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ارائه طرح های خالقانه و تقویت زیرساخت ها برای آموزش مجازی 
اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان در فرصت تابستانی قرنطینه خانگی- بخش پایانی

تابستان امسال در سایه سنگین کرونا، خبری 
از کالس های تابســتانی اعم از ورزشی و هنری 
نیست. روحیه بچه ها از بازی های رایانه ای خسته 
و کسل به نظر می رسد، اما فارغ از اینکه مقصر 
خانواده ها هستند و یا مسئوالن امِر برنامه ریزی 
برای فراغــت، باید متوجه باشــیم که به مدد 
بهره گیری صحیح از فضای مجازی و با مدیریت 
خانه نشینی  تابستاِن  همین  می توانیم  منسجم، 
را به فرصتی برای رشــد و خیزش استعدادها و 

مهارت های خود و فرزندانمان تبدیل کنیم. 
قرنطینه خانگی در تابستان امسال، فرصتی است که 
برخی افراد حوصله سربر توصیفش می کنند، برای شما 
و خانواده تان می تواند به فرصت طالیی آموزش تبدیل 
شــود؛ آموزش برخی مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
و حتی هنری و حرفه ای. شــاید تصور کنید آموزش 
خانگی به نحوی صرفا کاربــرد پُرکردن اوقات فراغت 
شما و فرزندانتان را دارد، اما حقیقت این است که این 
فرصت بدون شک در آینده فرزندان نقش بسیار مهمی 
را ایفا می کند. چه بســیار افــراد که در همین فرصت 
فراغت، خود و استعدادهایشــان را شناخته و راه آینده 
شــان را یافته اند، ضمن اینکــه فرصت فراغت باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود که پایه گذار تبلور کارآفرینی 

 یکی از اموری که نیاز به ســرمایه گذاری از ســوی والدین و مسئوالن 
دارد، غنی سازی اوقات فراغت فرزندان با برنامه های آموزشی، فرهنگی، 
علمی و ورزشــی متناســب با شرایط کرونایی اســت که هم خالقیت 
ارائــه طرح ها و برنامه هــای جدید را می طلبد و هم باید زیرســاخت 
ارائــه برنامه ها را با تکیه بر فضای مجازی مدیریت شــده، تقویت کرد.

 یک روانشناس: سعی کنید برای تابستان کرونایی برنامه ریزی کنید. این کار موجب 
می شود تا در این شرایط احساس امنیت، راحتی و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشید. 
در شرایط قرنطینه خانگی، تماس خود را با دیگران حفظ کنید. چند کار انجام دهید که 
به روز نگه داشتن اطالعات یکی از آنهاست. کارهایی را که از آن لذت می برید انجام 
دهید، برای مثال: کتاب بخوانید، فیلم ببینید، خیاطی کنید، غذاهای جدید بپزید و...

یک مدرس کارآفرینی: سیستم 
آموزش و پرورش در ایام قرنطینه 
خانگی موج دوم کرونا که تابستان 
امسال رخ داده، در فضای مجازی 
برنامه ریزی شــده  آموزش های 
ســازمان های  کمــک  بــا  را 
بــه  کارآفرینــی   متخصــص 
ارائه دهد. دانش آموزان در خانه 

در فرزندان قرار گیرد.
 فرصت طالیی آموزش 

مهارت کارآفرینی به دانش آموزان
رضا سیف پورمدرس سوادمالی و کارآفرینی برایمان 
درباره خال آموزش کار آفرینی در سیســتم آموزشــی 
توضیح می دهد: »چند سالی است که مدیران مدارس 
غیر دولتــی و حتی دولتــی در رقابتی عجیب برای به 
نمایــش درآوردن تغییرات، درنحوه اداره مدارس خود 
هســتند و با همین رویکرد هرســاله خانواده ها مبالغ 
هنگفتی بابت عناوینی همچون هوشمندسازی، قبولی 
باالی کنکور، آموزش مهارت های تست زنی و امثالهم 
پرداخت می کنند . این در حالی است که در کشورهای 
توسعه یافته دانش آموزان به جای همه اینها برای حل 
مشکالت شهر و مدرسه با هم به کار گروهی می پردازند 
و به جای حضور در کالس های پرجمعیت به طور آنالین 
آموزش می بینند. در کنار این مقایسه ساده ، مقوله مهم 
دیگری هم در نظام آموزشی ما گم شده و آن کارآفرینی 
است . جالب اینکه هنوز خانواده ها نیز تمایلی به شنیدن 

