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شماره 11167 جدو    ل
بدون نقطه کور

صفحه ۵
پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ 

۲۸ شوال۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۵۰

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود اورعی به شماره ملی 
0049780131 به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه سبز 
جهان سهامی خاص با شناسه ملی 10102853650 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی واعظ نیا به شماره 
ملی 1060266520 به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد 
بهینه ساز سهامی خاص به شناسه ملی 10102251738 به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن کاشفی به شماره ملی 
0053209176 به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی 
ساترسبز ســهامی خاص به شناسه ملی 10102262391 
بــه عضو هیئت مدیــره و آقای بهمن خوشــمهری آزاد به 
شماره ملی 1551912937 به نمایندگی از آموزشی آماد و 
پشتیبانی دستواره به شناسه ملی 10100467987 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مسعود نوراحمدی به شماره ملی 
1930608071 به نمایندگی شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شناســه ملی 10101259330 به سمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره برای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود 
با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی آقای مهدی محمدی 
کشیزکانی به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی 
و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا سهامی خاص

 به شماره ثبت ۱۹6۵66 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸4۲۸۷ 

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

فرصت طالیی آماده شدن برای بازار کـار

و زندگی آیـنـــــده

اوقات  ایام  تابســتان اســت و  روزهای 
فراغت،اغلب نوجوانان تمایل به استراحت در 
این ایام را دارند و به قول خودشان معتقدند 
صبحی که به خواب رواست به کار روا نیست! 
خانواده ها هم مقاومتی در برابر این مســئله 
ندارند و همین که فرزندانشان در خانه می مانند 
برایشــان نعمت است؛ اما نگاهی به دورتر که 
بیندازیم؛ دختران و پسران جوانی داریم که 
تابســتان و ایام فراغت سال های قبل خود را 
به بیکاری سپری کرده اند و حاال نه مهارتی در 
دست دارند و نه اراده و پشتکاری برای تالش 

و یادگیری. 
تابســتان که ایام فراغت از درس و مدرســه است، 
بهترین فرصت برای ایجاد روحیه مهارت آموزی، تالش 
و پشــتکار در نوجوانان اســت. چه خانواده هایی که از 
گذراندن وقت فرزندانشــان در خانه خرســند هستند و 
چــه آنان که با پر کردن وقت کودکان و نوجوانانشــان 
بــا دوره ها و کالس های بی هــدف و نامرتبط به عالقه و 
توانایی هایشان هستند. مهم ترین عمر این آینده سازان را 
به تباهی می کشــانند و خوب است حتی از همین حاال 
با برنامه ریزی درست و آگاهانه و شناخت مراکز مناسب، 

فکری برای آنان کنند.
برنامه ریزی درست

 نیاز یک اوقات فراغت مفید
مســئولین نظام تعلیــم و تربیت تابســتان را اوج 
برنامه های پرورشــی و فرهنگی در سیســتم آموزش و 
پرورش می دانند. این درحالی است که اختتامیه مسابقات 
فرهنگی هنری که از اول ســال تحصیلی آغاز شده در 
همین ایام اســت. کارشناسان تربیتی آموزش و پرورش 
معتقدند معموال برای این موضوع مهم، دستورالعمل جامع 
اوقات فراغت در وزارت آموزش و پرورش تهیه و به سطح 
کشور ابالغ می شود و ادارات کل استان ها برنامه ریزی در 
زمینه اوقات فراغت دانش آموزان را براســاس چارچوب 

تعیین شدن در آن دستورالعمل تدوین می کنند.
پای گفت و گو با معاونت متوسطه آموزش و پرورش 
منطقه 8 شــهر تهران می نشینیم؛ علی مناهی پرکردن 
اوقات فراغت دانش آموزان را متکی بر برنامه ریزی درست 
و علمی می داند و در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان 
درباره چگونگی استفاده مفید دانش آموزان از ایام اوقات 
فراغت می گوید: »پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در 
راستای هدایت رفتار و شکوفا کردن استعدادها و ایجاد 

