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آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
 به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99292(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز شرکت به: تهران شهر تهران-آپادانا- خیابان ششم- کوچه فرهاد- پالک 8- ساختمان 
ارشــاد- طبقه چهارم- واحد 10- کدپستی 1554643963 انتقال یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز ساخت شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 158217 و شناسه ملی 10102009233

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99288(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
خرمشهر، )روبه روی پمپ بنزین( انتهای کوچه فرهاد، پالک 8 ساختمان ارشاد، واحد 10، 
کدپستی 1554643963 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99286(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای صمد رودگرمی با کد ملی 2299145151، آقای بهمن رودگرمی با 
کد ملی 0035287901 و خانم پگاه رودگرمی با کد ملی 2291736299 به سمت اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازه های قلمی سهامی خاص 
به شماره ثبت 497529 و شناسه ملی 10760177510

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99290(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:  حق امضاء شرکت از مدیرعامل به رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس متفقا تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 6 نفر افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت انرژی توان خاورمیانه سهامی خاص
 به شماره ثبت 433461 و شناسه ملی 10320841625 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99289(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
صفدر قشــقاوی با کد ملی 6599905919 بعنوان بازرس اصلی و محمد خالقی کســبی با کد ملی 
0491958374 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان سال مالی منتهی به ســال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی آرمینال سهامی خاص
 به شماره ثبت 39012 و شناسه ملی 10100844222

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)99287(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا لفافچی 
شماره ملی 1371631093 به سمت رئیس هیئت مدیره- فرح آقمقانی شماره ملی 1551806010 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد دیلمقانی شماره ملی 1551751143 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ الستیک فردوس سهامی خاص 
به شماره ثبت 72858 و شناسه ملی 10101177707 

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99294(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان کریم  خان زند، خیابان شــهید 
حسینی نبش کوچه دوم غربی پالک 3 واحد 15 کدپستی 1585697381 تغییر یافت 

آگهی تغییرات شرکت نصب نیروی ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 85710 و شناسه ملی 10101301605

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران )99296(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/08/22 و اختیار حاصلــه از تفویض مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 95/8/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 27/000/000/000 ریال به 
مبلغ 100/000/000/000 ریال منقسم به 50000 سهم 2000000ریالی با نام از طریق مطالبات حال 
شــده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 

در تاریخ فوق الذکر تکمیل   امضاء گردیده است. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازه های قلمی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 497529 و شناسه ملی 10760177510 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99291(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای پوریا شــهابی به کد ملی 0013868195 به ســمت بازرس اصلی خانم مریم 
مشهد الکوبه به کد ملی 0010219374 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. آقای عباسعلی خالقی به کد ملی 2063992347 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
فرشاد سلیمی قاضی جهان به کد ملی 1520005164 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
بهروز عزیزمحمدی به کد ملی 0323435270 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
حمید خســروی به کد ملی 0322206103 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز خسروی 
به کد ملی 0063177323 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین ذوالفقارزاده به کد 
ملی 0070277621 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 312441 و شناسه ملی 10103510163

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)99295(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی مالیری 
کد ملی 0492655936 بسمت مدیرعامل)خارج از اعضا و سهامداران( آقای محمد بیات بشماره 
ملی 3933391113 بنمایندگی از شــرکت یگانه اندیش سرمایه شناسه ملی 10320170526 
بســمت رئیس هیئت مدیره آقای حیدرعلی هاشمی بشماره ملی 6359005166 بنمایندگی از 
شرکت یگانه اندیش سازه)سهامی خاص( بشناسه ملی 10320125420 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای هادی پالرک بشــماره ملی 2992882216 بنمایندگی از شــرکت بازرگانی صنعتی 
دان ارتباط گویا شناسه ملی 10103572255 بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و یا 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و 
اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