این واژه ندارند و در اغلب موارد فرزندان خود را بالقوه 
پزشکانی متخصص و یا مهندسینی عالی رتبه می بینند . 
حال آنکه ماحصل این نظام آموزشی از یک طرف صدور 
تیزهوشــان ) آی کیو نه  ای کیو ( به خارج از کشور و 

افزوده شدن بر جامعه بیکار در کشوراست.«
وی در ادامه می گوید: »به نظر می رسد در تشدید 
ایــن خال بزرگ موجــود در نظام آموزشــی ما نقش 
 رسانه ها نیز انکار ناپذیر است. رسانه ها باید به خانواده ها 
یاد آورشوند که آموزش کارآفرینی از نظر تمام زمینه های 
اجتماعی و اقتصادی به نفع فرزندان آنهاست ودر این راه 
می توانند به جای تبلیغات رنگارنگ کنکور، به خانواده ها 
بقبوالنند کــه آموزش های خالقیــت و کارآفرینی به 
کودکان کمک می کند تا آزادانه فکر کنند و از مهارت ها 
و استعدادهای غیرمتعارف خود در جهت ایجاد شغل و 

کسب درآمد استفاده کنند.«
این مــدرس مهارت کارآفرینی با اشــاره به اینکه 
کارآفرینی می تواند فرصت های اقتصادی را افزایش دهد، 
می گویــد: »علی رغم اینکه بیکاری یکی از اصلی ترین 
مشکالت پیش روی کشور ماست، اما آموزش و پرورش 
در آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده این مهارت در 
کنار خالقیت و نوآوری نه تنها ناکارآمد است، بلکه حتی 
دارای برنامه منسجمی هم نیست. این آموزش و پرورش، 

کودکان را به ریسک پذیری و اشتباه کردن که برای ابتکار 
 و خالقیت ضروری هستند، تشویق نمی کند و در عوض
همگام با تبلیغات رســانه ها از جمله رسانه ملی، آنها را 
به ماشــین های تست زنی مبدل می کند که سرانجامی 
جز بی حاصلی ندارد. آموزش مهارت های کارآفرینی به 
دانش آموزان می آموزد که چگونه آزادانه فکر کنند و پس 
از هر شکست راه خود را از نو بیابند؟ این تجربیات به آنها 
الهام می بخشند تا افرادی خالق، مبتکر و نوآور شوند. با 
این نگرش، مدارس می توانند در صورت برخورداری از 
نظام آموزشی، هدفمند کاری کنند تا فرزندان ما از همان 
اوایل دبیرستان، شرکت های خود را راه اندازی کرده و 
مدارس خاص با بهره گیری از کمک های سرمایه گذاران 
خطرپذیر، بودجه استارت آپ های دانش آموزی را تامین 
نمایند اما متاسفانه هرگاه آموزش و پرورش ما به سمت 
ایجاد تغییراتی اینچنین در بخشی از کتب درسی وبرنامه 
آموزشی خود گام برداشت با عدم موفقیت مواجه شد. 
نمونه اش همین درس های بسیار مهم سوادرسانه ای، 
مدیریت خانواده و یــا کارآفرینی و تولید که به دلیل 
عدم برنامه ریزی درست جهت آموزش معلمان ومربیان 
به دروســی ســطحی و رفع تکلیف در مدارس تبدیل 
شده اند. حال آنکه نیازی نیست مدارس خودشان این 
مهارت ها را تدریس کنند، بلکه می توانند با سازمان های 
متخصص در ارتباط باشند تا این سازمان ها به معلمان در 
فرآیند آموزشی کمک کنند. ضمن اینکه در ایام قرنطینه 
خانگی موج دوم کرونا که تابستان امسال رخ داده، در 
فضای مجازی آموزش های برنامه ریزی شده را با کمک 
ســازمان های متخصص کارآفرینی به دانش آموزان در 
خانه ارائه دهند. به این ترتیب امید می رود تا در آینده 
بتوانیم تا حدود زیادی مشکل بیکاری را حل کنیم.« 

