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ما می خواهیم معّلم شــناخته بشود، ارزش 
معّلمــی در افــکار عمومی مــردم یک ارزش 
تثبیت شــده و ماندگاری باشد که االن این  جور 
نیست. باید جوری ]رفتار[ کنیم که خود معّلم به 
معّلمی خودش افتخار کند، خانواده  او به معّلمی 
او افتخار کنند و جامعه به او به چشم یک موجود 
مفتخر نگاه کند؛ ما باید به این جا برســیم. یک 
مقداری گفتن الزم دارد، یک مقداری عمل کردن 

الزم دارد.
رهبــر معظم انقــالب در دیدار اخیــر معلمان به 
جایگاه معلم اشاره می کنند. جایگاهی که فراتر از مطلق 
علم آموزی باید به آن نگریســت و آن را هم ردیف کار 

پیامبران در انسان سازی قرار داد.
خداوند متعال برتریِن معلّم هاست. چرا که اوست 
که انســان را تربیــت می کند و پــرورش می دهد. 
پیامبران و علمای دینی هم در همین راستا مربیان 
مردم هســتند. بنابراین معلمان نیز به عنوان مربیان 
تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان چنین رسالتی را 

بر دوش می کشند.
»مخاطب این تعلیم یک مجموعه ای از انسان هایی 
هستند که احتمال تأثیرگذاری این تعلیم بر روی آنها به 
مراتب بیشتر است از تأثیرگذاری بر روی همه  قشرهای 
 دیگــر؛ اهّمّیــت کار معلّم این اســت؛ یعنی کار معلّم 
آموزش و پرورش، در صحنه ای است، در عرصه ای است 
که هیچ جایگزینی ندارد. مخاطبین شــما در بهترین 

مطالبات
رهبر انقالب از وزارت 
آموزش و پرورش 

در دوره تحول

حذف دانستنی های زائد 
و تقویـت مهارت آموزی

والدیــن یک دانش آمــوز: برخی از مطالبی که در مــدارس تدریس و 
یادگیری آنها از دانش آموزان مطالبه می شود نه تنها فایده ای برای آنها 
ندارد بلکه یک سری مشکالت روحی- روانی را هم برای دانش آموزان 
و حتــی والدین آنها ایجاد می کند. اگر این مطالب زائد از دروس حذف 
شود و مطالب مفیدتر جایگزین شوند فشار بی مورد از روی خانواده ها و 

خود دانش آموز برداشته خواهد شد.

یک دبیر آموزش و پرورش: یکی 
از ضروریاتی که حتماً باید به متون 
درســی اضافه شود، آوردن اسناد 
النۀ جاسوسی در کتاب های درسی 
اســت. وقتی دانش آموز بداند در 
روزگاری تمام اختیارات کشور ما 
 و در رأس آن خود محمدرضا شاه 
در خدمــت آمریــکا و انگلیس 
بوده اند، امروز قدر استقالل کشور 

را بیشتر می داند.

ســّن تأثیرپذیری و تربیت پذیری هستند؛ مخاطبین 
شما کسانی هستند که آنچه را شما یادشان می دهید 
 تا آخر عمر فراموش نمی کنند؛ این خیلی مهم است.« 

)رهبر انقالب- 21 اردیبهشت 1401(
جایگاه رفیع معلم را حفظ کنیم

هر از گاهی فیلم هایی در فضای مجازی در خصوص 
تنبیه دانش آموزان توسط معلمان منتشر و بعد آن هم 
بعضاً توهین هایی نثار همه معلمان می شــود. اما اگر از 
زاویه ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم و شرایط سخت 
معیشتی و فشارهایی روحی که معلم تحمل می کند را 
لحاظ کنیم ممکن است در قضاوت هایمان تجدیدنظر 

نماییم.
رضا زاغــری دبیر آموزش و پــرورش در این باره 
به گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »این رفتارها با 
دانش آموزان قابل توجیه نیست ولی نباید از تمام کنش و 
واکنش هایی که بین معلم و دانش آموز رد و بدل می شود، 
تمام توجه را فقط به یک فیلم یک دقیقه ای جلب کرد. 
البته اخیراً این ماجرا هم برعکس شــده و بعضاً شاهد 
آن هستیم که معلم مورد نوازش قرار می گیرد که این 
موضوع هم نباید مبنای قضاوت های بیجا قرار بگیرد.«