خالقیت در آنها ارزشمند است.« 
وی همچنیــن در ادامه می افزاید: »دو بخش اصلی 
تاثیرگذار در روند پر کردن اوقات فراغت      دانش آموزان، 
اول امکانــات موجود در جامعه بــرای برآوردن نیازهای 
دانش آموزان در اوقات فراغت و دوم برنامه ریزی درست 
والدین و تصمیم گیری درست خانواده در پر کردن این 

اوقات است.« 
این کارشناس نظام تعلیم و تربیت معتقد است این 
موضوع بسیار مهم است که اولیا با شناسایی استعدادها و 
توانایی های فرزند خود و با در نظر گرفتن امکانات محیطی 
او را به ســمت صحیح هدایت کنند، می گوید: »البته در 
شناسایی اصولی و علمی استعدادها، خانواده ها می توانند 

ازمشاورین خبره امور تربیتی نیز استفاده کنند.«
مناهی در ادامه گفت و گوی خود با گزارشگر کیهان 
بیــان می کند: »اگر اوقات فراغت بــه صورت صحیح و 
هدفمند پر شــود، مزایای زیادی از جمله بودن با گروه 

کمیت و کیفیت فعالیت تابستانه مراکز آموزشی و مهارتی- بخش دوم

 معاونت متوســطه آموزش و پرورش 
منطقه 8 شهر تهران: باید در نظر داشت 
شرکت در کالس های متعدد نیز دارای 
آسیب هایی است، ولی اگر در انتخاب ها 
افزایش  باعث  می توانند  دقت شــود 
اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی، 
رشد استعداد ذهنی و جهت دهی مثبت 
و تشخیص توانایی های دانش آموزان و 
در  توانمندی  افزایش  مقدمه ای جهت 

نیازهای جدید آنها شود.

همساالن، کاهش بی تحرکی و انزوای اجتماعی را در پی 
دارد و الزام به تحرک و فعالیت را در زندگی دانش آموزان 
فراهم می کند که به نوبه خود موجب بهبود اعتماد به نفس 

و ارتقا سطح روابط اجتماعی در آنها می شود.« 
وی همچنین در تکمیــل کالم خود می افزاید: »اما 
باید در نظر داشت شرکت در کالس های متعدد نیز دارای 
آسیب هایی است، ولی اگر در انتخاب ها دقت شود می توانند 
باعث افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی، رشد 
استعداد ذهنی و جهت دهی مثبت و تشخیص توانایی های 
دانش آمــوزان و مقدمه ای جهت افزایــش توانمندی در 

نیازهای جدید آنها شود.«
در اجرای دســتورالعمل تدوین شده برای ایام اوقات 
فراغــت دانش آمــوزان در آموزش و پرورش هر ســاله 
پایگاه هایی در مدارس و مراکز ورزشی و فرهنگی آموزش 

و پرورش دایر شده است.
 علی مناهی درباره این پایگاه های تابستانه می گوید: 
»در این مراکز دوره های آموزشــی، فرهنگی و ورزشــی 

برای دانش آموزان تشکیل می شود. فعالیت این پایگاه ها 
بر پنج محور اصلی مهارت های ارتباطی، معرفتی، هویتی 
و بصیرتی، مهارت های اقتصادی و  اشتغالزایی و مهارت های 

ورزشی و سالمت پایه گذاری شده است.«
 معاون آموزش متوسطه منطقه8 آموزش و پرورش 
ادامه می دهد: »اولیا محتــرم می توانند با مراجعه به 
پایگاه ها در مدارس، پایگاه های سازمان دانش آموزی، 
پایگاه های فکــری کودکان و نوجوانــان، پایگاه های 
دانش آموزی،  اســالمی  انجمن هــای  اتحادیه هــای 
پژوهش ســراهای دانش آمــوزی، کانون های فرهنگی 
و تربیتی، اردوگاه ها، مراکــز دارالقرآن ها، پایگاه های 
بســیج دانش آموزی و سالن ها و مجتمع های ورزشی 