قرنطینه تابستانی
 و چالش های بین والدین و فرزندان 

تابستان امسال خبری از استخر، ورزش های مختلف، 
کالس های مختلف آموزشی نیست و در خانه ماندن به 
قدری طوالنی شده که تلویزیون و شبکه های مجازی هم 
جذابیتی برای دانش آموز نداشته و نمی تواند روح خسته 
او را شاد کند. باید از فرصت کرونا و لغو شرایط حضور 
جمعی افراد، برای ایجاد برنامه های نو، شــاد و متنوع 
برای جوانــان و نوجوانان بهره برد تا عالوه بر تضمین 
سالمت این افراد و دورماندن از خطر کرونا در راستای 
تقویت روحیه شــاد و با نشاط و شناخت استعداد این 
افراد گام هایی برداشت. برای هر امری باید سرمایه گذاری 
کرد، یکی از اموری که نیاز به ســرمایه گذاری از سوی 
والدین و مسئوالن دارد، غنی سازی اوقات فراغت فرزندان 
با برنامه های آموزشی، فرهنگی، علمی و ورزشی متناسب 
با شــرایط کرونایی است که هم خالقیت ارائه طرح ها 
و برنامه های جدید را می طلبد و هم باید زیرســاخت 
ارائه برنامه ها را با تکیه بر فضای مجازی مدیریت شده، 

تقویت کرد. 
بعد از شیوع ویروس کرونا بیشتر جوانان و نوجوانان 
امکان حضور در فضاهای باز و اماکن عمومی را ندارند 
و وقــت خود را در فضای مجازی می گذرانند، بنابراین 
برنامه های متنوع را که به سالمت روح و روان فرزندان 
آســیب نمی زند و به ارتقای سطح آگاهی و اطالعات 
آنها کمک می کند باید در فضای مجازی گسترش داد.

محمــد مهرافزون مدیر آموزش و پرورش بروجرد 
با اشــاره به نقش دانش آموزان در راهبردهای گام دوم 
انقــالب می افزاید: »جوانان و نوجوانان ســرمایه های 
گرانقدر ایران اســالمی هســتند و در گام دوم انقالب 
بیشترین بار مسوولیت را بر عهده دارند باید به برنامه های 

جوانان دقت بیشتری داشته باشیم.«
محمــد مهرافزون برلــزوم بررســی تاثیرگذاری 
برنامه های غنی سازی اوقات فراغت با کارهای پژوهشی 
تاکید کرده و می گوید: »تهیه کلیپ های آموزشــی با 
موضوع مهارت های زندگی، برگزاری مسابقه کتابخوانی 
و خالصه گویی کتاب در قالب کلیپ های جذاب ویژه 
دانش آموزان، معرفی بافت و اماکن تاریخی می تواند در 

غنی سازی اوقات فراغت جوانان موثر باشد.«
محمد کاوند یک کارشــناس مباحث فرهنگی در 
بروجرد اضافه می کند: »شــرایطی که کرونا بر روح و 
روان دانش آموزان ایجاد کرده بر کسی پوشیده نیست 
و قرنطینه خانگـی، تعطیلی مدارس، تعطیلی کالس های 
غنی سازی اوقات فراغت و سالن های ورزشی و استرس 
ناشــی از انتشار ویروس کرونا فشارهای مضاعفی را بر 
دانش آموزان ایجاد کرده است. تجربه کرونا برای قشر 
دانش آموز تجربه ای سخت و سنگین است و دور از انتظار 
نیست که خسته شود و تحمل خود را از دست بدهند.«

وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »امســال 
برنامه های غنی ســازی اوقات فراغت متاثر از شــرایط 
کرونا بوده و خانواده ها باید در کنار مشــاوران مدارس 
برنامه هایی منسجم و تاثیرگذار را برای غنی سازی اوقات 
فراغت طراحی کنند. برنامه هایی از طریق فضای مجازی 
ادامه دارد و حضور جوانان در منزل و ممانعت خانواده ها 
از فعالیت های خارج از منزل آنها مثل ورزش، پارک ها، 
سینما، تئاتر و تفریح جمعی سبب تنش هایی میان آنها 

و والدین شده است.«
 برنامه ریزی برای 

انجام فعالیت های جدید در خانه
ســیده مریم یکتامقدم یک کارشــناس ارشــد 
روانشناســی بالینی درباره چالش های پیش روی افراد 
در ایــام قرنطینه خانگی توضیــح می دهد: »قرنطینه 
خانگی به خاطر همه گیر شدن بیماری هایی مانند کرونا 
موجب تغییرات زیادی در روال معمول زندگی شــامل 
کار و تحصیل، ارتباطات، فعالیت های اوقات فراغت و ... 
شده که می تواند موجب بروز یکسری احساسات منفی 

