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بدون نقطه کور

به اســتناد صورتجلسه هیئت 
 1397/7/21 مــورخ  مدیــره 
شــد:  اتخاذ  ذیــل  تصمیمــات 
شــرکت پــرورش داده هــا بــه 
 10101147298 ملی  شناســه 
محمدحســین  نمایندگــی  بــا 
ذوالفقــاری طهرانی بــه کد ملی 
رئیس  عنوان  به   0043216031
مهندسی  و شرکت  مدیره  هیئت 
بــه  رادمهــر  پرســوالکترونیک 
 10102025262 ملی  شناســه 
بــا نمایندگــی محمــد جانــی 
بــه کــد ملــی 0054220475 
بــه عنــوان نائب رئیــس هیئت 
و  صنعتــی  شــرکت  و  مدیــره 
بازرگانــی صنام به شناســه ملی 
نمایندگی  بــا   10102191894
ســید بابا رضا قریشی زاده به کد 
عنوان  به  ملــی 5219548931 
عضــو هیئــت مدیره و شــرکت 
کارخانجــات مخابراتــی ایران به 
با   10530004647 ملی  شناسه 
نمایندگی سعید رنجبر به کد ملی 
2431754715 بــه عنوان عضو 
هیئــت مدیره تعییــن گردیدند. 
ســید بابا رضا قریشی زاده به کد 
عنوان  به  ملــی 5219548931 
مدیر عامــل انتخاب گردید. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک، ســفته،  شــرکت 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی و 
بطــور کلی هر گونه قراردادی که 
برای شرکت ایجاد تعهد نماید با 
امضا ســه نفر از چهار نفر اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری 
با امضــاء هر یــک از مدیران به 
تنهایــی همــراه با مهر شــرکت 

اعتبار دارد.

آگهی تغییرات 

شرکت گسترش 

تداوم نور 

پارسیان سهامی 

خاص به شماره 

ثبت ۴۷۷۰۲۴ 

و شناسه ملی 

 ۱۴۰۰۵۱۴۰۳۸۳

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

در آخرین روزهای سال 97، بارش شدید 
باران و طغیان رودخانه ها باعث به وجود آمدن 
گلستان  و  مازندران  استان های  در  سیاب 
شد. شدت سیل به حدی بود که بسیاری از 
روستاهای این دو استان شمالی کشور که 
انتظار می رفت پذیرای مسافران نورزوی باشد 
دچار آبگرفتگی شد و ساکنان این روستاها 
مجبور به تخلیه روستاهای خود شدند. در 
سایر مناطق و استان های کشور نیز افزایش 
نزوالت آسمانی و جاری شدن سیل منجر به 
تخریب روستاها، شهرها و برجای گذاشتن 
خسارات انسانی و مالی فراوان شد، به نحوی 
که بســیاری از روســتائیان و شهروندان 
مجبور به ترک خانه خود شدند و در مناطق 
نسبتاً امن سکنی گزیدند، اما به راستی چرا 
این روزها که می توانســت روزهای شاد و 
مفرحی برای مردم باشد و با شروع و تغییر 
فصل، مردم به استراحت و تفریح بپردازند 
این گونه شــد و بیش از 20 اســتان کشور 
دچار آبگرفتگی و ســیل شدند؟ آیا امکان 
پیشــگیری و مواجهه با این بایای طبیعی 

وجود نداشت؟!
با اینکه بالیای طبیعی خارج از کنترل انسان 
به نظر می رسند ولی خسارات و آسیب های ناشی 
از آنها به طور چشمگیری قابل کنترل  است. این 
موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیش گیرانه 
توســط انسان دارد. به طور مثال افزایش پوشش 
گیاهــی و حفاظت و حراســت از جنگل ها نقش 
مهمی در جلوگیری از تخریب شــهرها توســط 
ســیالب دارد یا استحکام ساختمان ها، خسارات 

ناشی از زلزله را به حداقل می رساند.
با توجه به اینکه از ابتدای شــکل گیری تاریخ 
بشــریت، بالیای طبیعی به طرق گوناگون جان 
انسان ها را در سراسر جهان گرفته اند سه شماره 

گزارش را به این مسئله اختصاص خواهیم داد، با 
درنظر گرفتن این مسئله که این گزارش ها مسلماً 
اولین گزارش ها درباره بالیای طبیعی نخواهد بود 
و آخرین آنها نیز نخواهد بود اما با توجه به فاجعه 
عظیمــی که در روزهای اخیر در مناطق مختلف 
کشور به وقوع پیوســته توجه به بالیای طبیعی، 
راه های کنترل آن و کاهش خسارت های مالی و 
جانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و شایسته 

