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شماره 11218 جدو    ل

صفحه ۵
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ 
۳  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۱

آگهی تغییرات شرکت
 حکمت سرای ایرانیان طوبی

 سهامی خاص به شماره ثبت 470154 
و شناسه ملی 14004813854 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)245152(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 

زیان منتهی به سال مالی 1396/09/30 مورد تصویب مجمع قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات شرکت  مصرف کنندگان تهرانسر 
تعاونی به شماره ثبت 66197 

و شناسه ملی 10101111645 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)245162(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/25 

و مجوز شماره 977/15/50119 مورخ 97/3/20 اداره کل تعاون کار 

و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه 

جدید شرکت در 57 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید و جایگزین 

اساسنامه قبل گردید.

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا
 سهامی خاص به شماره ثبت 100605 

و شناسه ملی 10380236464 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)245153(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی شــامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به پایان سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت امین مشاور بصیر شماره شناسه ملی 10100613380 به سمت بازرس 
اصلی و آقای احمد صابری فر به کد ملی 2691435172 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 83368 

و شناسه ملی 10101279796 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )245151(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال 
مالی 1396 به تصویب رسید آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شماره ملی 
1971897450 به ســمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی با شماره 
ملی 0040114562 به ســمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 
انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت توان سازان آریا
 سهامی خاص به شماره ثبت 281400 

و شناسه ملی 10103150512 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )245150(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین  آقامحمدی به شماره 

ملی 0057220875 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا رحیمی به 

شماره ملی 0077900375 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

❖

❖

* یک روانشناس: نگرانی هایی 
درباره آینده شغلی و احتمال هدر 

رفتن زحمت و هزینه باعث می شود 
داوطلبان در روزهای قبل از اعالم 
نتایج و سپس در روزهای پس از 

آن با فشار روانی دست و پنجه نرم 
کنند. بهترین شیوه برخورد والدین 
در زمان هایی که فرزندشان قصد 

صحبت کردن درباره این نوع 
نگرانی های خود را دارد، اختصاص 
زمان الزم، گوش دادن به حرف ها 

و درک کردن آن هاست.

* مگر جز این است که همه 
دانشجویان پس از اتمام دوره 

کارشناسی یک مشت جزوه در 
دست دارند که تطابق آنها را به 

دنیای اطرافشان درک نمی کنند؟ 
مگر جز این است که تنها حدود 

30 درصد از ثروتمندترین 
افراد حال حاضر دنیا تحصیالت 

آکادمیک را گذرانده اند؟ پس چرا 
به جای این که کار و دانش عملی 

را به دست جوانانمان بدهیم 
آنها را پشت صف کنکور منتظر 

می گذاریم؟

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/12/25 و مجوز شماره 927/15/66779 مورخ 1397/3/20 

اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: جانمحمد سروشــفرش م 1129438155 داود 

حاج اســفندیاری ش.م 3979641066 مراد اســفندیاری ش م 

3978765901 رمضانعلی حیدری ش م 642903990 و محمد 

حاجی اسفندیاری ش م 0063367645 به سمت اعضا اصلی هیئت 

مدیره و عباس حاج اسفندیاری ش م 3979641147 و رحمت اهلل 

اسفندیاری ش م 3978768501 به سمت اعضا علی البدل هیئت 

مدیره برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند. احمد مراد افشاری 

3979625370 به ســمت بازرس اصلی و علی حاج اسفندیاری 

3979640663 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 95 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان تهرانسر به شماره ثبت 

66۱۹۷  و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱6۴۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۲۴۵۱۵۹(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/25 

و مجوز شــماره 972/15/66779 مورخ 1397/3/20 اداره 

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: داود حاج اسفندیاری کد ملی 3979641066 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد حاجی اسفندیاری 

کد ملی 0063367645 به ســمت منشی هیئت مدیره و 

دانیال احمدیار کد ملی 0030800080 به سمت مدیرعامل 

برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد 

تعهدآور از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار پس از تصویب 

هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در 

غیاب داود حاج اسفندیاری سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای 

دانیال احمدیار مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت مصرف کنندگان 
تهرانسر تعاونی به شماره ثبت 66۱۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱6۴۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران)۲۴۵۱6۱(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1397/4/31 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان عملکرد ســال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد 

