برنامه ریزی برای تابستان
با شــروع فصل تابســتان و پایان مدارس، اوقات 
فراغــت جوانان و نوجوانان آغاز می شــود و اگر برای 
فصل تابستان هدف مشخص و برنامه ای وجود نداشته 
باشــد بالتکلیفی، سردرگمی و بی حوصلگی فرزندان 

آغاز می شود.
چگونــه گذراندن اوقات فراغــت در این فصل به 
یکی از دغدغه های مهم خانواده ها تبدیل می شــود و 
این دغدغه  از آنجا اهمیت پیدا می کند که والدین به 
مسئله گذراندن ایام فراغت به عنوان یک مسئله مهم 
توجه می کنند چراکه برنامه ریزی برای اوقات فراغت 
فرزندان باید به گونه ای ترســیم شــود که استعداد و 
توانایی فرزند شکوفا شود و هدف از برنامه ریزی فقط 

گذراندن وقت نباشد.
»معصومه طاهریانپور« کارشناس مسائل اجتماعی 
در این باره می گوید: »با آغاز فصل تابستان و تعطیلی 
مــدارس اوقات فراغت کــودکان، نوجوانان و جوانان 
آغاز می شــود و والدین می کوشند به خاطر گذراندن 
یک سال تحصیلی و فشاری که برروی فرزندان بوده 
شــرایطی را فراهم آورند تا فرزندانشان از این مدت 
زمانی حداکثر اســتفاده را ببرند و با روحیه ای خوب 

فصل جدید تحصیلی را آغاز کنند.«
وی اضافــه می کند: »البته نحــوه گذراندن ایام 
تعطیالت تابســتانی بستگی به ســن، جنس، طبقه 
اجتماعی، درآمد، مکان زندگی، شــغل و... خانواده ها 
دارد و هــر خانــواده ای با برنامه ریــزی خاص تالش 
می کند اوقات فراغت فرزندان خود را به بهترین حالت 

نگاهی به مشکالت سفرهای پایانی فصل تابستان                         بخش نخست

فریده شریفیشور و هیجان سفرهای آخر تابستان

* یک دانش آموز: سفرهای 
خانوادگی و دسته جمعی با 
اقوام و خویشاوندان بسیار 

خوب و لذت بخش است اما 
من شرایط خانواده را به خوبی 

درک می کنم و برای رفتن 
به سفر به والدینم زیاد اصرار 
نمی کنم، اگر شرایط جور 

شد و به سفر رفتیم چه بهتر اما 
اگر هم که نشد تالش می کنم 

اوقات فراغت خود را با بهترین 
برنامه ریزی سپری کنم.

* کارشناس مسائل اجتماعی: والدین باید توجه داشته باشند که براساس عالقه و اشتیاق 
فرزندانشان برای ایام تابستان برنامه ریزی کنند تا جوانان و نوجوانان دلزده و دلسرد نشوند 

و ایام خوبی داشته باشند.

 * یک خانم خانه دار: 
هر سال به خودم می گویم 
امسال تابستان را به گونه ای 

برنامه ریزی می کنم که 
 فرزندانم از تعطیالت

 نهایت استفاده را ببرند 
و با روحیه ای خوب به 

مدرسه بروند اما باز هم سفر 
خانوادگی ما به دقیقه 90 ختم 

می شود و به دلیل مشکالت 
خاص این ایام سفر دلچسب و 

مفرحی را تجربه نمی کنیم.

ممکن سپری کند. برخی از خانواده ها ترجیح می دهند 
فرزندانشان در کالس های مختلف ثبت نام کنند و اوقات 
فراغت خود را این گونه بگذرانند و برخی دیگر ترجیح 
می دهند اوقات فراغت فرزندانشان با استراحت کردن، 
مسابقات ورزشی، مطالعه کتاب،  نقاشی کردن، کارهای 
دستی، دید و بازدید کردن، استفاده از طبیعت و رفتن 
به کوه، ســفر کردن و... سپری شود. اما در هر حالتی 
باید توجه داشــته باشند که براساس عالقه و اشتیاق 
فرزندانشان برنامه ریزی کنند تا جوانان و نوجوانان از 
این فرصت تعطیالت دلزده و دلسرد نشوند و ایام خوبی 