در تاریــخ 1396/07/25 بــه شــماره ثبــت 517103 به شناســنامه ملی 
14007141176 ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: عرضه انواع محصوالت 
کشــاورزی و خشکبار ازقبیل کشمش، پســته و ... درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران شهر تهران - سعادت آباد - خیابان کالنتری - خیابان آسمان پنجم 
شرقی - پالک 9 - طبقه سوم - کد پستی 1998155585 سرمایه شخصیت 
حقوقی: 1/000/000 ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای 
یاسین یوسفی به شماره ملی 0018094864 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه 
آقای محسن یوسفی به شــماره ملی 0520334949 دارنده 500/000 ریال 
سهم الشرکه اولین مدیران: آقای یاسین یوسفی به شماره ملی 0018094864 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن یوسفی به شماره 
ملی 0520334949 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدرضا 
یوســفی به شماره ملی 5719762701 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل 
چک، ســفته، بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء 
آقایان یاسین یوسفی، محسن یوسفی و محمدرضا یوسفی متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 
ارمغان تجارت جاده ابریشم 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99297(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان سعدی 
جنوبی کوچه بوشــهری، خیابان الله زار پالک 143 پاساژ بوشهری طبقه دوم 
واحد 79 کدپســتی 1144714004 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. ایرج بختیاری به شماره ملی 4433011851 به 
موجب سند صلح شماره 4963 مورخ 1396/6/19 در دفترخانه اسناد رسمی 
شــماره 1356 حوزه ثبتــی تهران مبلغ 20/000/000 ریال از سهم الشــرکه 
خود را به ســیاوش صبوری به شــماره ملی 0064388271 واگذار نمود و از 
ردیف شــرکاء خارج گردید. اشــکان بختیاری با کدملــی 0068494831 با 
پرداخت 480/000/000 ریال به صندوق شرکت مبلغ سهم الشرکه خود را به 
500/000/000 ریال افزایش داد. سیاوش صبوری با کدملی 0064388271 
با پرداخت 480/000/000 ریال به صندوق شرکت مبلغ سهم الشرکه خود را به 
500/000/000 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 40/000/000 
ریال به 1/000/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد. اشکان بختیاری 
با کدملی 0068494831 به 500/000/000 ریال سیاوش صبوری با کدملی 

0064388271 به 500/000/000 ریال

آگهی تغییرات شرکت سنا نیروی آویژه
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 481521 

و شناسه ملی 14005328350 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )99293(

 یک فارغ التحصیل رشــته حقوق: من خودم علوم انسانی خواندم. باید پذیرفت كه 
بسیاری از دانشــجویان علوم انسانی چیز خاصی در دانشگاه یاد نمی گیرند. بیشتر 
حفظ می كنند، كمتر صاحب قوه استدالل هستند و چه بسا یک آدم كتاب خوان عادی 
دانشگاه نرفته یا یک دانشجوی غیرعلوم انسانی كه اطالعاتی از مطالعه غیردرسی 

فراهم آورده، هیچ چیز از كسی كه فالن رشته علوم انسانی را خوانده كم ندارد.

 یک پژوهشگر و 
مدرس علوم انسانی: 
دانشجویان باید در 
كالس درس و دانشگاه 
فقط تماشاگر نباشند و 
علوم انسانی اسالمی 
را به عنوان نسخه 
شفابخش مطالبه گری 
كنند تا بساط علوم 
انسانی سکوالر جمع 
شود.

 یک دانشجوی ارشد مدیریت: متاسفانه نبود اعتماد 
به نفس كافی از مشکالت عمده واحدهای فناور به 

ویژه مبتکران حوزه علوم انسانی است. در حوزه علوم 
انسانی محیط شفاف، پاسخگو و رقابتی وجود ندارد. 

نبود زیرساخت ها و امکانات الزم برای كاربردی سازی 
علوم انسانی چالش بزرگی است.بی شک نبود بودجه 

كافی معضل مهم مراكز رشد علوم انسانی است.