تصویــب قرار گرفت. - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

به شــرح ذیل انتخاب شــدند: آقای حمیدرضا ریاضی به شماره 

ملــی 2410892418 - آقای مهدی مقصودی به شــماره ملی 

0059620692 - شرکت بهپوش سمند آریا به شماره شناسه ملی 

10103872672 )به نمایندگی آقای امیرابراهیم نژاد به شماره ملی 

0054137373(- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی گوشا منش 

به شناسه ملی 10100434110 بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر 

پاکدامن به شماره ملی 5479574124 بعنوان بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳68۰۴8 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )۲۴۵۱۵۴(

آسیب های کنکور و مزیت تغییر پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی

یک بام و دو هوای کنکور و صف بیهوده انتظار 
گروه گزارش

مراقب ســاعت 12 را اعــام می کند و 
برخی ها  آزمــون...«  وقت  می گوید:»پایان 
لبخنــدی حاکی از رضایت بــر لب دارند و 
برخی ها هم چندان اهمیتی نمی دهند و آن 
قدرها هم قبولی در دانشگاه برایشان اهمیت 
نــدارد، اما با پایان زمــان کنکور برای عده 
فراوانی، زندگی، خوشــبختی و موفقیت نیز 
به پایان میرسد. این باور را از همان سال های 
تزریق  مغز دانش آموزان  به  نخست تحصیل 
کرده اند که همــه چیز با موفقیت در کنکور 
است که ممکن می شود. دانش آموزان ما 12 
باور  این  برای کنکور درس می خوانند؛  سال 
غلطی است که ساالنه زندگی هزاران نوجوان 

با استعداد را به تباهی می کشاند.
آزمونهــای ورودی کنکور فعلی بــر اهداف و 
برنامه های آموزشــی ودرســی دوره های متوسطه 
وابتدایی بی توجه بوده به نحوی که روشهای تدریس 
پیشــرفته وخالق،کار گروهی،کار آزمایشگاهی و 
کارگاهی در مدارس را کمرنگ کرده و معلم و شاگرد 
در مدارس مخصوصا در دبیرستان ها و هنرستان ها 
عمال مشــغول طراحی تســت و تمرین سرعت و 
صحت در پاسخگویی به تستهای کنکور هستند و 
کلیه برنامه ریزیهای دانش آموزان و خانواده هایشان 

درجهت کسب رتبه در کنکور شده است. 
در انتهای پوچ کنکور

در ســال های اخیر، هر چه بیشــتر ساز و آواز 
ســند تحول بنیادین و راه کارهای نوین آموزشی 
آن از وزارتخانــه آموزش و پرورش بلند می شــود؛ 
نظام آموزشــی، کنکور را به بخــش مهم تری از 
زندگی  دانش آمــوزان تبدیل می کند و در پی آن 
دانش آمــوزان به جای اینکه با معلومات بار بیایند؛ 
تســت زن بار می آیند. خانواده ها از ســال های اول 
ابتدایی به کنکور فرزندانشان فکر می کنند و سعی 
می کنند تا از همان زمــان بچه ها را در آزمونهای 
شبیه سازی کنکور شرکت دهند. همزمان با اینکه 
هر دانش آموز با باال رفتن مقطع تحصیلی اش بزرگ 

بخش پایانی

می شــود؛ غول کنکور نیز برای او بزرگ و بزرگ تر 
می شود. دانش آموزان ما خصوصا در مقطع متوسطه 
به جای آنکه به آموختن و کسب مهارت فکر کنند 
به چگونگی رد گزینه از تستهای کنکور فکر میکنند. 
روانشناسان معتقدند کنکور در سال های نخست 
دبیرســتان و خصوصا در سال کنکور همه چیز را 
از نوجوانــان می گیرد. نوجوانان مــا در بهترین و 
طالیی ترین دوره زندگیشان که می توانند موثرترین 
زمان برای ساخت آینده شان باشد با ترس از غول 

کنکور، همه چیز را کنار می گذارند. 
پای گفت و گو بــا والدین یکی از نوجوانانی که 
کنکور 97 را به تازگی سپری کرده است می نشینیم؛ 
مومنی در آغاز می گوید: »شــاید اگر می دانســتم 
کنکور به این پوچی اســت، هرگز اجازه نمی دادم 

دخترم یک سال از عمرش را برای آن تباه کند.«
 وقتی دلیل این جمله را از او جویا می شــویم 
با ابراز ناراحتی می گوید:» ســال گذشــته دخترم 
داوطلــب کنکور 97 بود؛ برای همین تمام زمانش 
را در پانسیون های مطالعاتی مدرسه بود و می توانم 
بگویم یک ســال زندگی را فراموش کرد. البته این 
چیزی بود که مشاورانشــان به آنها القا کرده بودند 