را پشت سر بگذرانند.«
یک خانم خانه دار که خود را »الهام مقدم« معرفی 
می کند در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به مســئله 
تعطیالت تابســتان و چگونه گذرانــدن ایام فراغت 
فرزندانش اشــاره می کند و می گوید: »هر سال اوایل 
تابســتان و پس از تعطیلی مدارس نگرانی من شروع 
می شــود چون دو فرزند پســر دارم که پس از اتمام 
امتحانات و شــروع تعطیالتشان شــروع به نق زدن 
می کنند که چکار کنیم؟ حوصله مان سر رفته. از خانه 
ماندن خسته شدیم... چقدر تلویزیون نگاه کنیم؟... و 
وقتی به آنها پیشنهاد می دهم در کالس های مختلف 
ورزشی، درسی، هنری و... ثبت نام کنند می گویند از 
کالس رفتن خسته شده ایم و می خواهیم به مسافرت 
برویم... اما به دلیل کار همسرم فقط در زمان مشخصی 

می توانیم به سفر برویم چرا که امروزه مسافرت کردن 
هزینه زیادی می خواهد و همیشــه نمی توان به سفر 
رفت به همین دلیل زمانی که به همســرم مرخصی 
می دهند برنامه ســفر را تعیین می کنیم که معموالً 
هفته دوم شهریور است و همین مسئله باعث می شود 

که با مشکالت زیادی مواجه شویم.«
وی اضافه می کند: »هر ســال به خودم می گویم 
امســال از همان اول تابســتان جــوری برنامه ریزی 
می کنم کــه بچه ها اوقات فراغت خــود را به خوبی 
بگذرانند و نمی گذارم برنامه سفر خانوادگی به روزهای 
آخر تابستان موکول شود اما نمی دانم شرایط چگونه 
می شود که همیشه دقیقه 90 به مسافرت می رویم و 
به دلیل مشکالت خاص این ایام سفر چندان دلچسب 

و مفرحی را تجربه نمی کنیم...!«
»نگار« دانش آموز کالس دوم دبیرستان هم درباره 
نحوه گذراندن تعطیالت تابستان خود می گوید: »وقتی 
تابستان شروع می شود تمام اهداف و برنامه هایی که 
برای تابســتان خود دارم روی یک کاغذ می نویسم و 

حتی روز و ساعت آن را نیز تعیین می کنم تا به دلیل 
بی برنامگی و بی هدف بودن تعطیالتم به هدر نرود مثاًل 
به خودم می گویم که روزهای پنجشنبه صبح باید به 
پارک بروم و با دوستانم تنیس روی میز یا بدمینتون 
بازی کنم و عصر آن روز به کتابخانه بروم و مطالعه کنم. 
در کنار این برنامه ها از خودم قول می گیرم که حتماً 
مطالعه درسی را نیز فراموش نکنم و ساعت هایی را به 
مطالعه کتاب های درسی سال آینده اختصاص بدهم تا 
با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنم.«
وی اضافــه می کنــد: »دیــد و بازدیــد اقوام و 
خویشــاوندان و سرزدن به بزرگان فامیل به خصوص 
آنهایی که در طول سال تحصیلی سعادت دیدار و رفتن 
به خانه های آنان را نداشتم  از اولویت های برنامه ریزی 
تابستانی من می باشد چرا که »صله ارحام« و دیدار از 
خویشاوندان از سنت های خوب و پسندیده اسالمی و 

ایرانی است که باید حتما به جا آوریم.«
از نگار درباره سفرهای تابستانی جویا می شویم، وی 
در پاسخ می گوید: »سفرهای تابستانی مخصوصا اگر 

با فامیل و خویشاوندان به طور گروهی و دسته جمعی 
صورت گیرد بسیار خوشایند و دلپذیر است اما من به 
پدر و مادرم زیاد اصرار نمی کنم چرا که شرایط خانواده 
را به خوبی درک می کنم و پیش خودم می گویم شاید 
پدر و مادرم در شرایطی نباشند که امسال به مسافرت 
برویــم، اگر فرصتی پیش بیاید که چه بهتر و اگر هم 
که شرایط جور نشد سعی می کنم اوقات فراغت خود 

را با بهترین برنامه ریزی سپری کنم.«
بهترین راه گذراندن اوقات فراغت

در کشــور ما به مســئله اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان توجه زیادی می شود و هر سال با آغاز فصل 
تابستان این مسئله به یکی از دغدغه های اصلی و جدی 
خانواده ها و مسئولین تبدیل می گردد. به همین دلیل 
تالش زیادی شده است تا با برنامه ریزی های مناسب و 
اصولی، اوقات فراغتی مناسب و شایسته برای فرزندان 
در نظر گرفته شــود. از دیدگاه کارشناسان تربیتی، 
اوقات فراغت شایســته پدیده ای است که از یک سو 
مناســب ترین بستر برای رشد و شکوفایی و خالقیت 

اســتعدادهای گوناگون است و از سوی دیگر از وقوع 
انحرافات جلوگیری می نماید.

