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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران و 
مسکن سازه پایدار قرن 10101285457- شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو 10101357432 - موسســه خدمات 
تامین اقام مصرفی کارکنان ناجا 10100480728- موسسه 
صندوق تعاون و ســرمایه گذاری مسکن 10100554480- 
موسسه ناجی سازان امین 10100617330 به سمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1395/12/30 
به تصویب رســید. موسسه حسابرســی و بهبود سیستم های 
مدیریت حسابرسین شناسه ملی 10100316991 به سمت 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی 
10100439645 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳6۰۷8 و شناسه 

ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱8

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۵6۵۰۵(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: شــرکت گروه عمران و مسکن ســازه  پایدار قرن 
10101285457 بــه نمایندگی رحیم فائــزی 2909617300 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری 
مسکن 10100554480 به نمایندگی رضا نصرالهی 1376658100 
به سمت عضو هیئت مدیره- شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
10101357432 با نمایندگی آقای جلیل جعفری زاده محمدآبادی 
0452407826 سمت نائب رئیس هیئت مدیره- موسسه خدمات 
تامین اقام مصرفی کارکنان ناجا 10100480728 به نمایندگی بابک 
مردانگاهی اصل 1552195163 به سمت عضو هیئت مدیره- موسسه 
ناجی سازان امین 10100617330 به نمایندگی نادر خرسندی مرام 
0056012640 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. آقای مهدی ارژنگ هشــجین به کد ملی 1639610855 
به سمت معاون مالی شرکت انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسامی با 
امضای ثابت مدیرعامل و معاون مالی )آقای مهدی ارژنگ هشجین( یا 
یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان سبز اندیشان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳6۰۷8 و شناسه 

ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱8 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۳۵6۵۰۴(

و  تفریحات سالم  و  به ســرگرمی  نیاز 
سودمند در هر جامعه ای احساس می شود 
و سالم  فعالیت های ســازنده  این  که  چرا 
به رشــد و اعتالی فردی و شکوفایی ابعاد 
همین  به  می کند  انسانی شهروندان کمک 
دلیل الزم است که به تفریح به عنوان یک 
نیاز و ضرورت توجه شود و بستری مناسب 
برای فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم با 
مشارکت و حضور همه آحاد مردم به ویژه 
نوجوانان و جوانان در فضاهای سالم جمعی 

فراهم شود.
از آنجا که کشــور ما در ردیــف جوان ترین 
کشــورهای دنیا با میانگین ســنی 16 سال قرار 
دارد هدایــت و ایجاد امکانات برای غنی ســازی 
اوقات فراغت دانش آمــوزان از نیازهای ضروری 
جامعه محسوب می شــود چرا که دانش آموزان 
آینده سازان کشور هستند و شکل گیری شخصیت 
و هویت آنان در سازندگی جامعه اسامی و ایرانی 

نقش بسزایی دارد.
از طرفی هم باید مراقب باشــیم در البه الی 
برنامه های اوقــات فراغت نوجوانــان و جوانان، 
برنامه های غیراسامی تحت عناوین خاص وارد این 
ماجرا نشود و این تفریحات سالم در چارچوب های 
اسامی و به دور از هرگونه نگاه غرب گرایانه باشد.

سالمتی جسم و جان
 با ایام فراغتی مناسب

براساس تحقیقات انجام شده، رایج ترین اوقات 
فراغت دانش آموزان شرکت در کاس های علمی 
و فرهنگــی، فعالیت های ورزشــی، فعالیت های 
هنری، مطالعه در کتابخانه، گردش و فعالیت های 
دســته جمعی است. امام ســجاد)ع( در آیه 11 
صحیفه ســجادیه می فرماید: »خداوندا اگر برای 
مــا فراغتی از کارهای دنیا مقدور فرموده ای پس 
آن را فرصت همراه با سامتی قرار بده که در آن 
رنجی حاصل نشــود و مالتــی به وجود نیاید تا 
اینکه فرشــتگانی که به ثبت گناهان ما مأمورند 
با صحیفه ای از گناه از پیش ما بروند و فرشتگان 
مامــور به نیکی ها خوشــحال از اعمالی که از ما 