و ناخوشایند شود.«
وی می افزاید: »اگرچه افراد به موقعیت های استرس 
آور واکنش های مختلفی نشان می دهند، ولی در شرایط 
قرنطینه خانگــی، تجربه احساســاتی مانند اضطراب، 

احساس تنهایی ناشی از حس جدا شدن از دوستان و 
آشــنایان، کسالت، غمگینی و افسردگی ناشی از بیکار 
بودن در منزل و نا معلوم بودن آینده را تجربه می کنند. 
اگرچه تجربه این احساسات در چنین شرایطی تقریبا 
طبیعی اســت، ولی اگر شدت آن زیاد شود، به صورتی 
که از توان و تحمل شما خارج شده و یا در انجام کارهای 
روزانه تداخــل ایجاد کند، حتما باید با یک متخصص 

صحبت کنید.«
این مشاور مرکز بهداشت پیشنهاد می کند: »برای 
اینکه بتوانید خود را با شــرایط قرنطینه در خانه وفق 
دهید و سطح استرس و احساسات منفی خود را کاهش 
 دهید، پیشــنهاد می شــود، چند کار انجام دهید که 
به روز نگه داشتن اطالعات یکی از آنهاست. برای مثال 
اطالعات خود را در مورد بیماری کرونا به روز نگه دارید. 
در گام بعــدی به ســراغ آموختن هنرها و مهارت های 

مختلف از طریق آموزش های مجازی بروید.«
این کارشناس ارشــد روانشناسی بالینی با بیان 
اینکه کار دیگر، برنامه ریزی برای شرایط جدید است، 
می افزاید: »برای اینکه سطح استرس ناشی از زندگی 
در قرنطینه خانگی را کاهش دهید، سعی کنید برای 
این شرایط جدید برنامه ریزی کنید. این کار موجب 
می شــود تا در این شرایط احســاس امنیت، راحتی 

و اطمینان خاطر بیشــتری داشته باشید. در شرایط 
قرنطینه خانگی، تماس خود را با دیگران حفظ کنید. 
ارتباط با دوستان و آشنایان یکی از بهترین راه ها برای 
کاهش اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی در چنین 

شرایطی است.«
یکتامقدم با بیان اینکــه از روش های مقابله موثر 
استفاده کنید، می گوید: »عالوه بر اقدامات فوق می توانید 
با اســتفاده از یک ســری روش های مقابله با شرایط 
دشوار زندگی، ســطح استرس خود را کاهش دهید و 
سعی کنید خودتان را سرگرم کنید و کارهایی را که از 
آن لذت می برید انجام دهید برای مثال کتاب بخوانید، 

فیلم ببینید، خیاطی کنید، غذاهای جدید بپزید و...«
این کارشــناس ارشد روانشناســی بالینی تصریح 
می کنــد: »حس امید و نگرش مثبت را حفظ کنید. به 
زمان های سخت و دشوار گذشته که توانستید به خوبی از 
پس آن برآیید فکر کنید و به خود اطمینان دهید با این 
موقعیت هم مقابله خواهید کرد به خاطر داشته باشید 

قرار نیست قرنطینه تا ابد ادامه پیدا کند.«

افقی:
1- شــهادت پرچمدار نهضت علمی جهان اسالم بر عموم 
شــیعیان تســلیت باد- مقدمه ای اســت برای رسیدن به 
حقیقت 2- رسالت مهم پیامبران الهی- امام علی علیه السالم 
می فرمایند: آن ها چون ابر می گریزند 3- عبادتگاه راهبان- 
یکی از نام های روز محشــر- پیامبری کــه مخترع لباس 
بود 4- پســوند گرفتار- میوه ای که به خوردن حداقل یک 
عدد آن در روز ســفارش شــده- ماه هشتم- زینت آدمی 
5- کبوتر صحرایی- پایتخت کشــور ویتنام- عزیز آذری ها 
6- ام المومنین- ارثیه حضرت زهرا سالم اهلل علیه- نیکوی آن 
گلی اســت از گل های بهشت 7- نام دیگر گیاه اسپرک- با 
خبــر و مطلع- از ورزش های کم رونق این فصل 8- عروس 
خطوط فارسی- مظهر سفیدی در طبیعت- نوعی موشک 
9- از پیامبــران قوم بنی اســرائیل- از دردهــای مزمن و 
طاقت فرسا- ضمیر اول شخص جمع 10- خرس سماوی- 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران- شهر مارکوپولو جهانگرد معروف 
ایتالیایی 11- از میوه های پاییزی- رکنی در نماز- دومین 
شــهر مقدس مسلمانان 12- واژه خیلی در زبان انگلیسی- 
پیشوا و رهبر شیعیان- میدانی در مرکز تهران- از زدنی ها 
13- حرف انتخاب- ســوره نوزدهم قرآن کریم- شهری در 
استان آذربایجان شرقی 14- فرمانده و ساالر- نام دیگر سیاره 
مریخ- رهبر 15- سوغات سفر- تکرارش کاخ موزه ای است 
در تهران- مجموعه ای است از آداب و رسوم، اندیشه، هنر و 
شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می گیرد.

