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* یک کارشناس مسائل بین المللی: 
حضور جوانان در عرصه های 

مختلف پیشرفت و توسعه کشور 
را سرعت می بخشد و زمینه های 

استقالل و عدم وابستگی به خارج 
را بیش از پیش فراهم می کند.

*یک کارشناس مسائل  
اجتماعی: تفکر پشت میزنشینی 

در کشور ما یک آفت بزرگ 
و پرخطر به حساب می آید و 

باید این فرهنگ در جامعه رواج 
پیدا کند که جوانان متخصص و 

حرفه ای به میدان کار وارد شوند.

اعتماد امام خمینی)ره( به جوانان و متقابا 
ایمان آنها به رهبرشــان باعث شد  که پس 
از پیروزی انقاب نیز قشــر جوان با عزمی 
استوار و اتکای به نفس فراوان وارد عرصه های 

مختلف شوند.
امام خمینی )ره( همــواره بر این نکته 
تاکید داشــتند که همان گونه که انقاب با 
همت جوانان به پیروزی رسید،  این جوانان 
انقاب حضوری  باید در صحنه های مختلف 

فعال داشته باشند.
همان طور که پس از انقالب، در جنگ تحمیلی 
حضور جوانان و فداکاری آنان توطئه دشــمنان را 
خنثی کرد، در عرصه های علمی پس از جنگ نیز 
نقش جوانان ســتودنی و قابل تحســین است، به 
همین دلیل توجه جدی به جوانان و فراهم کردن 
زمینه های پیشرفت همه جانبه آنان تضمینی برای 
پیشرفت انقالب اسالمی و تحقق اهداف آن است 
و بدون همراهی جوانان دستیابی به اهداف انقالب 

اسالمی امکان پذیر نخواهد بود.
فرصت دادن به جوانان

فراهم کردن فضا و امکانات برای حضور جوانان 
در عرصه های مختلف می تواند زمینه ســاز رشد و 

توسعه در مناطق مختلف کشور شود.
»داوود شجاعی« کارشناس مسائل بین المللی 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان به مسئله جوانگرایی 
و اهمیت دادن به این قشــر سرنوشت ســاز اشاره 
می کند و می گوید: »حضور جوانان در عرصه های 
مختلف پیشرفت و توسعه کشور را سرعت می بخشد 
و زمینه های استقالل و عدم وابستگی به خارج را 

بیش از پیش فراهم می کند.«
وی اضافه می کند: »جوانان با خالقیت، نوآوری، 
ابتکار و پشتکاری که دارند می توانند از اندوخته های 
خود اســتفاده کنند و دانش و علم کشور را ارتقاء 

بخشند.«
به گفته این کارشــناس، خوشبختانه پس از 
انقالب حضور جوانان موفق و با انگیزه باعث شد که 
زمینه های وابستگی به خارج و کارشناسان خارجی 
کاهش یابد و امروزه با افتخار می توان گفت که در 
هر گونه طرح ها و پروژه های عمرانی و ســازندگی 
کشور اثری از حضور کارشناسان خارجی به چشم 

نمی خورد.«
وی در زمینــه حضور جوانــان در عرصه های 
مدیریتی نیز می گوید: »باید به جوانان فرصت داد 
تا شایستگی و لیاقت خود را نشان دهند و نباید این 

سهم جوانان در عرصه های اجرایی پس از انقالب اسالمی   فریده شریفیبخش پایانی22 بهمن
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* امام خمینی)ره( همواره بر این نکته تاکید داشتند همان گونه که 
انقالب با همت جوانان به پیروزی رسید، این جوانان باید در صحنه های  

مختلف انقالب حضور فعال داشته باشند.

تفکر در جامعه وجود داشته باشد که چون فردی 
جوان اســت و سن و ســال کمی دارد، نمی تواند 

جایگزین خوبی برای مدیران قبلی باشد.«
این کارشــناس همچنین خاطرنشان می کند: 
»از مدیران قبلی و بازنشستگان باید برای آموزش 
مدیران جوان فعلی اســتفاده شود، به خصوص در 
زمینه مســائل بین المللی و جهانی، دیپلمات ها و 
کارشناسان مسائل خارجی باید مدیرانی شایسته 
تربیت کنند تا با توجه به شرایط جهانی پاسخگوی 

مسائل و بحران های بین المللی باشند.«
شــجاعی تاکید می کند: »متاسفانه در جامعه 
برخی از اصطالحات و تفکرات رواج پیدا کرده مثال 
می گویند دهه شصتی ها نسل سوخته هستند و از 
آنها در هیچ کاری استفاده نشد یا تفکرات بیهوده ای 
نظیر آن، اما باید گفت که در کشور ما نسل سوخته 
معنی نــدارد. همه جوان ها چه دهه شــصتی ها، 
هفتادی ها و... همه فعال و پویا و پرانرژی هستند و 
می توانند پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی 
کنند و از مشــکالت و موانع هم ترسی ندارند. این 
شایعات بیشتر از سوی غربی ها مطرح می شود که 
می خواهند جوانان ما را افســرده و دلزده از نظام و 
انقالب کنند و یا زمینه های مهاجرت آنها را فراهم 