نگاهی به رشته های 
علوم انسانی

 ضرورت تحول 
و  اشتغالزایی

 بخش دوم

تحول در علوم انسانی که به دالیل بسیار 
یک امــر الزم و ضروری اســت، نیاز دارد 
به جوششــی از درون و حمایتی از بیرون. 
خوشبختانه جوشش از درون امروز هست. من 
می بینم، هم در شورای عالی انقالب فرهنگی 
-همین شورای تحول و دوستانی که در آنجا 
دانشگاه ها، هم  کارند- هم در خود  مشغول 
آن طور که امروز مالحظــه کردید بعضی از 
دوســتانی که درباره  علوم انسانی صحبت 
کردند، نشان دهنده  این است که این جوشش 
درونی در درون دانشــگاه ها آن هم از سوی 
انســان های دانشمند،  از سوی  و  فرزانگان 
وجــود دارد؛ حمایت از بیرون هم باید وجود 
داشته باشد - حمایت گوناگون - که یکی از 
مصادیق این حمایت، تبعیت دانشگاه و وزارت 
از مصوبات شورای تحول است. یک مصوباتی 
دارند که امروز هم یکی از برادرها همین حاال 
بیان فرمودند که همان مقداری که کار شده، 
همین مقدار عملیاتی بشود. هر مقداری که 
تالش شده است، کار شده است، این اجرایی 
بشود و عملیاتی بشود. در دفترها و کتاب ها 
و زونکن ها - و به قول ایشان در پیچ وخم های 
داالن هــای وزارت یا شــورای عالی انقالب 
فرهنگی- نماند، بیاید عملیاتی بشــود؛ این 
کامال درست است. )بیانات مقام معظم رهبری 

در دیدار با استادان دانشگاه- 94/4/13(
در حیطه ارتقا و تحول علوم انسانی همواره دو 
بحث مطرح است: یکی بحث تحول و بومی سازی 
علــوم انســانی و دیگری بحــث ظرفیت پذیرش 
دانشــجویان در علوم انســانی با توجه به نیازهای 

جامعه.
هیچ کس منکر این نمی شود که به علوم انسانی 

باید بها داده شود؛ چرا که زیر بنای بسیاری از علوم 
دیگر همین علوم انسانی است و نمی توان به هیچ 
وجه مدعی شــد که سرمایه گذاری برای این علوم 
هدر دادن سرمایه هاســت. با این حال باید با یک 
مدیریت کار آمد هم به ارتقا و تحول علوم انســانی 
در کشور همت گماشت و هم متناسب با نیازهای 
امروز جامعه مان برای  اشتغالزایی فارغ التحصیالن 

علوم انسانی نقشه راهی طرح ریزی کرد.
اشتغال زایی وزنه سنگینی 

در تحول علوم انسانی 
در حال حاضر بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
به خصوص علوم انسانی به یکی از دغدغه های اصلی 
خانواده ها و جوانان تبدیل شــده که باید برای رفع 

آن فکری کرد. 
مسئوالن و مدیران کشور باید در شرایط کنونی 
بیش از پیش در اندیشه  اشتغالزایی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی باشند که متاسفانه آمار بیکاری آنها در 

وضع نامطلوبی قرار دارد.
بــا عنایت به اینکــه بخش قابــل توجهی از 
دانشگاهیان کشــور در رشــته های علوم انسانی 
 اشتغال به تحصیل داشته یا فراغت از تحصیل پیدا 
کرده انــد، لذا تالش در جهت تجاری ســازی علوم 
انسانی می تواند تا حدود زیادی به حل مشکل اشتغال 

آنها کمک کند.
در مقطع کنونی نیازمند علوم انســانی بومی و 
اسالمی هستیم، گرچه در سالیان اخیر در این باره 
گام های خوبی برداشته شده، اما واقعیت آن است 
که ما هنوز راه نرفته زیادی در پیش داریم و تنها با 
مجاهدت علمی و برنامه ریزی منسجم می توان به 

این هدف واال دست یافت.
رضا خدری یک فارغ التحصیل رشــته حقوق 
برایمان گله مندانه می گوید: »من خودم علوم انسانی 

خواندم. باید پذیرفت که بسیاری از دانشجویان علوم 
انسانی چیز خاصی در دانشگاه یاد نمی گیرند. بیشتر 
حفظ می کنند، کمتر صاحب قوه استدالل هستند 
و چه بسا یک آدم کتاب خوان عادی دانشگاه نرفته 
یا یک دانشــجوی غیرعلوم انسانی که اطالعاتی از 
مطالعه غیردرسی فراهم آورده، هیچ چیز از کسی 
که فالن رشته علوم انســانی را خوانده کم ندارد. 
مثال چرا دانشکده های حقوق ما آن قدر از دادگاه ها 
دورند؟ من که در دانشکده حقوق درس خوانده ام، 
یک بار در قالب واحدهای درسی به دادگاه نرفتم. 
برعکس دانشجویان پزشکی که مدام با بیمارستان 
در ارتبــاط هســتند. پس فرق کســی که بیرون 
دانشــکده کتاب های حقوقــی را خوانده با من در 
چیست؟ تا زمانی که علوم انسانی را در دانشکده های 
علوم انسانی فقط درکتاب ها می خوانیم واز جامعه 
و فضای کار منقطع هســتیم، وضع همین است و 