عمودی:
1- با حضور پررنگ خود در مراکز سازمان انتقال خون 
روزش را به منظور اهدای زندگی به دیگران گرامی 
بداریم- مروارید سیاه و پر ارزش دریاچه مازندران 
2- اثری از جالل آل احمد- بلند قدترین حیوان روی 
خشکی 3- رودی در کشور سوئیس- مهم ترین عامل 
موفقیت مردم ایران در برابر کینه توزی های استکبار 
جهانی- از ادات تشبیه 4- ام الخبائث- کنایه از افرادی 
است که زیاد از حد در خواسته خود پیگیر و پافشاری 

شماره 11733 جدو    ل

می کنند- زبان اصلی قرآن کریم- شــهری کهن در 
کشور ترکمنســتان 5- یکی از ویژگی های انسان 
مومن- زودباور و ساده لوح- سدی در استان تهران 
6- نامی برای دختران- از کشورهای کوچک آفریقایی 
که تا سال 1958 مستعمره فرانسه بود- شهری دیدنی 
و تاریخی در استان یزد 7- حکمت ارسطو- عالم ظاهر 
یا جهان ماده - پایتخت شیخ نشین بحرین 8- فقیر و 
تهیدست- فلزی که از آب سبک تر است- شهرفراری 
9- تنها غزوه رســول گرامی اســالم)ص( که امام 
علی)ع( در آن شــرکت نداشتند- از اوراق بهادار- 
نیاز اول فارغ التحصیالن دانشگاهی 10- با تاب خود 
روزآفرین می گردد- ویتامین ضد سرطان- کشوری 
در خاورمیانه- الزمه علم است 11- بزر گترین معجزه 
حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و ســلم- از مواد 
تشکیل دهنده استخوان های بدن- یکی از شایع ترین 
سرطان ها 12- بررسی اجرام سماوی- از میدان های 
قدیمی شهر تهران- اگر از سیگار باشد مضر است- از 
نخست وزیران اسبق انگلســتان 13- عبور کاال از 
کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت مالیات و حقوق 
گمرکی- کشور عالمه شیخ زکزاکی 14- راست قامتان 
همیشه تاریخ- نویســنده کتاب معروف دادگستر 
جهان- رود آرام روسیه 15- اگر با انصاف باشد حبیب 

خداست- اثری از موریس مترلینگ.

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 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری)موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 99

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.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

__________417/000مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶08۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵87۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳70 

و شناسه ملی ۱۴00۶۴۵۳۳۶۶ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱۶ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱77۶۴۲۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۳۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۹۳۹۵۲

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشــرده( خدمــات انجام امور نظافت 
و فضای ســبز ســاختمان های ســتادی و مرکز کنترل فضای کشور و 
مامور سرای کیش شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شماره 
209900101000005 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 
مناقصــه  در  شــرکت  جهــت  را  الکترونیکــی  امضــای   گواهــی 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 99/5/5 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز 
شنبه تاریخ 99/5/11

مهلت زمان بازدیــد مناقصه گران: 9/30 صبــح لغایت 14 روز 
سه شنبه مورخ 99/5/14

محل بازدید: ســاختمان مرکزی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران- طبقه اول- اداره رفاه و خدمات عمومی

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 99/5/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/5/28
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: تهــران- فرودگاه  مهرآباد- بلوار معراج- ســاختمان شــرکت 
 فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات اداره

قراردادها. تلفن 61022366

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای 
خدمات انجام امور نظافت و فضای سبز ساختمان های ستادی و مرکز کنترل 
فضای کشور و مامور سرای کیش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

م الف1428