معصومــه طاهریانپــور در این بــاره می گوید: 
»بســیاری از خانواده ها تصورشــان از اوقات فراغت 
فقط بیهوده گذرانی و سرگرمی های بی حاصل است 
مخصوصا خانواده هایی که هم پدرو هم مادر شاغل 
هستند در ایام تابستان با مسئله جدی اوقات فراغت 
فرزندانشان مواجه می شوند و چون وقت کافی برای 
گذراندن اوقات خود با فرزندانشــان را ندارند سعی 
می کنند این خالء و کمبــود را با ثبت نام بچه های 
خود در کالس های درســی یا آموزشــی پر کنند یا 
اینکه برخی خانواده ها که شرایط الزم برای ثبت نام 
فرزندانشان در کالس های پرهزینه را ندارند بچه ها 
را به اختیار خود رها می کنند تا هر طور که بخواهند 

ایام فراغت خود را سپری کنند.«
وی اضافه می کند: »در چنین شرایطی کودکان و 
نوجوانان در خانه یا محیط های دیگر به امور مبتذل 
و بیهوده ای مانند بازی های کامپیوتری سرگرم شدن 
با گوشــی های تلفن همراه و اســتفاده از اینترنت 
و فضای مجازی و ســرگرمی های دیگری مشغول 
می شــوند که بسیار خطرناک اســت و زمینه ساز، 
انحراف، رکود، سستی و خمودگی و خدای ناکرده 
افتادن در منجالب فســاد می شود. به همین دلیل 
والدین باید نهایت دقت و تالش را به عمل آورند تا 

با برنامه ریزی مناسب بهترین ایام را برای فرزندانشان 
تدارک ببینند.«

اینکــه کودکان و نوجوانان در ایام فراغت خود به 
چه کارها و فعالیت هایی مشغول شوند و تا چه حد این 
فعالیت ها آزادانه باشد و تا چه حد تحت کنترل دیگران 
همه و همه ناشی از برنامه ریزی مناسب خانواده ها و 

مسئولین است.
در جامعه امروزی و با توجه به افزایش شبکه های 
اجتماعی و فضاهای مجازی مســئله گذراندن اوقات 
فراغــت جوانان و نوجوانان از اهمیــت فوق العاده ای 
برخوردار اســت و متأسفانه برخی از خانواده ها بدون 
در نظر گرفتن چنین محیط های خطرناکی از کنترل و 
مدیریت رفتارها و عملکرد فرزندانشان غافل می شوند، 
در حالی که بر کســی پوشــیده نیســت بسیاری از 
انحرافات، کجروی ها و آســیب های اجتماعی موجود 
در سطح جامعه از عدم برنامه ریزی صحیح برای اوقات 

فراغت فرزندان نشأت می گیرد.
یک کارشناس سالمت روان در این باره می گوید: 
»اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در فصل تابستان 
بایــد به گونه ای برنامه ریزی شــود که در  پایان این 
فصل سالمت و بهداشت روانی و جسمانی فرزندان به 
بهترین نحو تأمین شود و با آمادگی و اشتیاق زیادی 

فصل جدید تحصیلی را آغاز کنند.«
وی اضافه می کند: »رفتن به کالس های پرهزینه 
تابستانی، سفرهای متعدد، ورزش های گران قیمت و... 
تنها راه گذراندن اوقات فراغت فرزندان نیست بلکه با 
صرف کمی هزینه و ابتکار و خالقیت می توان بهترین 
تابستان را برای کودکان و نوجوانان ترسیم کرد. والدین 
باید همواره در نظر داشته باشند که فشار بر فرزندان 
و وادار کردن آنان به حضور در کالس های درسی در 
فصل تابستان و گذراندن کالس های هنری بی ثمر و 
بی نتیجه نه تنها وقــت فرزندان را تلف می کند بلکه 
موجب بروز افسردگی، خستگی، رنجوری و اختالالت 
روانی می شــود و ســالمت روحی و روانی آنان را به 