بهتر نمی شود.«
فاطمه معصومیان یک دانشجوی رشته فلسفه 
برایمان می گوید: »از ابتدا هدایت تحصیلی درست 
صورت نمی گیرد. معموال بچه هایی که از لحاظ علمی 
ضعیف هســتند، به ناچار به رشته علوم انسانی در 
دبیرستان سوق داده می شوند. از سوی دیگر برای 
فرار از بیکاری وارد یکی از رشته های علوم انسانی 
در دانشــگاه می شوند. این در حالی است که اتفاقا 
باید باهوش ترین ها جذب رشــته های علوم انسانی 
شوند؛ چرا که این رشته ها اساسا انسان ساز هستند 
و بر روی خیلی از مسائل جامعه تاثیرگذارند. ضمن 
اینکه باید برای گزینش دانشجویان در رشته های 
علوم انســانی مطابق با نیازهای جامعه فکری کرد. 
این همه فارغ التحصیل بیکار در رشــته های علوم 
انســانی به هویت و اصالت این شاخه علمی ضربه 

وارد می کند.«

عارفــه نوری یک دانشــجوی رشــته ادبیات 
می گوید: »جالب است که این همه فارغ التحصیل 
رشته ادبیات داریم، اما وضع تدریس ادبیات در مراکز 
آموزشی ما به گونه ای است که خیلی از دانش آموزان 
حتی نمی توانند در یک پاراگراف شــاعران بزرگ 
سرزمین شــان را معرفــی کنند. معمــوال دبیران 
درس های علوم انسانی درمدرسه دانش آموخته آن 
رشته ها نیســتند. فارغ التحصیل ادبیات فست فود 
می فروشد و یک شخصی که اصال ادبیات تخصصش 
نیســت به سر کالس می رود! اینکه ما نمی دانیم و 
نمی توانیم از فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی 
در کجا و کاربردی بهره ببریم، بزرگ ترین مشکل 
 اشتغالزایی فارغ التحصیالن این قبیل رشته هاست.« 

ضعف ایده پردازی تجاری 
در علوم انسانی 

واقعیت این اســت که برای حل مشــکالت و 
چالش های پیش روی فناوران حوزه علوم انســانی 
باید خودمان دست به کار شویم. با توجه به اینکه 
عملیات کاربردی کردن و تجاری ســازی طرح ها و 
ایده های علوم انسانی دچار مشکالتی است، برخی 
از متولیان امر صورت مســئله را حذف می کنند و 
از پذیرش ایده های صنایع فرهنگی سرباز می زنند.

مهیار زنده بودی یک دانشجوی ارشد مدیریت 
با  اشــاره به اینکه باید برای بازاریابی و بازارسازی 
ایده های علوم انســانی چاره ای اندیشید، می گوید: 
»ایجــاد اقتصاد پایــدار در حوزه علوم انســانی و 
فناوری هــای نــرم بــه کارآفرینــی در این حوزه 
کمک شایانی خواهد کرد. متاسفانه نبود اعتماد به 
نفس کافی از مشکالت عمده واحدهای فناور به ویژه 
مبتکران حوزه علوم انســانی است. در حوزه علوم 
انسانی محیط شفاف، پاسخگو و رقابتی وجود ندارد. 
نبود زیرساخت ها و امکانات الزم برای کاربردی سازی 

شــفابخش مطالبه گری کنند تا بســاط علوم انسانی 
سکوالر جمع شود.