توجه بیشتری از سوی رسانه ها است.
بایای غیرقابل پیش بینی

بالیای طبیعی به مجموعه ای از حوادث زیانبار 
گفته می شود که منشأ انسانی ندارند این حوادث 
معموالً غیرقابل پیش بینی بوده یا حداقل از مدت ها 

قبل از آن نمی توان وقوع آنها را پیش بینی کرد.
زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، 
بهمن، افزایش شدید درجه حرارت، خشکسالی، 
آتشفشان و... نمونه هایی از بالیای طبیعی هستند، 
برخی از بالیای طبیعی ناشی از عملکردهای انسانی 
و دخالت در اکوسیســتم طبیعی محیط زیست 
هستند مانند بالیای ناشی از آلودگی هوا، گرم شدن 
زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل ها 
و پوشــش های گیاهی مناطق مختلف به دست 
انســان ها و وقوع برخی دیگر ناشی از دخالت ما 
انسان ها نیست و ناخواسته و ناگهانی اتفاق می افتد 
مانند آتشفشــان، ســونامی و... تحقیقات نشان 
می دهد که آمار بالیای طبیعی در سال های اخیر 
افزایش یافته و تعداد جان باختگان، آسیب دیدگان 
و خسارت های مالی آنچنان افزایش یافته که خطر 
جدی برای حیات بشری به وجود آورده است اما 
آیا به راستی نمی توان این آمار را کاهش داد و با 
دخالت های انسانی مسیر وقوع بالیای طبیعی را 

به جای افزایش، کاهش داد؟
این ســوالی اســت که با »ملیکا هوشمند« 
کارشناس ارشد زیست شناسی به بحث و گفت وگو 

می گذاریم. وی در پاســخ به این سوال می گوید: 
»انسان ها از همان ابتدای خلقت با حوادث طبیعی 
روبه رو بوده اند و پیشرفت های دانش و تکنولوژی 
نیز نتوانسته بالیای طبیعی را به تأخیر بیندازد و از 
تعداد آنها کم کند اما مدیریت بحران، آموزش های 
الزم به مردم، برنامه ریزی و سیاســتگذاری های 
مناسب مسئولین و دست اندرکاران می تواند اثرات 
مخرب و فاجعه آمیز بالیای طبیعی را کاهش دهد 

و رنج و اندوه انسان ها در این زمینه را بکاهد.«
وی اضافه می کند: »مســئولین پیش از این 
اعالم کــرده بودند که ایران مقــام دهم حوادث 
دنیا را دارد و بیشــتر از سایر کشورها در معرض 
زلزله، سیل و بالیای طبیعی دیگر قرار دارد اما به 
راستی تاکنون چه پیشگیری ها، چه برنامه ریزی ها 
و چه اقداماتی برای کاهش خسارات جانی و مالی 
حاصل از بالیای طبیعی درنظر گرفته شده است 
و چه اقداماتــی در حوزه مدیریت بحران صورت 
گرفته است. با توجه به اینکه شهرهای پرجمعیت 
و روستاهای متعددی در مسیر سیالب ها و مناطقی 
که خطر بالیای طبیعــی دارند قرار گرفته اند آیا 
اقدامــات الزم برای مدیریت این بحران ها درنظر 
گرفته شده است. به ویژه آنکه از وقوع زلزله استان 
کرمانشاه حدود دوسال می گذرد و هنوز شهروندان 
بسیاری در چادرها یا کانکس ها زندگی می کنند و 

شهرها به حالت اولیه خود بازنگشته است.«
این کارشناس خاطرنشان می کند: »اکنون نیز با 
شدت گرفتن سیالب در استان های مختلف شهرها 
و روســتاهای زیادی تخریب و تخلیه شده اند و به 
نظر نمی رسد که دیگر این مناطق به حالت اولیه 
بازگردند و قابل ســکونت شوند به همین دلیل با 
عملیات پیشگیرانه باید نهایت تالش را به عمل آورد 
تا از وقوع بالیای طبیعی جلوگیری شــود. مسلماً 
از وقوع زلزله، آتشفشــان، یخبنــدان، رعدوبرق، 
خشکســالی و... نمی توان جلوگیــری کرد اما با 

نقش مدیریت کارآمد 
در عبور از بحران های طبیعی

مقابله با بالیای طبیعی
 با مدیریت اصولی بحران

*فریده شریفی  بخش نخست

* یک کارشناس ارشد زیست شناسی: مدیریت بحران، آموزش، برنامه ریزی 
و سیاستگذاری مناسب می تواند اثرات مخرب و فاجعه آمیز بالیای طبیعی را 

کاهش دهد و رنج و اندوه حادثه دیدگان را در این زمینه بکاهد.