نوشته اند از نزد ما برگردند.«
دانش آموزان آینده سازان و سرمایه های مملکت 
ما محسوب می شوند و با برنامه ریزی مناسب برای 
ایام تحصیلی آنها چه هنگام درس خواندن و چه 
زمان فراغت می توان استعدادهای آنان را شکوفا 
کرد و از آســیب های رفتاری و مشکات ضعف 

اعتماد به نفس در آنها جلوگیری کرد.
»معصومه طاهریانپور« کارشــناس مســائل 
اجتماعی و روانشــناس در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان در این باره می گوید: »مســئله گذراندن 
اوقات فراغت دانش آموزان چه در تابســتان و چه 
در زمســتان به این معنا نیست که فقط والدین 
کاری کنند که اوقات فراغت فرزنداشــان به هر 
نحو ممکن پر شــود و ساعاتی را در کنار درس و 
مطالعه درسی شان بگذرانند بلکه مسئله  اساسی 
برنامه ریزی و تدوین چارچوب و طرحی است که 
از ســاعات اوقات فراغت بــه بهترین نحو ممکن 

استفاده شود.«

جلوگیری از ورود فرهنگ مبتذل غرب با غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

بها دادن به ثانیه های فراغت با راهکارهای اسالمی

فریده شریفی بخش پایانی

* یک آموزگار بازنشسته: 
متأسفانه جای تحرک و 

فعالیت های ورزشی میان نوجوانان 
و جوانان کم شده و بالعکس 
استفاده از رایانه، گوشی های 
همراه، تبلت و انواع و اقسام 

بازی های رایانه ای افزایش پیدا 
کرده است.

* یک کارشناس کتابداری: 
وقتی والدین برای مطالعه کتاب 
از خود اشتیاقی نشان نمی دهند 
چه انتظاری از فرزندان می توان 

داشت؟!

وی اضافه می کند: »بســیاری از مشــکات 
رفتاری و ناهنجاری های نوجوانان و جوانان در ایام 
فراغت و بیکاری و به دلیل نداشــتن برنامه ریزی 
مناسب برای این دوران صورت می گیرد بنابراین 
والدین و دست اندرکاران آموزشی و پرورشی باید 
نهایت تاش خود را به عمل آورند تا مناسب ترین 
برنامه ها را برای فرزندان خود طراحی کنند تا آنان 
خدای ناکرده به بیراهه و انحراف کشیده نشوند.«

خانمی که خود را »هدایتی« معرفی می کند 
و منتظر تعطیل شدن مدرسه پسرش در خیابان 
مطهری است به گزارشگر کیهان می گوید: »مسلما 
نقش تفریح، استراحت، سرگرمی و بازی در زندگی 
کودکان و نوجوانان کاما مشخص و مهم است و 
نمی تــوان آن را انکار کرد، چرا که وقتی کودکان 
از مدرسه باز می گردند تا زمانی که می خواهند به 
انجام تکالیف خود بپردازند حداقل 2 یا 3 ساعت 
طول می کشــد و این زمان بهترین فرصت برای 

استراحت، بازی و سرگرمی است.«
وی اضافه می کند: »من این مسئله را به خوبی 
درک کرده ام که اگر فرزندم بافاصله مشغول درس 
خواندن و انجام تکالیف خود شود مدام بهانه گیری 
می کند و می گوید خسته هستم، حوصله ندارم، 

خوابم می آید و... اما اگر زمانی را برای استراحت 
و بازی اختصاص دهد با روحیه بهتری به فراگیری 
دروس خــود می پردازد، به همیــن منظور برای 
او سی دی های آموزشــی مناسب، انیمیشن های 
مناسب و بازی های سرگرم کننده تهیه کرده ام که 
هر وقت احساس کسالت و خستگی کرد زمانی را 
برای استفاده از این سرگرمی ها اختصاص دهد و 