تجربه و مهارت موثر در  اشتغال 
فارغ التحصیالن علوم انسانی 

گزارش های بین المللی در مورد شانس اشتغال 
در رشته های علوم انســانی در جهان امروز نشان 
می دهد که برخی از رشته های علوم انسانی همانند 
برخی از رشته های پزشکی یا مهندسی طرفداران و 
عالقه مندان بیشتری را به خود جذب می کنند که از 
میان آنها می توان به رشته هایی مانند علوم سیاسی، 
ادبیات، زبان...  اشاره کرد. این رشته ها شاید بازار کار 
چندان مناسبی نداشته باشند، اما نگاه دانشجویان 

آینده را به خود جلب می کنند.
بســیاری از دانشــجویانی که قصــد ورود به 
رشــته های علوم انسانی را دارند به بازار کار آینده 
این مشاغل نیز دقت می کنند تا وارد رشته ای شوند 
که بازار کار خوب و مناسبی داشته باشد تا با معضل 

بیکاری مواجه نشوند.
این گزارش ها نشــان می دهد که در سال های 
گذشته، فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی از 
دستمزد و همین طور پرداختی های کمتری نسبت 

به رشته های علوم پایه یا فنی برخوردار بودند، اما این 
موضوع در سال های اخیر اصالح شده تا افرادی که 
از سطح دانش خوبی برخوردارند و قادر به پیشبرد 
اهداف در گروه و... هســتند نیز بتوانند از مزایای 

خوبی بهره مند شوند.
همچنین تحقیقات و آمارهای اعالم شده نشان 
می دهد، دانشجویانی که در رشته های علوم انسانی 
تحصیل می کنند تمایل بیشتری به ادامه تحصیل 
خود در درجات باالتر نسبت به سایر رشته ها دارند.
اما در این میان افرادی که در رشته های علوم 
انســانی مانند بازرگانی و مالی یا فروش و مدیریت 
فعالیت دارند از حقوق و مزایای مناسبی برخوردارند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: »رشته های 
بسیاری زیر شــاخه مدیریت هستند، اما اهمیت 
چندان زیادی ندارد که در چه شــاخه ای از رشته 
مدیریت فعالیت دارید یــا در چه درجه ای؟ آنچه 
تفاوت زیادی بین این شاخه ها یا فارغ التحصیالن 
اعمال می کند تجربه و محل کار اســت. مســلما 
شخصی که در این حوزه و در یک کارخانه فعالیت 
دارد، با شــخصی که در یک رستوران کار می کند، 

حقوق یکسانی را دریافت نمی کنند.«

❖

❖

❖

علوم انسانی چالش بزرگی است. بی شک نبود بودجه 
کافی معضل مهم مراکز رشد علوم انسانی است.«

وی توانایــی کم در ایده پــردازی، نبود تعریف 
بازار، نبود توانایی در انجام کار گروهی و نداشــتن 
تخصص الزم را از جمله مشکالت حوزه علوم انسانی 

معرفی می کند.
دانشجویان علوم انسانی اسالمی را 

مطالبه گری کنند
 حجت االســالم رضــا غالمی رئیــس  مرکز 
پژوهش های علوم انســانی اســالمی صدرا با بیان 
اینکه در مباحث مربوط به علوم انســانی اسالمی 
در حال رشد اســت، هر سال ما چند قدم به جلو 
می رویم و در جا نمی زنیم و یک نشاط هم در بین 
اساتید و دانشجویان دیده می شود، توضیح می دهد: 
»در کل ما به عنوان خدمتگزاران شما در این حوزه 
از رشــد و تکامل علوم انســانی اسالمی احساس 
رضایت می کنیــم، هرچند با نقطه مطلوب فاصله 
زیاد اســت. مباحث نظری دارد حلقه های مفقوده 
را پوشش می دهد و تابه حال حدود یک  پنجم این 
نقطه ضعف ها پوشش داده  شده است، هم از طریق 
مقاالت و کتب و کارهای خوب نظری منتشر نشده 
که البته در ارتباط با فلســفه علوم انسانی اسالمی 