ساختن بناهای محکم و مقاوم می توان خسارات 
ناشی از زلزله را به حداقل رساند، یا با حفاظت از 
محیط زیست و پوشــش گیاهی می توان از ایجاد 
بستر مناسب برای ایجاد سیالب جلوگیری کرد. 
خاکبرداری های بی رویه و غالباً غیرقانونی در محیط 
زیست، از میان بردن تپه ها، جنگل ها و پوشش های 
گیاهی موجب سرازیرشــدن ســیل بــه مناطق 
کم ارتفاع و دشت های مسطح می شود و از آنجا که 
غالب شهرها و روستاها در دشت ها و مناطق صاف 
و مسطح ساخته شده اند خطرات جبران ناپذیری 

برای ساکنان این مناطق به وجود می آید.«
به گفته این کارشناس، بالیای طبیعی عالوه 
بر تخریب محیط زیست و خسارات جانی فراوانی 
کــه به همــراه دارد از نظر اقتصادی نیز بســیار 
زیانبار است و بار عظیم مالی و اقتصادی بر دوش 
دولت و مردم می گــذارد چرا که هزینه هایی که 
باید صرف بهداشت، توســعه، پیشرفت و تأمین 
نیازهــای اقتصادی و اجتماعی مردم شــود باید 
صرف جبران خسارت های سیل و یا زلزله شود. به 
همین دلیل با اقدامات و برنامه ریزی های الزم باید 
عالج واقعه را قبل از وقوع انجام داد و آموزش های 
الزم به مردم داده شود تا خانه های خود را محکم 
بسازند و از تخریب محیط زیست جدا خودداری 
کنند و از مسئولین هم انتظار می رود که بر روند 
ساختمان ســازی نظارت بیشتری داشته باشند و 
در مورد حفظ محیط زیســت هم اقدامات الزم 

را انجام دهند.

ترس از بایای طبیعی
زلزله، سیل، طوفان، رعد و برق، یخبندان و... 
هر کدام می تواند جان و مال مردم را تهدید کند 
اما برای مقابله با این تهدیدات باید چه کار کرد و 

چه اقداماتی انجام داد؟
خانمی که خود را »رادمنش« معرفی می کند 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »بالیای 
طبیعــی معموال قابل پیش بینی نیســتند اما با 
آمادگی، برنامه ریزی و تمهیدات مناسب می توان 
زیان های حاصله از این بالیا را کاهش داد به این 
ترتیــب در هنگام مواجهه با این حوادث می توان 
بهتــر تصمیم گیری کرد و اقدامات الزم را انجام 

داد.«
وی اضافــه می کند: »از قدیم می گفته اند که 
عالج حادثه را قبل از وقوع باید کرد، به همین دلیل 
هم مردم و هم مسئولین باید برنامه ریزی های الزم 
را برای کاهش خســارات بالیای طبیعی به انجام 
برســانند. به طور مثال مردم باید آموزش الزم را 
فرا گیرند تا با حفاظت از محیط زیست، مراتع و 
جنگل ها به تخریب پوشش گیاهی مبادرت نکنند، 
در جنگل ها آتش روشن نکنند، به قطع درختان 
مبــادرت نکنند و کلیه کارهــا و اقدامات الزم را 
برای حفاظت از جنگل ها به کار گیرند، در هنگام 
وقوع بالیای طبیعی هم بر ترس و وحشــت خود 
غلبه کنند و به مکان هایی امن و مطمئن بروند تا 

خسارت های جانی به حداقل برسد.«
وی همچنیــن می گویــد: »مســئولین هم 

بایــد برای حفاظت از محیط زیســت، پوشــش 
گیاهی، مقاوم ســازی ســاختمان ها، سدسازی، 
جاده ســازی های مناسب، سیل بندها و... اقدامات 
مناســبی انجام دهند تا بــه هنگام وقوع حوادث 
طبیعی آشفته و دستپاچه عمل نکنند و خسارات 