که برای موفقیــت در کنکور باید همه چیز را زیر 
پا بگذارند.«   

وی در ادامه می افزاید:» واقعیت آن اســت که 
مشاوران بیشتر از آنکه برای بچه ها انگیزه بسازند، 
برای آنها ترس می سازند و این ترس یک سال تمام 
همه چیز را از نوجوانان می گیرد. در این یک سال 
دخترم حتی یک مهمانی یا مسافرت هم با ما نیامد 
و حتــی حین غذا خوردن هم از ترس جا ماندن از 

برنامه درسیش تمام مدت استرس داشت.« 
از وضعیــت این داوطلب بعــد از کنکور جویا 
می شــویم، می گوید:» فرزند من داوطلب رشــته 
تجربی بود، اما با توجه به محدود بودن رشته های 
مورد تقاضا، افراد متقاضی به شدت زیاد هستند. با 
تمام اینها با اینکه رتبه دخترم متناسب قبولی در 
یک رشته مورد عالقه اش در دانشگاه های تهران بود، 
اما در دانشــگاه شهرستان قبول شد و از پیگیریها 
و شــنیده ها این نتیجه را گرفتیم که سال گذشته 
ســهمیه از 25 درصد به 5 درصد کاهش یافت و 

این باعث شد تا تعداد زیادی از داوطلبان با سهمیه 
قبول شوند.«

نخستین گام 
برای بازسازی آثار تخریبی کنکور

نتایج تحقیقات ودیدگاه های مطرح شده، نشانگر 
نگرش منفی عمومی نســبت بــه کنکور به عنوان 
یک معضل اجتماعــی، روانی، فرهنگی، اقتصادی 
و آموزشــی اســت که در بُعد آمــوزش، هدفهای 
دوره متوســطه را تحت تأثیر قرارداده و آنها را از 
مسیراصلی خود منحرف کرده و یاددهی و یادگیری 
متکی به درک مفهومی و تحلیل و کاربرد و خالقیت 

و نوآوری را دچار آسیب کرده است.
نابودی و حذف فیزیکی غول کنکور، نخستین 
گام برای شروع بازسازی خرابیهای آن است. البته 
محققانــی که در این باب تحقیق کرده اند، آنها که 
گزارش های پژوهشی محققان مورد نظر و مقاالت 
آنان را با دقت مطالعه کرده اند و بسیاری از آنها که از 
نزدیک دستی برآتش دارند؛ مثل کارشناسان طراح 

برنامه های درسی و مدیران دبیرستان ها و جوانان 
خســارت دیده از کنکور، بیش از دیگران فاجعه و 

بحران کنکور را درک میکنند.
کنکور به نوعی عمل اتمیستیک کردن »علم« 
را انجــام می دهد؛ یعنی تجزیه علم به جزیی ترین 
عناصرش، شبیه کاری که تایلور در مدیریت علمی 
کــرد؛ یعنی خرد کردن کار بــه ریزترین عناصر و 
ارزیابی بهترین شرایط بهره وری کارگر درآن جزء 
از کار. اما بالیی که برسر علم می آید این است که 
ما دانش را، که منظوم هــای کالن و دارای روح و 
کلیت است، می کشــیم، کالبدش را می شکافیم، 
آناتومی اش را به کوچکترین اجزاء می شکنیم و به 
بچه هایمان تکنیکهایی می آموزیم تا با این عناصر 
کار کنند،  آنها را به ذهن بسپارند و گزینه بهتر را 
انتخاب کنند. بی آنکه روحیه علمی داشته باشند، 
بــدون آنکه درکی کلی از فیزیک، شــیمی، علوم 
انسانی یا درکی از انسان یا کمترین بینش جامعه 

شناختی داشته باشند.
طنز تلخ قیف، کنکور و دانشگاه

حذف کنکور تنها حذف یک آزمون نیست! 
اگر چنین خوش اقبالی نصیب دانش آموزان ما 
شود؛ دیگر نه جمعه ای با آزمون های آزمایشی 
آغاز می شود و نه هر کس در خانه کاری نداشت 
می تواند بیاید یک کتاب تست تالیف کند؛ بعد 
هم برود اســتاد کنکور شــود و دانش آموزانش 

هم برای تهیه این کتاب حاضر به پرداخت هر 
مبلغی باشند.