هستند.«
رئیس  مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی 
صدرا در ادامه می گوید: »البته در هر رشــته ما از 
فلسفه که عبور می کنیم با هزاران موضوع متفاوت 
سر و کارداریم، ولی کارهای علمی تمامی ندارد. اوال 
علوم انسانی اسالمی با علوم اسالمی مصطلح تفاوت 
دارد. هرچند علوم اسالمی انسانی هم در زیر بنا و هم 
در روبنا به علوم اسالمی تکیه دارد. شرط اسالمیت 
علوم انســانی اســالمی صرفا عدم مغایرت با علوم 
اسالمی است. بخشی از علوم انسانی اسالمی در ذیل 
علوم اسالمی قرار نمی گیرد،هرچند زیر چتر جهان 
بینی اسالمی اســت. ثانیا از گذشته، علوم انسانی 
اسالمی را مجموعه دانش هایی می دانستیم که ضمن 
بررسی اوضاع و احوال انسان ها راهکارهایی جهت 
بهتر زیستن ارائه می کند، ولی در یک تعریف دقیق تر 
و بدون رد تعریف قبل، علوم انسانی اسالمی عبارت 
است از کشف قوانین تکوینی و مناسبات اجتماعی 
حاکم بر زندگی انسان و بهره گیری از شرع و علوم 
عقلی برای بهبود زندگی انســان و رشد بسترهای 
مناسب. در واقع علوم انسانی اسالمی علوم زمینی 
شده است که بر اساس قوانین حاکم بر زندگی ضمن 
بهره گیری از مواهب مشروع و معقول زمینه رشد و 

تعالی انسان را فراهم می کند.«
وی در تکمیــل صحبت های خــود می گوید: 
»آموزه ها و گزاره های صادره از طرف علوم انســانی 
اسالمی به سه قسمت تقسیم می شود: 1-آموزه ها 
و گزاره های کشف قوانین که خبری هستند و صرفا 
از هســت ها خبر می دهند و به دو دسته یقینی و 
ظنی تقسیم می شوند. 2- آموزه ها و گزاره هایی که 
راهکارهای استفاده از قوانین را بیان می کند که این 
هم جنسش خبری است. 3- آموزه ها و گزاره هایی 
که بر اساس 1 و 2 راه را به انسان نشان می دهد که 
جنس عموم آنها انشایی است و جنبه تجویزی دارد.«
حجت االســالم غالمی در ادامه از دانشــجویان 
می خواهد در کالس درس و دانشــگاه فقط تماشاگر 
نباشــند و علوم انسانی اســالمی را به  عنوان نسخه 

به استناد صورتجلسه هیئت 
 1396/3/6 مــورخ  مدیــره 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
به  بــرادران  علیرضا  آقــای 
ملی 1062582810  شماره 
رئیس  نایــب  ســمت  بــه 
هیئت مدیره- آقای حســن 
بــرادران بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0052929973
رئیس هیئت مدیره- شرکت 
شناســه  به  صنعت  پاریزان 
 10100660487 ملــی 
خانــم  نمایندگــی  بــا 
ک.م  قرامحمــدی  پرســتو 
ســمت  به   0063743841
عضــو هیئت مدیــره خانم 
ساناز برادران به شماره ملی 
ســمت  به   0061858781
مدیرعامــل و عضــو هیئت 
گردیدند.  انتخــاب  مدیــره 
کلیه اســناد و اوراق بهادار، 
تعهــدآور شــرکت از قبیل 
و  قراردادها  بــروات،  چکها، 
عقود اسالمی با امضاء دو نفر 
از اعضــا هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد 
و اوراق عادی و مراســالت با 
امضاء هر یــک از مدیران به 
تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

آگهی تغییرات
 شرکت گسترش 
خدمات پاریزان 
صنعت شرکت 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 
273380 و شناسه 

ملی 10103086646  

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

فراخوان نظرخواهی درخصوص فرآیند 
انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشی

باسمه تعالی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش

مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش، به منظور اســتقرار شایسته ســاالری در انتخاب نیروی انسانی برای مشاغل 
مدیریتی، درنظر دارد انتخاب و انتصاب مدیران واحدهای آموزشــی را درقالب دستورالعملی مشخص 

ضابطه مند نماید.
بدین وســیله از دبیران، آموزگاران، مدیران و کارشناسان عالقمند دعوت می نماید پیشنهادها و نظرات 
خود را حداکثر تا تاریخ 1396/08/10 به پســت الکترونیکی Shayesteh@medu.ir ارســال 

نمایند.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به 

نشانی  www.medu.ir مراجعه نمایند.

بدون نقطه کور