او می افزاید: »وقتی قرار اســت معلمان تحت نظام 
رتبه بنــدی قرار بگیرند و به کیفیت کار آنها ارزش داده 
شــود و مثاًل به حقوق شان مبلغی اضافه شود، در تمام 
رسانه ها از رسیدن حداقل حقوق معلمان به عددهایی 
غیرواقعی صحبت می شود، گویی که قرار است به آنها 
لطف و موهبتی عظیم داده شــود. در حالی که بعد از 
گذشــت دو ماه از ســال جدید هنوز خبری از اجرای 

رتبه بندی نیست.«
 زاغــری تاکید می کنــد: »این در حالی اســت که 
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مسئله 
حقوق و معیشــت تنها بخشی از مسئله توجه به جایگاه 
معلمی است و نباید در این مورد به خصوص خالصه شود.«

این دبیر آموزش و پرورش تصریح می کند: »مسئله 
حفظ و احترام جایگاه و شــأن معلم مسئله ای ذوابعاد 
است به طوری که خود معلم، اولیاء دانش آموزان و دولت 
هریک وظایفی در این راستا بر عهده دارند که همه چیز 
را نباید در حقوق معلمین خالصه کرد. حضرت آقا هم 
تاکید داشــتند در درجه  اّول خود معلّمین باید نقش 
خودشان را احساس کنند و حس کنند و بدانند چه کار 
بزرگی بر عهده  آنها است؛ خسته شدن، ملول شدن، کار 

را کوچک انگاشــتن به خاطر برخی از مشکالتی که در 
مسائل زندگی وجود دارد و با نظر تحقیر به این کار نگاه 
کردن خطا است. البته دیگران هم باید به وظایف خود 

عمل کنند و متناسب با شان معلم رفتار کنند.«
لزوم حذف علم الینفع از کتب درسی

مطالبــه دیگری که در خصوص مســائل آموزش 
و پــرورش از ســوی رهبر انقــالب وجــود دارد و به 
برنامه ریزی های این وزارتخانه مربوط اســت؛ تفکیک 
بین علم نافع و علم الینفع است. در حال حاضر برخی 
دانش هایی که در مدارس تدریس می شود هیچ فایده ای 

به حال امروز و فردای دانش آموزان ندارد.
ایرج پارســاپور، پــدر دو دانش آموز در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می دارد: »برخی از مطالبی 
کــه در مدارس تدریس و یادگیری آنها از دانش آموزان 
مطالبه می شود نه تنها فایده ای برای آنها ندارد بلکه یک 
سری مشکالت روحی- روانی را هم برای دانش آموزان و 

حتی والدین آنها ایجاد می کند.«
او ادامــه می دهد: »در دوران کرونا حجم دروس به 
اندازه ای بود که واقعاً والدین را هم درگیر کرده بود. این 
در حالی اســت که اگر این مطالب زائد از دروس حذف 
شــود و مطالب مفیدتر جایگزین شوند فشار بی مورد از 
روی خانواده ها و خود دانش آموز برداشته خواهد شد.«

به تعبیر رهبر انقالب؛ علم نافع، آن علمی است که 
بتواند استعداد جوان و نوجوان را شکوفا کند؛ استعداد او 
را شناسایی کند، آن را در جهت استعداد خودش رشد 
بدهد، آن استعداد را شکوفا کند؛ برای آینده  او سرمایه  
ذهنی و عملی فراهم بکند. چنین علمی در پیشرفت و 

تعالی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
زاغــری در بخش دیگری از گفت وگو با گزارشــگر 

روزنامه کیهان می گوید: »رهبر انقالب یکی از ابزارهای 
رسیدن به مقاصد مطرح شده در تحول آموزش و پرورش 
را تهیه متون آموزشی متناسب با آن می دانند و به مواردی 
هم اشاره می کنند. به عنوان مثال؛ یکی از ضروریاتی که 
حتماً باید به متون درسی اضافه شود، آوردن اسناد النۀ 
جاسوسی در کتاب های درسی است. البته به نحوی که 
برای دانش آموزان قابل درک باشــد و این کار به شکلی 