 شــاید اصال دلیلش هم چیزی دور از اینها 
نیست که تا صدای مصوبه و الیحه ای برای حذف 
کنکور بلند می شود همزمان دستهایی از پشت 
پرده به کار می افتند بالفاصله مانع از این تصمیم 
می شوند. خدا می داند چند هزار نفر در این کشور 
از نــام کنکور نان می خورند و نمی گذارند نظام 

آموزشی به واقعیت خودش برسد.
ماجــرای قیف برعکس را حتما شــما هم 
شــنیده اید؛ اینکه در نظام آموزشــی کشور ما 
برعکس باقی کشورها، سخت باید وارد دانشگاه 

شد و به آسانی از آن خارج شد.
هرچند که به همت وزارت علوم در سال های 
اخیر دیگر ســر و ته قیف یکی شده است و در 
هر خیابانی یا یک دانشــگاه وجود دارد یا یکی 
در حال تاسیس است؛ هرچند که مدتی پیش 
شنیدیم تعداد زیادی از موسسات آموزش عالی 

ناتوانی خود را نســبت به گرداندن خود اعالم 
کرده انــد و می خواهند که بــه کار خود پایان 
دهنــد اما با این حال هنوز هم هر ســال همه 
داوطلبان شــرکت کننده در آزمون سراســری 
مجاز به انتخاب رشــته می شــوند. طنز تلخی 
اســت که تعداد صندلی ها از تعداد دانشجویان 
بیشتر اســت و حتی کسی که اصال سر جلسه 
کنکور هم نرفته می تواند به راحتی وارد دانشگاه 
شــود. با این حال جای ســؤال دارد که چرا با 
وجــود این فضای انبوه موجــود برای تحصیل 
در دانشــگاه هنوز هم داوطلبان کنکور از جان 
و مــال خود مایه می گذارند؛ وقتی این ســؤال 
را از داوطلبان یا خانواده هایشــان می پرسیم با 
یکی از جمالت طالیی مشــاوران کنکور روبرو 
می شویم که: »رقابت برای قبولی نیست، بلکه 
برای رشته خوب در دانشگاه خوب است.« همین 
چیزها را خوراک مغز نوجوانان و خانواده هایشان 
کرده اند؛ که حتی بعد از قبولی در یک دانشگاه 
خوب به سرعت آن دانشــگاه تنها برایشان به 
یک مکان تکراری تبدیل می شود و آرزوی این 
را دارند که کاش مهارتی را که می خواستند یاد 
می گرفتند و یا در هر دانشگاهی آن رشته ای را 
که واقعا عالقه داشــتند و در آن مستعد بودند 
می خواندند؟ و این آرزوی برباد رفته بسیاری از 

پشت کنکوری هاست.

نوجوانانی که با کنکور به پایان 
می رسند!

 »بعد از دو سال کنکور دادن متوجه شدم که با 
کنکور نمی توان به جایی رسید.« این جمله را چندی 
پیش از زبان یک داوطلب رشته ریاضی کنکور 95 
و 96 شنیدم که درس خواندن برای کنکور را کنار 
گذاشته بود و مشغول یادگیری آموزشهای برنامه 
نویســی بود و به جای گذراندن وقتش و رفتن به 
کالس های تست زنی و آمادگی برای کنکور، حاال 
با مهارت هایی که حتی یک دانشجوی ارشد نرم افزار 

هم ندارد، مشغول انجام پروژه های کاری است. 
مگر جز این اســت که همه دانشجویان پس از 
اتمام دوره کارشناســی یک مشت جزوه در دست 
دارند که تطابق آنها را به دنیای اطرافشــان درک 
نمی کنند؟ مگر جز این اســت که تنها حدود 30 
درصــد از ثروتمندتریــن افراد حــال حاضر دنیا 
تحصیالت آکادمیــک را گذارنده اند؟ پس چرا به 
جای اینکه کار و دانش عملی را به دست جوانانمان 
بدهیم آنها را پشت صف کنکور منتظر می گذاریم؟! 
در پای گفت و گو با چندین روانشــناس متوجه 