پس از آن به انجام تکالیف خود بپردازد.«
یک آموزگار بازنشســته که سالیان سال در 
خدمت آموزش و پرورش و فرزندان این مرز و بوم 
بوده و تجربیات فراوانی در این زمینه دارد درباره 
لزوم تحرک دانش آموزان در هنگام فراگیری درس 
و تأثیر فعالیت جسمی بر دانش آموزان به گزارشگر 
کیهان می گوید: »سال ها در مدارس مقاطع مختلف 
شهریار و تهران تدریس کردم و تجربیات زیادی از 
رفتارهای دانش آموزان دارم به نحوی که به جرأت 
می توانم بگویم با آنــان زندگی کرده ام و همانند 

فرزندان خودم با دانش آموزان رفتار کرده ام.« 
وی اضافه می کنــد:  »بارها در هنگام تدریس 
مشــاهده می نمودم که بچه ها آنچنان که باید و 
شــاید به درس گوش نمی دادند و حتی برخی از 
آنان سرشان را روی نیمکت می گذاشتند و چرت 

می زدند، به همین دلیل برای عوض کردن محیط 
کاس و فضای خموده و کســالت آوری که ایجاد 
شــده بود به دانش آموزان گفتــم، بچه ها دفترو 
کتاب های خــود را در نیمکت ها بگذارید و چند 
حرکت کششــی و ورزشی به آنان یاد دادم که در 
جای خود انجام دهند و نیازی هم به رفتن به حیاط 
و محیط باز نداشــت، این مسئله بسیار تاثیرگذار 
بود و یک محیط زنده، پرتحرک و سرشار از انرژی 
برای دانش آموزان به وجود آورد، دیگر از خمیازه و 
خیره شدن به یک نقطه و سر روی نیمکت گذاشتن 
خبری نبود، دانش آموزان تا زنگ تفریح با شــور 
و نشــاط زیــادی به درس گــوش می دادند و در 

فعالیت های کاسی مشارکت خوبی داشتند.«
این آموزگار بازنشســته یــادآوری می کند: 
»متأسفانه جای تحرک و فعالیت های ورزشی در 
میان نوجوانان و جونان کمرنگ شــده و استفاده 
از رایانه، گوشی های همراه، تبلت و انواع و اقسام 
بازی های رایانه ای و فضای مجازی آن قدر در میان 
نوجوانان و جوانان زیاد شــده که کودکان اولین 
چیزی که می آموزند چگونه لمس کردن گوشی 
همراه پدر یا مادر و استفاده از بازی های آنها است، 
این فضای مجازی آنچنان در تار و پود جامعه جوان 

کشور رسوخ کرده که به راحتی امکان از بین بردن 
آثار سوء و شوم آن وجود ندارد و نوجوانان و جوانان 
را به انسان هایی خموده، افسرده، تنبل و کم تحرک 

تبدیل کرده است.«
سرانه مطالعه در بین جوانان

یکی از ماک های توسعه و پیشرفت در جوامع 
مطالعه و پژوهش اســت، کــودکان و نوجوانان 
مهم تریــن گروه های ســنی جامعه را تشــکیل 
می دهند و آموزش آنها در آینده ســازی جوامع و 
پیشرفت و تعالی کشور بسیار موثر است. منظور 
از سرانه مطالعه مدت زمانی است که یک نفر در 
شبانه روز به مطالعه می پردازد و در سرانه مطالعه، 
فقط کتاب های درسی مطرح نیست بلکه انواع و 
اقسام کتاب  های علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، 

اجتماعی و... مد نظر می باشد.
بر اساس تحقیقی که مرکز بین المللی مطالعات 
در 22 کشور مختلف جهان انجام داده بیشترین زمان 
اختصاص داده شده برای مطالعه در کشوری مانند 
فناند 308 دقیقه در هفته اســت در حالی که در 
ایران 7 دقیقه در هفته است. این مسئله یعنی کمرنگ 
شدن مطالعه و پژوهش در میان جوانان و پرداختن به 

موضوعات دیگر کم ارزش در میان آنها است.