دیگر باعث تقویت هویت ملی دانش آموز می شود.«

او می افزاید: »وقتی دانش آموز بداند در روزگاری تمام 
اختیارات کشور ما و در راس آن خود محمدرضا شاه در 
خدمت آمریکا و انگلیس بوده اند، امروز قدر اســتقالل 
کشــور را بیشــتر می داند. وقتی بداند چه افرادی چه 
زحمت هایــی در مقابل تمام قدرت های جهان و قدرت 
ضد ملت داخلی از جمله ســاواک متحمل شــده اند تا 
امروز تحت سلطۀ قدرت های جهانی نباشیم، به گذشته، 
حال و آینده خود افتخار خواهد کرد و در مقابل شبهات 
تخریب کننده هویت ملــی خود مقاومت خواهد کرد. 
چیزی که اکنون مقدار درخوری از آن در کتب درسی 

دانش آموزان وجود ندارد.«
این دبیر آموزش و پرورش معتقد است: »باید دقت 
داشت که نباید ســراغ کارهای عجوالنه رفت، چرا که 
ممکن است حتی تاثیر عکس بر روی دانش آموزان داشته 
باشد. به نظر می رسد همان طور که رهبری در مسائل 
فکری اشاره کردند که به استاد فکر نیاز داریم، در تغییر 
کتب درسی هم باید سراغ مجموعه ها، اشخاص و آثاری 
رفت که مورد تایید هستند. طبق فرموده رهبری؛ معلم ها 
نباید منتظر بمانند و کار را با خیرخواهی و دلسوزی که 

دارند، پیش ببرند.«
به دانش آموزان، مهارت بیاموزید

مسئله مهم دیگر در انبوه مسائل آموزش و پرورش این 
است که عالوه بر علم آموزی یک بخش از وقت دانش آموز 
در مدرســه باید به مهارت آموزی بگذرد. سبک زندگی 
اسالمی،  تعاون، همکاری اجتماعی، نظم و قانون گرایی، روح 
مطالعه، احساس تحقیق و ... مهارت هایی است که از طریق 

معلم می تواند در جان کودکان و نوجوانان نهادینه شود.
رهبر انقالب خطاب به معلمان می فرمایند: »شما 
می توانید این مهارت ها را به مخاطبین خود منتقل بکنید. 
فّعالّیت های جهادی؛ مبارزه با آسیب های اجتماعی؛ افراد 
همه می توانند با آسیب های اجتماعی مبارزه کنند وقتی 

که این انگیزه در آنها وجود داشته باشد.«
مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشی 
نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد. دانش آموزان با 
مهارت یابی می توانند به درک عمیق تری از آموخته های 
خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند.

رســالت در این باره می نویســد: مهارت آموزی 
مقوله ای است که همواره مورد توجه نظام های آموزشی 
پیشرفته قرار دارد؛ چرا که تنها آموزش سطحی منابع 
درســی به دانش آموزان نمی تواند آنان را برای زندگی 
آینده مهیا سازد. از این رو، برای پرورش نسلی کارآمد 
که بتواند آینده روشنی را برای کشور رقم زند، باید به 

فکر راه های افزایش مهارت افراد در نظام آموزشی بود.
تغییر نگاه نمره محور حاکم بر نظام آموزشــی به 
نگاهی مبتنی بر افزایش درک و مهارت دانش آموزان، 
شاید یکی از مهم ترین گام ها در این مسیر باشد. روزآمدی 
و تحول در روش های آموزشــی و محتوای کتاب های 
درسی از شــروط مهم دیگر برای توانمندسازی هرچه 
بیشتر دانش آموزان است که در چند سال اخیر بار ها از 

سوی کارشناسان آموزشی مطرح شده است.

به اعتقاد فعاالن حــوزه آموزش و پرورش، روش و 
محتوای کنونــی آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، 
ضمن فاصله داشتن از استاندارد های آموزشی و علمی 
روز، به مهارت افزایی در دانش آموزان نیز توجهی ندارد. در 
همین زمینه کارشناسان بر لزوم توجه نظام آموزشی به 
مهارت آموزی دانش آموزان تأکید دارند. آنان بازنگری در 

روش های آموزشی و محتوای آموزشی کتاب های درسی 
را از گام های مهم در این مسیر می دانند.

ســهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور 
خیلی اندک و در حدود 10 درصد است. این در حالی 
اســت که در بیشتر کشــور های دنیا سهم آموزش و 
پرورش از بودجه عمومی کشور بین 15 تا 25 است. از 
این رو می توان گفت آموزش و پرورش ما با یک سری 
چالش های اساسی رو به رو است، اما این چالش ها نباید 

مانعی در مسیر کارآمدی این نهاد باشد.
درحال حاضر آموزش و پرورش نقش اندکی را در 
آموزش مهارت های اساسی زندگی به افراد ایفا می کند. 
این در حالی است که شرایط زندگی امروز دانش آموزان 
ایجاب می کند بسیاری از مهارت ها به آنان آموخته شود. 
برای این منظور باید محتوای کتب درسی دانش آموزان 

متناسب با نیاز روز جامعه تنظیم شود.
در محتوای کتب درسی باید آموزش مهارت های 
اساسی زندگی وجود داشته باشد. دانش آموز باید محیط 
پیرامون خود را به خوبی بشناســد و در موقعیت های 
مختلف با مهارت هایــی که آموزش دیده واکنش های 

درست و منطقی از خود نشان دهد. 
یکی از این مهارت ها، داشتن اعتماد به نفس و عزت 
نفس است؛ اعتماد به نفسی که می تواند در روند زندگی 

و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد. 
دانش آموزان همچنین باید مهارت »نه گفتن« را 
از همان سال های اولیه دبستان و حتی پیش دبستانی 
آموزش ببینند. در این مسیر پیوند اولیا و مربیان نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آموزش و پرورش همچنین باید بستر های الزم را 
برای آموزش مهارت های حرفه ای به دانش آموزان نیز 
فراهم ســازد. اکنون ما با انباشت فارغ التحصیالن در 
رشته تجربی به عنوان یک چالش روبه رو هستیم و این 
چالش ناشی از نبود سیستم هدایتگر و مشاور در نظام 

آموزش و پرورش است.
همه این ها ضرورت توجه بیشتر دولت سیزدهم که 
ســال اول خدمت خود را پشت سر می گذارد برجسته 
می کند. فعاالن حوزه آموزش کشور امید دارند که این 
دولت با نگاه تحولی خود بتواند مطالبات رهبری و مردم 
را محقق نماید. به ثمر نشستن این مهم نیازمند همکاری 
همه بخش ها و مشارکت عمومی در پیاده سازی جزئیات 

برنامه تحول آموزش و پرورش می باشد.

رضا الماسیبخش پایانی

شــركت نفت مناطق مركزي ايران در نظر دارد موضوع مناقصــه فوق الذکر را با 
مشخصات و شــرايط کلي زير از طريق ســامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به صورت 

مناقصه عمومي )دو مرحله ای( به شرکت های واجد شرايط، واگذار نمايد.
الف( شرح مختصر كار

خريد 10 مجموعه تجهيزات ســر چاهی CASING HEAD NO. 8 به همراه خدمات 
SHP-3191004220 نصب مورد نياز اداره حفاري تحت تقاضاي شماره

ب( مدت و محل اجراي قرارداد
 مدت قرارداد 24 ماه پس از ابالغ سفارش به فروشنده )تحويل کاال حداکثر 9 ماه )طبق پيشنهاد 
فنی مناقصه گر برنده( از زمان ابالغ شــروع به کار و مابقــی زمان قرارداد جهت انجام خدمات 

نصب طبق جدول زمان بندی نياز کارفرما( می باشد.
تحويل اســتان تهران، شهر ری، انبار شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و نصب در کليه مناطق 

عملياتی تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
ج( شرايط و مدارک مورد نیاز جهت شركت در مناقصه )الزامی(

ارائه مدارک اســتعالم ارزيابی کيفی من  جمله شــرايط و مدارک اعالم شده زير جهت شرکت 
در مناقصه الزامی است.

۱- داشــتن شــخصيت حقوقي و ارائه مدارک ثبت شرکت شــامل: آگهي تأسيس شرکت در 
روزنامه رســمي، اساســنامه، آخرين تغييرات، ُکد اقتصادي و شناسه ملي شرکت، آدرس دقيق 

پستي، تلفن ثابت و نمابر )فكس(.
۲- داشتن صورت های مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالی ۱399 و ارائه 

مدارک جهت ارزيابي توان مالي.

3- داشــتن توانائي ارائه ضمانت نامــه بانكي به مبلــغ 150ر294ر989ر4 ريال به  عنوان 
تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار )مناقصه(.