را کاهش دهند.«
این خانم شــاغل که در یــک تولیدی لباس 
بچه گانه مشــغول به کار اســت با اشاره به وقوع 
سیالب اخیر در کشور می گوید: »متأسفانه سیالب 
در کشور ما بار دیگر مردم و مسئولین را غافلگیر 
کرد و خسارات مالی وجانی که به مردم وارد کرد 
به هیچ وجه فراموش شدنی و قابل اغماض نیست و 
تعطیالت سال جدید به کام مردم تلخ و مصیبت بار 
شد، در حالی که اگر سیالب های چند ساله اخیر 
کشور تجربه شده بود نباید اکنون شاهد این همه 

خسارات و ضرر های مادی و انسانی می شدیم.«
وی تصریــح می کند: »هر یــک از حوادث و 
بالیای طبیعی برای مردم کشور می تواند عواقب 
طوالنی به همراه داشته باشد بنابراین همه آحاد 
مردم اعم از مسئولین گرفته تا مردم باید نهایت 
تالش خود را برای کمک به مردم سیل زده به کار 
گیرند تا پیامدهای این سیل ویرانگر بیش از این 

خرابی به بار نیاورد.«
خانم رادمنش می گوید: »من و همکارانم در 
تولیدی خود بخشی از درآمدمان را کنار گذاشته 
و مقادیر قابل توجهی هم پوشــاک بچه گانه برای 
مناطق سیلزده ارســال کردیم و امیدوارم دیگر 

شهروندان نیز به این مسئولیت خطیر کمک رسانی 
توجه کنند و همان طور که برای کمک به مردم 
زلزله زده اســتان کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند 
برای مردم ســیل زده اســتان های خوزســتان، 
لرســتان، گلستان نیز نهایت تالش خود را انجام 
دهند تا این مــردم حادثه دیده بدانند که در هر 
شرایطی هم وطنانشــان از آنها حمایت می کنند 

و تنها نیستند.«
نباید فراموش کرد که اگر در جامعه حادثه یا 
بالیی روی بدهد تنها برای ســاکنان یک منطقه 
روی نداده اســت و تمام مــردم متحد و همراه 
و همگام باید در کمک رســانی به هم وطنانشان 
پیش قدم باشند و به ارائه کمک بپردازند، ممکن 
است امدادرسانان بالفاصله در محل وقوع حادثه 
حضور پیدا نکنند بنابراین همراهی و کمک مردم 

می تواند بسیار ضروری و حیاتی باشد.
بررسی داده های مربوط به بالیای طبیعی در 
سال های اخیر نشان می دهد که ساالنه حدود 130 
هزار نفر در اثر بالیای طبیعی در جهان جان خود 
را از دســت می دهند و حدود 4 میلیون نفر نیز 
مجروح و معلول می شوند با توجه به اینکه ایران 
نیز یکی از بالخیزترین کشــورها در جهان است 
مدیریــت بحران و کاهش خطــر بالیای طبیعی 
همواره موضوعی چالش برانگیز است و همکاری و 
همراهی مردم، مسئولین و نهادهای ذی ربط برای 
مقابله با پیامدهای ناشی از این حوادث ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
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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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/7/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای عبدالرضا ابراهیمی با کد ملی 3539353437 
به ســمت بازرس اصلی و آقای پویا سلطان تبار با کد 
ملی 0068460848 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای افشین شهپر افراشته با کد ملی 0036963143 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد 
ابوالقاسمی با کد ملی0452472008 به سمت عضو 
و رئیــس هیئت مدیره و خانم ماندانا عیدی پور با کد 
ملی 0056534981 به ســمت عضــو و نایب رئیس 
هیئــت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور از قبیل چک، 
سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضا ثابت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آرمان تردد پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۷۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۷۳۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی اصل به شماره 
ملــی 0033843465 به ســمت رئیس هیئت مدیره- 
حسین نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- قاســم نجفی اصل 
به شــماره ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت 
مدیره- مســعود رحمن به شماره ملی 0056374216 
به ســمت مدیرعامل )خــارج از ســهامداران( انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از جمله چک 
و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضای 
هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشــرکت و 
اوراق عادی و مراســالت با امضاء مدیرعامل یا هر یک 
از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی 
فرتاب  سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۲۱۰ 

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشــتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عالمه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پالک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ 
به شماره ثبت ۴۶۶۵۹ به  شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۸۴۷۳۸ 