یک کارشناس کتابداری در این زمینه می گوید: 
»علت نداشتن عاقه نوجوانان و جوانان به مطالعه 
کتاب را باید در الگوهای رفتاری خانواده جست وجو 
کرد. وقتــی والدین برای مطالعــه کتاب از خود 
اشتیاقی نشان نمی دهند مسلما فرزندان نیز تمایلی 
برای این کار ندارند و ترجیج می دهند اوقات فراغت 
خود را به گردش و تفریح و گشت و گذار در فضای 

مجازی یا فعالیت های دیگر اختصاص دهند.«
وی اضافه می کند: »یکی دیگر از مشــکاتی 
که در این زمینه وجود دارد عدم وجود کتابخانه 
در مدارس کشــور است، معموال همه مدارس از 
امکانات کتابخانه برخوردار نیستند و دانش آموزان 
نمی دانند کتاب هــای مورد عاقه خود را از کجا 
تهیه کنند، به ویــژه آنکه قیمت کتاب ها اکنون 
چند برابر شده است و تهیه آنها برای خانواده ها با 

مشکات زیادی روبه رو است.«
پدر یک دانش آموز کــه خود را »عطارزاده« 
معرفی می کند در این باره به گزارشــگر کیهان 
می گویــد: »فرزندان من اکثــر اوقات به مطالعه 
کتاب های درســی خود مشغول هستند و وقتی 

برای مطالعه کتاب های غیردرسی ندارند.«
وی اضافه می کند: »در هنگام جوانی من وقت 
زیادی برای مطالعه کتاب می گذاشتم و کتاب های 
زیادی هم خریداری می کردم اما جوانان امروز به 
کتاب هایی که من 40 ســال یا 50 ســال پیش 
مطالعه می کردم عاقه ای ندارند و ترجیح می دهند 

با پیشرفت علم و تکنولوژی به کتاب های جدید و 
مناسب روز دسترسی داشته باشند.

امــروزه اهمیت و ضرورت مطالعه و نقش آن 
در زندگی هر فرد بر کسی پوشیده نیست، از این 
رو عاقه منــد کردن کودکان و نوجوانان از همان 
سنین کودکی می تواند نقش مهمی در مطالعه و 

پژوهش های فردای آنان باشد.«
لزوم توجه دست اندرکاران

 به اوقات فراغت دانش آموزان
امــروزه چگونگــی گذراندن اوقــات فراغت 
دانش آموزان چه در تابســتان و چه در زمستان 
و هنــگام تحصیل فرزندان به یکی از دغدغه های 

اصلی والدین تبدیل شده است.
اوقات فراغت می تواند بهترین و دلپذیرترین 
اوقات بشر باشد. مشروط بر آنکه در جهت صحیح 
و مناسب برنامه ریزی شود و دست اندرکاران تعلیم 
و تربیت، جامعه شناســان و روانشناسان الگوهای 
مناسبی برای اوقات فراغت دانش آموزان ارائه دهند.
دکتر »مهدی علی اکبرزاده« مدیرکل فرهنگی 
هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش 
و پــرورش در این باره می گوید: »اوقات فراغت و 
زمان هایی که متناســب با عایق و نیازها سپری 

می شود به اندازه زمانی که یک کار رسمی انجام 
می شود اهمیت دارد و چه بسا مهم تر از آن است 
چرا که اگر اوقات فراغت به درســتی پر نشود و 
نیازهای روحی و روانی فرد تامین نشــود به طور 
قطع پرداختن مجدد به یک کار رسمی سخت و 
مشکل خواهد بود، ضمن اینکه فعالیت های جنبی 
در بسیاری از اوقات می تواند تاثیرگذارتر در کلیه 

فرآیندهای زندگی یک فرد باشد.
بنابراین تمامی تعطیات و از جمله پنج شنبه 
و جمعه جزیی از اوقات فراغت دانش آموزان است 
و حتی بازده زمانی پس از اتمام ســاعت رسمی 
مدرسه تا صبح روز بعد نیز جزء دیگری از اوقات 
فراغت دانش آموزی محســوب می شود. بنابراین 
اوقات فراغت دانش آموز در میان زندگی او گسترده 

شده و فقط خاص ایام تابستان نیست.
روانشناســان و کارشناسان مسائل اجتماعی 
معتقدند پرداختن به امور سرگرم کننده، ورزش، 
بازی های دســته جمعی، فعالیت های گروهی و... 
حتی اگر در زمان کوتاه انجام شود استرس، فشار 
و اضطراب را از دانش آموزان کم می کند و زمینه 
رشد فعالیت های ذهنی و ادراکی را فراهم می آورد.