آورند و آن وقت از این مســئله استفاده تبلیغاتی 
کننــد و بگویند در ایران پدیــده مهاجرت مغزها 
بسیار زیاد شده است. در حالی که همه امکانات و 
شرایط پیشرفت در داخل کشور وجود دارد. کافی 
است جوانان به میدان بیایند و آستین ها را باال بزنند 

و شروع به کار کنند.
حضور مدیران موفق

 در عرصه های اجرایی
حضور جوانان در عرصه های اجرایی و مدیریتی 
مســلما رشــد کشــور در زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و... را تســریع می بخشد، چرا 
که پویایی کشور در گرو به کارگیری جوانان است.
خانمی که خــود را »غفاری« معرفی می کند 
و کارمنــد یک اداره دولتی اســت در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان درباره حضور جوانان در عرصه های 
اجرایی و مدیریتی می گوید: »درســت اســت که 
مدیران باتجربــه و کارآزموده توانایی زیادی برای 
اداره امور و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها دارند، 

اما این بــه معنای عدم به کارگیــری جوانان در 
عرصه های مدیریتی نیست، در بسیاری از ادارات از 
جمله اداره ای که من در آن مشغول به کار هستم، 
بسیاری از جوانان برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایی 
می کننــد که یک مدیر باتجربه با ســابقه خدمت 
بیش از 30 سال هم نمی تواند چنین برنامه ریزی 

داشته باشد.«
وی اضافه می کند: »من دو پســر دارم که هر 
دو دارای تحصیالت کارشناسی ارشد هستند و از 
دانشگاه های خوب کشور فارغ التحصیل شده اند، اما 
شغل مناسبی ندارند و در نهاد، اداره یا شرکتی که 
مناســب حرفه و تحصیل آنها باشد کار نمی کنند، 
فقط مشغول به کار هستند تا بیکار نمانند. در حالی 
که اگر مسئله حضور جوانان در عرصه های اجرایی و 
مدیریتی پررنگ شود، جوانان با استعداد و پرتالش 
مشــغول به کار خواهند شد و مسلما جامعه رشد 

بیشتری خواهد داشت.«
بــه گفته این خانم کارمنــد، در اوایل انقالب 

جوانان بسیجی، سپاهی و بسیاری دیگر از جوانان 
زیــر 30 ســال وارد عرصه های دفاعــی، نظامی، 
اقتصادی، فرهنگی و... شدند و موفقیت های زیادی 
به دســت آوردند، پس چرا االن که 40 ســال از 
انقالب می گذرد از چنین جوانان کارآمد و پرتالشی 

استفاده نکنیم؟!
نکته جالب اینجاســت که اوایل انقالب بیشتر 
مدیران را جوانان و افراد زیر 30 ســال تشــکیل 
می دادند که با موفقیت کار می کردند و دستاوردهای 
خوبی برای کشور به دست آوردند، اما امروز اگر از 
مدیرکل شــدن جوانان زیر 30 سال صحبت شود 

پدیده عجیب و غریبی به نظر می آید!
»سیما ملتجی« کارشناس مسائل اجتماعی نیز 
در این باره می گوید: »بسیاری از ادارات، شرکت ها، 
موسسات و عرصه های اجرایی جوانانی مشغول به 
کار و فعالیت هستند که واقعا باعث افتخار جامعه 
می باشــند و آنچنان پرتحرک، باانگیزه و پرتالش 
هســتند که در دیگران هم این انگیزه و شــادابی 

را به وجود می آورند و مســئله مهم و غرورآفرین 
این است که این جوانان غالبا ناشناخته هستند و 
نمی خواهند خود را بر سر زبان ها بیاورند و مطرح 
سازند، در حالی که برخی از جوانان متاسفانه فقط 
کار کردن را پشــت میز نشستن می دانند و وقتی 
چنین کاری برایشــان پیدا نشد ترجیح می دهند 

بیکار باشند، ولی وارد کارهای اجرایی نشوند.«
وی اضافه می کند: »تفکر پشــت میزنشینی 
در کشــور ما یک آفت بزرگ و پرخطر به حساب 
می آید و باید این فرهنگ در جامعه رواج پیدا کند 
که جوانان متخصص و حرفه ای به میدان کار وارد 
شــوند و پروژه های عمرانی را یکی پس از دیگری 

برای کشور اجرا نمایند.«
این کارشــناس اجتماعی همچنین می گوید: 
»خانواده ها از همان ابتدای کودکی باید به فرزندان 
خود مســئولیت و تعهد بیاموزند و آنان را طوری 
تربیت کنند و آموزش دهند که کارها و وظایف خود 
را بدون کمک دیگران انجام دهند، والدین باید نقش 

مشاور، مربی، راهنما را داشته باشند و خود جوانان 
کارها را انجام دهند. همین مسئله را می توان امروزه 
در جامعه تعمیم داد، جوانان وارد میدان کار شوند 