مراجعه کنند.« 
فراغت، فقط تن آسایی نیست

در جوامع امروزی، انسان خسته از زنجیر ماشینیزم، 
اوقات فراغت خــود را، فرصتی برای پرداختن به زندگی 

شــخصی خود می دانــد و می کوشــد از لحظه های آن، 
بیشــترین بهره را ببرد. از سویی، چون انسان موجودی 
انتخاب گر است، همه افراد اجتماع، در سپری کردن این 

اوقات، به یک گونه فکر و عمل نمی کنند. 
بسیاری از نوجوانان و جوانان بر این باورند که اوقات 
فراغت، فرصتی برای خوشگذرانی، تن آسایی و لذت جویی 
است. آگاه نبودن والدین یا بی توجهی آنان به این مسئله، از 
عواملی است که به این باور و برداشت غلط دامن می زند. 
همچنین بر اثر نبود یا کمبود امکانات تفریحی مناسب با 
برخی از نوجوانان و جوانان نیازهای تفریحی و عاطفی خود 
را از راه های خالف و غیرمجاز تأمین می کنند. در نتیجه 
با رواج تفریحات ناســالم، دریچه ای برای ورود جوانان به 
بزهکاری و انحراف باز می شود. سن جمعیت کشور ما جوان 
است و در این میان، مسئولین، خانواده ها و وسایل ارتباط 
جمعی موظفند خطرها و آسیب های ناشی از گزینش های 
نادرســت نوجوانان و جوانان را در گذران اوقات فراغت، 
به آنان یادآوری کنند. همچنین با متانت و دوراندیشــی 

الزم، با نسل آینده ساز جامعه در زمینه استفاده بهینه از 
فرصت ها، هم فکری کنند و وســایل و امکانات الزم را در 

این باره در اختیار آنان قرار دهند. 
هر دانش آموز، یک مهارت

یک کارشناس تعلیم و تربیت در گفت و گو با گزارشگر 
کیهان درباره تاثیرات مهارت آموزی ایام فراغت در آینده 
نوجوانان می گوید: »امسال محور اصلی برنامه های اوقات 
فراغت بر پایه مهارت آموزی اســت و شــعار پایگاه های 
تابستانی نیز حمایت از کاالی ایرانی، هر دانش آموز یک 
مهارت است. اگر دانش آموزان استعداد و عالقه الزم برای 
آموزش مهارت فنی را داشته باشند؛ در این ایام می توانند 
برخــی از حرفه ها وفنون را تمرین کرده ومهارت هایی را 

بیاموزند.« 
وی ادامه می دهــد: »زمان مهارت آمــوزی در این 
ایام ممکن اســت کوتاه باشــد، اما می تواند در توسعه 
کارآفرینی و ایجاد انگیزه موثر باشد و دانش آموزان را تا 
حدودی از فضای تئوری دروس خارج کرده و به تقویت 

قــدرت خالقیت و نوآوری خالقیت و نوآوری آنها کمک 
شایانی کند.« 

با این کارشــناس تعلیم و تربیت درمورد کالس های 
درســی مدارس که در قالب پایگاه تابستانی در این ایام 
برگزار می شود گفت و گو می کنیم؛ وی بیان می کند: »به 
اعتقاد من در این ایام تابســتان که از آن به عنوان اوقات 
فراغت یاد کردیم درگیر کردن فضای ذهنی دانش آموزان 
به مسائل مطرح شــده در کتب درسی توجیهی ندارد و 
موجب خســتگی ذهنی و دلزدگی دانش آموزان می شود 
و اگر هم ضعف شــدید علمی در دانش آموزان احساس 
می شــود باید بــا برنامه ریزی صحیح و در خالل ســایر 
فعالیت هــای اوقات فراغــت، جایی بــرای این موضوع 
دیده شــود. البته اظهار نظر در مــورد این موضوع برای 
دانش آموزانی که رقابت ســخت کنکور را پیش رو دارند 