خانم »فارســی منش« کــه دارای دو فرزند 
دختر می باشد و چندی است مادربزرگ هم شده 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان از تجربیات خود 
در زمینه تربیت فرزندانش می گوید و خاطرنشان 
می کنــد که تعطیات، اوقــات فراغت و تفریح و 
سرگرمی فرزندان و دانش آموزان فقط مربوط به 
سه ماه تابستان نمی شود و دانش آموزان نیاز دارند 
که در بقیه ماه های ســال اوقاتی را به سرگرمی، 
ورزش و تفریحات سالم بپردازند که دغدغه های 
فکــری و ذهنی آنان کاهش پیدا کند و با روحیه 

بهتری به درس خواندن ادامه دهند.
وی اضافــه می کند: »دختران مــن در هنگام 
تحصیل با برنامه ریزی مناســبی که با مشــورت با 
مربیان تربیتی برای آنها در نظر گرفته بودم به انجام 
فعالیت های ورزشی مانند بسکتبال، والیبال، تنیس 
روی میز و فعالیت هــای دیگری همچون خیاطی، 
مجسمه سازی و... مشغول بودند و به محض تعطیلی 
مدرسه به باشگاه ورزشی محله مراجعه می کردند و 
پس از چند ساعت ورزش و فعالیت به خانه می آمدند 
و پس از اندکی اســتراحت به فعالیت های درســی 
مشغول می شدند که با تعمق و تدبر بیشتر تکالیف 
درسی خود را انجام می دادند و خدا را شکر همیشه در 
تحصیل و حتی در دیگر مراحل زندگی موفق بودند.«

ایــن خانم خانــه دار تصریــح می کند: »من 
اطمینان دارم دخترانم همین رویه تربیتی را در 
مورد فرزندان خود به کار می گیرند و از موفقیتی 
که خود در زندگی به دست آوردند فرزندان خود 

را نیز بهره مند خواهند کرد.«
تحوالت رشدی و روانشناختی کودکان و نوجوانان 
فقط منحصر به بخشی از روزهای سال نیست و آنها 
همواره در حال رشد و یادگیری هستند و پرداختن 
به این مهم مختص به ایام تابســتان نمی باشد. مثا 
انجام فعالیت های ورزشی برای دانش آموزان منحصر 
به تعطیات تابستانی نیست و آنان باید در طول سال 
با انجام فعالیت های بدنی و فیزیکی از شور و نشاط 

ویژه سن خود برخوردار باشند.«
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سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 

زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 

و صــادرات کلیه کاالهای بازرگانــی، ترخیص کاال از گمرکات 

داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 

و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسســات داخلی و خارجی، 

مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 

غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 

ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 

اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 

قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 

بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 

پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شود در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 

بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرآرا- بزرگراه شهیددکتر 

چمران- کوچه الدن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 10 کد پستی 

1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 

100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 

خانم تیرا اسکندری قرنین به شماره ملی 0021060721 دارنده 

50/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر کیانی به شــماره 

ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه 

اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 

0021060721 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 

ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیر کیانی به 

شماره ملی 0323690386 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 

نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و 

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ ۱۳۹۷/8/۲۳ به شماره ثبت ۵۳۳888 به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۷۲۱

به استناد صورتجلسه 
به  عادی  مجمع عمومی 
طــور فوق العــاده مورخ 
1396/12/12تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
محمود حفیظی به شماره 
به   0042689740 ملی 
سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقــای علی رضا حفیظی 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
بــه   0082085404
سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم الهه 
حفیظی به شــماره ملی 
0082562131 به سمت 
هیئت مدیره  نایب رئیس 
نامحدود  مــدت  بــرای 
کلیه  شــدند.  انتخــاب 
اوراق بهادار و  اســناد و 
تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، عقود 
اســامی و قراردادهــا و 
اوراق عــادی و اداری با 
منفردا  مدیرعامل  امضاء 
همــراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت 

کاغذگستران 
اهورا بامسئولیت 

محدود
 به شماره ثبت 

 ۵۱۵۷۴۴
و شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۷۰8۴۱۵۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