خطر می اندازد.«
عالقه و انگیزه

گذرانــدن ایام تعطیالت در فصل گرم تابســتان 
به غیر از برنامه ریزی و ســاماندهی شــرایط و اوضاع 
اقتصــادی و اجتماعــی نیاز به عالقــه و انگیزه دارد 
چرا که فعالیت هایی که برای تابستان در نظر گرفته 
می شود حتما باید براســاس عالقه باشد تا اهداف و 

نتایج درخشان از آن حاصل شود.
مثال نمی توان از کودک یا نوجوانی که عالقه به امور 
هنری دارد و تمایلی به ورزش کردن ندارد درخواست 
کــرد که فقط در کالس های ورزشــی ثبت نام کند و 
بالعکس. به همین دلیل فرزندان را باید در فعالیت هایی 
تشــویق نمود که با شور و اشتیاق برای یادگیری آنها 

اقدام کنند نه با زور و اجبار.
کارشناسان امور تربیتی معتقدند که فعالیت ها و 
تالش هایی که با شــورو اشتیاق و انگیزه کافی انجام 
می شــود باعث رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان 
و نوجوانان می شــود، بنابرایــن والدین باید در درجه 
اول نیازها، عالیق و انگیزه های فرزندان خود را مورد 
شناســایی قرار دهند. مثال بــه او بگویند چرا ورزش 
فوتبال را انتخاب کرده ای یا چرا عالقه به نقاشی داری 
و پــس از آن به او کمــک کنند که عالقه خود را در 
مســیری هدف دار قرار دهد و شرایط برای شکوفایی 

استعدادهای فرزند خود را فراهم آورند.

آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا سهامی خاص
 به شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84021(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در روز 31 شهریور سال 

بعد پایان می یابد و بدینوسیله ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84022(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت به آدرس تهران - میدان آزادی - خیابان شهید لشگری - کوی بیمه - خیابان 
شهید ریاحی - پالک 4 - طبقه همکف کد پستی 1391947999 انتقال یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت لوزان سهامی خاص 
به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 10861931056 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84018(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/06/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - خانم مریم نظمی به شماره کد ملی 2594086673 به سمت بازرس اصلی 
و آقای جابر شــهبازی با کد ملی 1671693663 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن باربد شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 404860 و شناسه ملی 10320555318 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84017(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه 
به بین محتوا با شناســه ملی 14006661682 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی 
الوانکار با شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب 

شدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت زیست بوم مجازی درسا سهامی خاص
 به شماره ثبت 485091 و شناسه ملی 14005512957 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84020(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی صدر 
به شناسه ملی 10100360469 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به 
شناسه ملی 10100556857 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84023(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و 
رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1394 مورد 
تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. شــرکت مهندســی آماد بهینه ساز به شناســه ملی 10102251738- شرکت 
خدماتی ســاتر سبز به شناســه ملی 10102262391- شرکت گروه طلیعه سبز جهان 
به شناســه ملی 10102853650- موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره با شناسه 
ملی 10100467987- شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی 10101259330 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )84019(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 
2 ســال انتخاب گردیدند. سید خسرو وفائی با کدملی 3933510228 
- اکرم وثائق با کد ملی 2753410542 - سیدسعید وفائی با کد ملی 
0450170586 به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. ینوک سیمونیان با کد ملی 4172559603 و وحید 
طاهری با کد ملی 0073137502 برای مدت یک سال مالی به ترتیب 
به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 

فوق العاده  بطــور  عــادی  عمومی 

مورخ 1394/8/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

علــی گرگیــن بــه شــماره ملی 

0532019032 رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل و اردشــیر دیلمی به 

نایب  شــماره ملی2299799672 

رئیس هیئت مدیره، بسمت اعضای 

برای مدت دو ســال  هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

بــه  شــماره ملی0042291925 

سمت بازرس اصلی و نیترا نیلی سری 

به  شــماره ملی2649118849  به 

برای  علی البــدل  بازرس  ســمت 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ترازنامه و حســاب سود زیان سال 

مالی سال 1393 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

تصمیمات  مســتند  ایــن  ثبت  با 

انتخاب مدیران،  بــازرس،  انتخاب 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخــاب 

صورت های  و  ترازنامــه  تصویــب 

انتخاب شده توسط متقاضی  مالی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت 

حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی هــای ســازمان ثبــت 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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور کلتــی با کد ملی 1376600978 
به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای کلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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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