۴- عضويت در سامانه ستاد و داشتن گواهي امضاي الكترونيكي و تكميل فرم استعالم ارزيابی 
WWW.SETADIRAN.IR کيفی موجود در سايت

۵- قيمت ها می بايست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان

کليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت و تحويــل اســناد مناقصه، تأييد فهرســت 
مناقصه گــران داراي صالحيــت، ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــايي پــاکات از طريق 
WWW.SETADIRAN.IRدرگاه تــدارکات الكترونيكي دولت )ســتاد( بــه آدرس 

انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصــورت عــدم عضويت قبلــي، مراحل 
ثبت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهي امضــاء الكترونيكــي را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق ســازند. شــماره تماس ســامانه ســتاد در تهران جهت انجام مراحل عضويت 
در ســامانه 1456- ۰۲۱ و اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام در ســاير شهرســتانها در 
 ســامانه WWW.SETADIRAN.IR بخــش ثبت نام/پروفايــل تاميــن کننــده/ 

مناقصه گر موجود است.
آخرين مهلت دريافت اســناد ارزيابی کيفی از سامانه ســتاد تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/03/16 و آخريــن مهلت ثبت و بارگذاری اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نياز جهت 

ارزيابی کيفی اين مناقصه تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 می باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشــتر متقاضيان می تواننــد با تلفن های 87524423 - )021( 

)تدارکات کاال( و 87521045 - )021( )کميته فنی بازرگانی( تماس حاصل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله ای(
 موضوع: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره خ ن م/ ۱۴۰۱/7۰۴ مربوط به خرید ۱۰ مجموعه تجهیزات سر چاهی

CASING HEAD NO.8 به همراه خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاري
SHP-۳۱9۱۰۰۴۲۲۰ تحت تقاضاي شماره
شماره سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰9۳۲۲۱۰۰۰۰۲۰

روابط عمومي شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شناسه آگهی: 1321601

)نوبت اول(
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان
بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 879۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 989  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳96۲۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک

 استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱78۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱79۲ 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1400/07/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:- فرشید صالح زاده به شــماره ملی 0061444537 به جای سپیده 
 اســتاد زمانی به شــماره ملی به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره(
برای مدت ســه ماه انتخاب گردید و حق امضا کلیــه اوراق بهادار و تعهدآور از 
قبیل چکها ، ســفته ها ، بــروات و قراردادها با امضا مشــترک دو تن از صاحبان 
امضای مجاز به شــرح زیر و مهر شــرکت معتبر خواهد بود فرشید صالح زاده به 
شــماره ملی 0061444537 به عنوان مدیرعامل و لیال کریمی به شــماره ملی 
4323480539 به عنوان مدیر ارشــد مالی و شــکوه عاشــوری به شماره ملی 
0450142744 و کلیــه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شــرکت 
معتبر می باشد.- هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود )انجام 
امور روزمره تجاری شــرکت شــامل هرگونه معامله و عقد قراردادهای الزم و در 
صورت لزوم فســخ و اقاله آنها- اجرای تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره- 
نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی از جمله طرح کلیه دعاوی حقوقی 
یا کیفری در هر مورد یا موضوع بر علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و /یا دفاع 
از هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه علیه شــرکت با هر موضوع توســط 
هر شــخص حقیقی یا حقوقی. مدیرعامل مجاز خواهد بود برای انجام هر یک از 
امور فوق وکیل / وکالی انتخابی خود را تعیین نموده و کلیه اختیارات قانونی را 
به ایشــان اعطا نماید- استخدام و نصب و عزل کارمندان ، تعیین سمت و حقوق 
و پــاداش آنان ، انجام اقدامــات انتظامی و تعلیق و یا اخــراج کارمندان و اعطا 
مرخصی- عمل به عنوان یکی از صاحبان امضای مجاز شــرکت و امضا اســناد و 
مدارک تعهدآور و بانکی- نگهداری حساب های شرکت به طرز مناسب طبق مفاد 

قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات و گزارش به هیئت مدیره(.

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۳۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۳۰۰۳۱

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و مؤسسات 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 دماوند 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1400/07/24 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: آقای محمد واحدی با کدملی 
3308982781 بــه عنوان مديرعامل و نائــب رئيس هيئت مديره، آقای 
عليرضــا زاهدی با کدملی 6199918983 بــه عنوان رئيس هيئت مديره 
و آقای ســعيد معينی ســده با کدملــی 1160254451 به عنوان عضو 
هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند. اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور با امضای رئيس هيئت مديره )آقای عليرضا زاهدی( همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مديرعامل)آقای محمد واحدی( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴77۱۱6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۳۱۰۵