و از تجربه افراد بازنشسته و مجرب بهره گیرند.«
دورزدن های قانونی

از زمانی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
تصویب و جهت اجرا به ادارات و ســازمان ها ابالغ 
شــد سازهای مخالفت ها و انتقادات آغاز و تاکنون 
نیز ادامه دارد، برخی از مخالفان معتقد هســتند 
که این قانون شــامل همه مدیران و بازنشستگان 
فعلی نمی شود و چنین استدالل می کنند که مثال 
یک فرد دیپلمات یا سیاستمداری که در نهادها و 
سازمان های بین المللی مشغول به کار است و سال ها 
تجربه کسب کرده، اگر به یکباره پست خود را در 
آن نهاد بین المللی ترک کند، خالئی ایجاد خواهد 
شــد که تا انتصاب فرد جایگزین مشکالتی برای 
دستگاه سیاست خارجی کشور ایجاد خواهد شد.

یکی دیگــر از راهکارهایی که برای  فرار از این 
قانون و دورزدن آن مطرح می شــود حربه انتصاب 
بازنشســتگان در هیئت مدیره شرکت ها و نهادها 
به عنوان عضو هیئت مدیره غیر موظف یا مشــاور 
است که باعث می شــود افراد بازنشسته همچنان 
در پست های قبلی خود باقی بمانند و کناره گیری 
نکنند. در حالی که اجرای قانون برای همه یکسان 
اســت و همه باید به حاکمیت قانون در کشــور 

احترام بگذارند.
یک فعــال سیاســی در این بــاره می گوید: 
»اجرای قانون نباید اصولگرا، اصالح طلب، اعتدالی 
و شهرداری چی بشناسد و همه باید برای حاکمیت 
قانون در کشور تالش کنند و همه گروه های سیاسی 
باید نهایت ســعی و تالش خود را به عمل آورند تا 
این قانون به بهترین شکل ممکن اجرا شود و فرصت 

به وجود آمده برای جوانان مغتنم شمرده شود.«
وی اضافه می کند: »بهترین راهکار و توصیه از 
ســوی مقام معظم رهبری عنوان شده که جوانان 
باید در عرصه های مدیریتی به کار گرفته شوند و 
از تجربــه مدیران مجرب و موفق در اجرای کارها 

استفاده کنند.«
»امیر خجسته« دبیر کمیسیون اصل 90 نیز 
در نامه ای به سران سه قوه هشدار داد که برخی از 
مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش 
جانبازی خود هســتند تا از این قانون مســتثنی 
شوند، در حالی که سازمان ها و نهادها نباید تحت 

این فشارها قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این 
باره هشــدار داده که برخی از شرکت ها و نهادها 
پس از تصویب این قانــون تالش کردند قانون را 
دور زده و خــود را خصوصی عنوان کنند که باید 
به آنان گفت که هیچ بخش نامه ای نمی تواند قانون 
را نقض کند و بســیاری از شــرکت ها که خود را 
 خصوصی معرفی می کنند زیرمجموعه های دولتی

 هستند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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

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

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به شماره ثبت ۱۷6۷ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱6۱۴۴۸

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1396/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
مصطفــی کالنتری کد ملــی 1570373647 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیــر عامل آقای 
محمدرضا موید کدملی 1262257621 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره خانم کبری اســفندی 
کد ملــی 1581975112 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق  و اسناد 
تعهدآور شــرکت با امضاء آقای مصطفی کالنتری 
به شماره کد ملی 1570373647 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
دارای اعتبار می باشــد و اوراق عــادی و اداری با 

امضاء نامبرده و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۱۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۴۱۰ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/9/20 
و مجوز شــماره 917/968/1992 مــورخ 1396/6/27 
ســازمان بهزیستی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - محبوبه زرین قلم به شماره ملی 0064332152 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، فهیمه رجبی به شــماره 
ملی 0889883841 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مریم کلی وند به شماره ملی 5849550232 به سمت 
خزانه دار برای مدت 3 سال و محبوبه زرین قلم به شماره 
ملی 0064332152 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 
ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و 

خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

آگهی تغییرات موسسه مهرآفرینان 
راهیان سالمت به شماره ثبت ۷6۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۸۸۴۷ 

به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومی عادی 
لعــاده  فو ق ا به طــور 
 1396/07/26 مــورخ 
تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقــای مصطفی 
کالنتــری کــد ملــی 
1570373647 - آقای 
محمدرضا موید کد ملی  
1262257621 خانــم 
کبری اســفند کد ملی 
1581975112 بــرای 
مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد آقای محمد 
به شماره  حسینیان پور 
کد ملی 0039742652 
به سمت بازرس اصلی و 
رنجی امجد  صمد  آقای 
بــه شــماره کــد ملی 
بــه   1380774624
سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال 
مالــی انتخاب شــدند. 
کثیراالنتشــار  روزنامه 
نشــر  جهت  کیهــان 
شــرکت  آگهی هــای 
ترازنامه  شــد.  انتخاب 
و حساب ســود و زیان 
شرکت منتهی به سال 
تصویب  مــورد   1393

قرار گرفت. 

آگهی تغییرات 
شرکت

 پخت کک سبز 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۷۲۷۱۴

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۱۵۱۴۱۰

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران 