متفاوت است.« 
وی همچنیــن به کالم خــود می افزاید: »مهم ترین 
موضوعی کــه باید به دانش آموزان یــاد بدهیم آموزش 

مهارت های زندگی و حضور موثر و مثبت در فعالیت های 
اجتماعی، سیاســی، مذهبی، تقویــت روحیه خالقانه و 
نوآورانه و تشــویق آنها به تفکــر در امور بر پایه مطالعه 
اســت که در اوقات فراغت فرصــت کافی برای آموزش 
ایــن مهم وجــود دارد.«ایــن فرهنگــی در پایان بیان 
می کند: »ان شــاءاهلل مســئولین و خانواده های محترم 
با توجه بــه فرمایش مقام معظم رهبــری که فرمودند 
»جوانان در اوقات فراغت به فعالیت های بدنی، خدماتی، 
ســازندگی و کمــک به پدر و مادر، کمــک به خانواده، 
تذهیب و ورزش بپردازند« برنامه ریزی اصولی و مدونی 
را بــرای اوقات فراغت دانش آموزان داشــته باشــند.«                                                   
اوقات فراغت، تأثیری بســیار مهم و انکارناپذیر در شکل 
گیری شــخصیت جوانان و نیز در فرآیند هویت پذیری 
آنان دارد. بر این اســاس، سهم اوقات فراغت، در برنامه 
روزانــه، هفتگی، ماهانه و ســاالنه همه مردم جامعه، به 
ویژه جوانان بسیار باالست. از این رو، خانواده ها، مربیان 
و مسئوالن موظفند به شکل بهتر و سنجیده تر به منظور 
اســتفاده بهینه از این اوقات طالیــی، برای گروه جوان 

اجتماع برنامه ریزی کنند.  
ضرورت استفاده بهینه

 از پنجره های باز زندگی انسان 
اهل ایمــان، از اوقات فراغت خــود، نردبان برای 
رســیدن به خدا و تکامل معنوی خود می سازند. بدین 
ترتیب، در اوقات فراغت خویش بیش از هر زمان دیگر 
به خدا نزدیک و شــکوه لحظه های نیایش، در کام آنها 
ماندگار می شــود. از این رهگذر، در جای جای زندگی 
آنها نقش های جاودانی از این اوقات به یادگار می ماند. 
عالمــان از این گونه فرصت ها برای شــکوفایی عالی و 
اندیشیدن ســود می جویند، تفکری که بزرگان دینی، 
ســاعتی از آن را بهتر از هفتاد ســال عبادت می دانند 
و در پرتو آن، به ســوی خالق بی نیاز ره می ســپارند. 
هنرمندان نیز اوقات فراغت خود را به منظور آفرینش 
آثار هنری و نوآوری به کار می گیرند. ورزشــکاران نیز 
از این فرصت های کم نظیر، برای پرورش جسم و جان 
خویش بهره می جویند. در این میان برای برخی افراد 
اوقات فراغت، از مالل آورترین و اندوه بارترین زمان ها 
به شــمار می رود و می پندارند که فرصتی است برای 
درهم شکســتن ارزش ها، هنجارها و قواعد اجتماعی 
زندگی شــان. بر این اساس، ضرورت استفاده بهینه از 
پنجره های باز زندگی انسان، به خوبی آشکار می شود. 
فرهنگ های گوناگون هر یک به نوعی به نهادینه شدن 
اوقات فراغت تأکید می ورزند. وجود ضرب المثل هایی 
همچون »شیطان برای دست های بیکار، کار می تراشد« 
یا »مغز تنبل، کارگاه شیطان است«، پیرو این واقعیت 
است که اگر انسان از ساعت ها و لحظه های آزاد زندگی 
خود در جهت رشد و کمال فردی و اجتماعی استفاده 
نکند، ای بسا این فرصت ها وبال گردن او می شود و پی 
آمدهای تلخ و ناگواری را برای او و دیگران به همراه دارد                      
 چه نیکوست که کارگزاران و دست اندرکاران مقوله 
اوقات فراغت، به ترویج و اشــاعه این شیوه و الگوی تازه 
و پربار اهتمام ورزند و اقدام الزم را برای فرهنگ ســازی 