شــدیم که هر ساله عده زیادی از نوجوانان در سال 
کنکور بر اثر ساعت زیاد مطالعه و نداشتن هیچ گونه 
ساعت اســتراحتی به افســردگی دچار می شوند و 
عالوه بر آن آمار نوجوانان مبتال به بیماریهای ناشــی 
از عدم موفقیت در کنکور هم کم نیســت و ساالنه 
حتی عدهای به دلیــل نتیجه نگرفتن از این آزمون 
برای همیشــه خود را از قید زندگی رها می کنند. با 
همه اینها هنوز هم مسئولین نشسته اند و این آمارهای 
فاجعه بار را ثبت میکنند و هیچ تصمیمی برای حذف 
این غول از زندگی نوجوانان سرزمین مان نمی گیرند.
یک دکتــرای روانشناســی تربیتــی و آموزش 
می گوید:» در یکی از اســتان ها که رتبه مناسبی در 
کنکور ندارد، نگرانی ها بیشــتر اســت و داوطلبان با 
تجربه ناکامی های اطرافیان فشار روحی بیشتری تجربه 
می کنند. آموزش خانواده ها و داوطلبان برای گذراندن 
روزهای سخِت انتظار می تواند در مهار فشار روانی بسیار 
موثر باشــد. در عمل اما این آموزش اتفاق نمی افتد و 
والدیــن و داوطلبان برای روزهای ســخت انتظار تا 
مشخص شدن نتیجه نهایی و کنار آمدن با نتیجه به 
دســت آمده، آموزشی برای مدیریت اثرات روانی یک 

سال استرس و کار فشرده، آموزش نمی بینند.« 
کارشناسان همچنین معتقدند والدین نباید بعد 
از کنکور، در مورد نتایج مشــخص نشده، فرزندان 
را در فشــار بگذارند. فشار پس از جلسه کنکور در 
وضــع کنکور نتیجه ای ندارد و موجب آســیب به 

فرزندان  می شود. هر چند ایجاد زمینه های مناسب 
برای بازگشت به شرایط عادی زندگی نیاز به تدابیر 
خانــواده دارد، هر قدر والدین با رعایت مالحظات 
مانع از زنده شدن استرسهای ناشی از کنکور شوند، 
برخی عوامل بیرونی مانند رادیو و تلویزیون، اینترنت، 
صحبت های دوستان و اقوام و عوامل درونی مانند 
نگرانی هایی درباره آیندۀ شغلی و احتمال هدر رفتن 
زحمت و هزینه باعث می شود داوطلبان در روزهای 
قبل از اعالم نتایج و ســپس در روزهای پس از آن 
با این فشار دست و پنجه نرم کنند. بهترین شیوه 
برخورد والدین در زمان هایی که فرزندشــان قصد 
صحبت کــردن درباره این نوع نگرانی های خود را 
دارنــد، اختصاص زمان الزم، گوش دادن به حرفها 
و درک کــردن به جای کم اهمیت جلوه دادن این 
فشــار روانی یا نصیحت کــردن و در نهایت ایجاد 

روحیه امید در آنان است.

* والدین یکی از نوجوانان 
کنکوری: سال گذشته دخترم 
داوطلب کنکور 97 بود؛ 
برای همین تمام زمانش را 
در پانسیون های مطالعاتی 
مدرسه بود و می توانم بگویم 
یک سال زندگی را فراموش 
کرد. البته این چیزی بود که 
مشاورانشان به آن ها القا کرده 
بودند که برای موفقیت در 
کنکور باید همه چیز را زیر پا 
بگذارند!

❖

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
مــورخ  فوق العــاده  عمومــی 
1397/03/21 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت 
موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه 
اصــالح گردید:  اساســنامه  در 
انجام خدمــات طراحی در امور 
ساختمان، انجام و عرضه خدمات 
نظارت ساختمان، انجام خدمات 
اجرای ساختمان، سرمایه گذاری 
و مشــارکت در اجــرای کلیــه 
پروژه هــای ساختمان ســازی و 
پروژه های  کلیه  اجرای  عمرانی، 
عمرانــی اعم از فلــزی و بتنی 
و ســاخت راه و باند و ســاخت 
راه آهن و متــرو و احداث کانال 
نقشــه برداری  تونل و  و احداث 
و تســطیح اراضی و تاسیســات 
برقی و مکانیکی ســاختمان ها و 
کارخانجات صنعتی و بازســازی 
ابنیه و تزئینات داخلی و خارجی 
ســاختمان ها، ایجاد و نگهداری 
فضای ســبز و محوطه ســازی، 
شــرکت در کلیــه مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم 
از داخلی و بین المللی کلیه موارد 
فوق الذکــر خریدوفــروش کلیه 
مصالح و امکانات و ماشین آالت 
دارایی هــای  و  تجهیــزات  و 
در ساختمان ها  اســتفاده  مورد 
و پروژه هــای عمرانــی از داخل 
و خــارج از کشــور، اخــذ وام و 
اعتبارات بانکی به صورت ارزی و 
ریالی ازکلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخل و خارج از 
کشور درصورت نیاز پس از اخذ 

مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات 
شرکت 

سازه گستران 
شهرتاش با 

مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 

۴۷۵۲۷۷ و شناسه 
ملی ۱۴۰۰۵۰6۹۱۴۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 