نهادینه کردن آن فراهم آورند.
در سال های اخیر، روان شناسان و جامعه شناسان، 
ضرورت اســتفاده بهینه از اوقات فراغت را به نســل 
جوان جامعه گوشــزد کرده و از زیان های بهره گیری 
نادرست از این زمان ها سخن به میان آورده و مباحثی 
همچون آســیب شناســی اوقات فراغت را مطرح و 

بررسی کرده اند.            

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1396/11/25
اعضای  شــد:  اتخاذ  ذیل 
بقیه  بــرای  مدیره  هیئت 
مــدت تصــدی بــه قرار 
گردیدند:  تعییــن  ذیــل 
محمدمهــدی  آقــای 
شــماره  بــه  قندهــاری 
 0043664334 ملــی 
هیئت  عضــو  عنــوان  به 
مدیرعامــل  و  مدیــره 
آقــای ســید علی اصغــر 
شــماره  به  طباطبائیــان 
ملــی 4579201221 به 
هیئت  رئیس  نایب  عنوان 
مدیره آقای سید علی نقی 
شماره  به  سیدخاموشــی 
 0038748347 ملــی 
شــرکت  از  نمایندگی  به 
بافندگــی  و  ریســندگی 
ملی  به شناســه  مطهری 
بــه   10102245323
عنوان رئیس هیئت مدیره 
اوراق و اسناد بهادار  کلیه 
و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک سفته بروات و عقود 
اسالمی و غیره با امضا دو 
نفر از اعضا هیئت مدیره و 
همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت تهران 
پلی استر تاپس 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
215000 و 
شناسه ملی 

 10102563826

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰4 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ 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 6۸4۵
بانک  ملت 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.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

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

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

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

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

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

»به اطالع کلیه خریداران اسناد مناقصات، خدماتی به شماره های 97-02، 97-03، 97-04 

و سلف ســرویس ها به شماره های 06-97 و 07-97 دانشگاه زابل می رساند آخرین زمان 

تســلیم پیشنهادات شرکت کنندگان از تاریخ 97/4/24 به 97/4/25 و تاریخ بازگشایی پاکات از تاریخ 

97/4/25 به 97/4/26 تغییر می یابد.«

آگهی تغییر زمان تسلیم پیشنهادات 
و بازگشایی پاکات مناقصات خدماتی 

و سلف سرویس های دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

مناقصه عمومی

لذا از داوطلبان حائز شــرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود 
حداکثر ظرف مــدت یک هفته از تاریخ انتشــار آگهی جهت ارائه 
اسناد و مدارک اعم از: اساسنامه، آگهی ثبت تغییرات، رزومه،  نمونه 
قراردادهای مشــابه )حداقل 3 نمونه( و اسناد مثبته مالی به نشانی 
تهران- تهرانپارس- اتوبان شهید دوران )اسب دوانی قدیم( میدان 
شهید مهتدی- جنب نیروی دریایی سپاه- موسسه عمران ساحل- 
طبقه دوم- واحد تامین کاال- آقای آخوندی مراجعه نمایند الزم به 
ذکر است اسناد مناقصه پس از بررسی و اخذ  صالحیت فنی الزم به 

شرکت ها ارسال خواهد شد. تلفن تماس: 021-38542826 
)لطفــا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل 

فرمائید(
ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده  برنده مناقصه می باشد.

ردیفتوضیحاتتعداد

2Stop Log(2.5w*3H)- Carbonsteel- Guideset SS316L1

2Bar Screen (3H)-SS 316L2

موسسه عمران ســاحل در نظر دارد ساخت و نصب دریچه های 
آب بند و آشــغالگیرهای آبگیر پروژه بندر شهید بهشتی چابهار واقع در 
منطقه چابهار را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نمایند.


