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روایت «فرهیختگان» از مدرسه شهید بابایی در محله مشیریه تهران

روزنامهخوانی در کالس درس

فرهیختـگان روزی بـرای گفتوگـو وقتـی سـراغ یکـی از

چهرههـای معـروف و البتـه علمـی رفته بـودم وقتی متوجه

وی با اشـاره به کاهش شـمارهگذاری خودروهای نوشـماره گفت« :در

بگـم چندیـن برابـر روزنامـه دیـده میشـه و». ...

سـال جـاری در بخـش شـمارهگذاری خودروهای نوشـماره وارداتـی

ی اسـت به
واقعیـت دیـده شـدن همیـن بـود ،هر شـب کاف 

حـدود  70درصـد کاهـش داشـتهایم ،بـه شـکلی کـه شـمارهگذاری

صفحات اینستاگرامی و تلگرامی سرکشی کنید ،هرکسی

ایـن خودروهـا از حـدود 61هـزار دسـتگاه در  10ماهـه سـال  96بـه

بـرای دیـده شـدن کافـی اسـت کاری ،نوآوریای یـا ...در

حـدود 18هـزار دسـتگاه در سـال جـاری رسـید ».علـی محمـدی بـه

این فضا منتشـر کند ،به سـاعت نکشـیده افراد دیگری آن

شـمارهگذاری خودروهـای نوشـماره داخلـی اشـاره و تصریـح کـرد:

طـرف دنیـا یـا کوچـه بغلـی یا در هـر فاصله دور یـا نزدیکی

«در ایـن بخـش نیـز در سـال جـاری حـدود 750هـزار دسـتگاه خودرو

دیگـری میتوانـد آن را ببینـد و از آن باخبـر شـوند .امـا

شـمارهگذاری شـد کـه ایـن میزان نسـبت به سـال گذشـته حـدود 30

علیرغـم ایـن واقعیـت ،آسـیبها و تهدیدهایـی کـه ایـن

درصـد کاهش داشـته اسـت».

فضـا بـرای نسـلهای مختلـف ایجاد کرده اسـت و میکند

آنقـدر هسـت کـه بـاز هم عـدهای ترجیح بدهنـد روزنامهها

پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی
نرخ طرح ترافیک در سال آینده

را ورق بزننـد و البـهالی صفحـات روزنامـه ،کلمات و تیترها

بـه دنبال خوراک رسـانهای باشـند.

محلـه مشـیریه مدرسـه شـهید بابایـی ،کالس درس امیـر

محمد علیخانی ،رئیس کمیسـیون حملونقل شـورای شـهر در پاسـخ

موغاری و دانشآموزانی که سـرکالس روزنامه میخوانند.

به این پرسـش که برخی شـهروندان معترض هسـتند که از آنها عوارض

جـای خودشـان را حفـظ کننـد.

موجـود در فضـای مجـازی از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی

کار درسـت اسـت آن کار نادرسـت ،بـا خوانـش روزنامـه

امیـر موغـاری معلـم مدرسـه شـهید بابایـی در ارتبـاط بـا

آسـیبهای مختلفـی را متوجـه آنهـا میسـازد و بخشـی از

دانشآمـوز خـودش متوجـه میشـود کـه هـر کاری چـه

گفـت« :مـا بـا یکسـری ضعفهـا و کاسـتیها در دوره

روزنامهنـگاران قلـم بسـیار خوبـی دارنـد ،بـا خوانـش

بـه صـورت کلـی بخشـی از وقـت کالس را دانشآمـوزان به

اولیـن بـار نیسـت ،بهتریـن روش تدریـس هـم نیسـت ،اما

بیـن نوجوانهـا دچـار مشـکل جدی اسـت .ادبیات ناقص

میشـود .روزنامههـا بخشهـای مختلفی دارنـد و عالوهبر

باسـلیقه خودشـان خریدهانـد .درنهایـت دو سـه نفـر از

تـا جـدی گرفتـه شـود و البـهالی ایـن همـه رسـانهای کـه

فارسـی شـده اسـت و نوجوانـان هـم بـه ایـن نوع نـگارش و

میدهنـد و از مطالـب بغلدسـتیها هـم میخواننـد ،سـر
آخـر هـم جلـوی تابلو میایسـتند و از آن چـه خواندند برای

بقیـه تعریـف میکنند.

ایـن نـوآوری قابلیـت دارد تـا بـه آن احتـرام گذاشـته شـود،
هرکـدام خبـری منتشـر میکننـد ،روزنامههـای کاغـذی

روزنامهخوانـی دانشآمـوزان کالسـش بـه «فرهیختـگان»
نوجوانـی روبـهرو هسـتیم ،زبـان فارسـی و فهـم ایـن زبـان
موجـود در فضـای مجازی جایگزیـن متون اصیل و صحیح
گویش عادت کردهاند .سـوای این موضوعات آسـیبهای

آن هـم برآمـده از عـدم آگاهی اسـت.

روزنامههـا سـرکالس ایـن خأل پوشـش داده شـده و جبران

اشـاعه اخبـار ،تحلیلهـای موجـود هـم دانشآمـوزان را به

تفکـر و تامـل وا مـیدارد.

مـن بـه جـای اینکـه مسـتقیما بـه دانشآمـوزان بگویم این

نتیجـهای دارد.

خوانـدن روزنامههایـی اختصـاص میدهنـد که خودشـان
بچهها مطالبی را که خواندهاند در کالس مطرح میکنند

و بحـث شـکل میگیـرد .در خلال همین موضـوع من هم
مطالـب درسـی را بـه آنهـا ارائـه میدهم».

و از دیدگاهـی دیگـر بـه جنبـش اجتماعـی نـگاه کنیـم

و بـه یکدیگـر یـاری دهنـد ،بنابرایـن ،اسـاس اجتمـاع

ارزشهـای دینـی ،الهـی و انسـانی دارد؛ بایـد به سـمتی

مسـالهای روی بیاوریـم و بـا ایجـاد دغدغهمنـدی بـرای

عنـوان شـده اسـت کـه تشـکیل دادن جامعـه و تعـاون

مختلـف بـا همکاری و همراهـی و راهاندازی جنبشهای

روزنامهنگار

میتوانیـم گامـی بـزرگ در راسـتای پویایـی ،بلوغ فکری

بـه تفاوتهایشـان در تواناییهـای جسـمی ،اقتصادی،

از خألها و بسـترهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسـی و...

یعنـی بـه جـای خشـونت و ایجـاد بحـران بـه رویکـرد حل

بلوغ سیاسـی این نظام مردمسـاالر هسـتیم که ریشـه در

حرکـت کنیـم کـه جامعـه اسلامی مـا در عرصههـای

جنبشهـای اجتماعـی از مفاهیـم پرتناقـض علـوم

رفـع نیازهـا ،دغدغههـا و مطالبـات مردمی تلاش کنیم،

کشـورهایی ازجملـه ایـران بـا تناقضات عمـدهای روبهرو

وسیاسـی ،انسـجام ،وحـدت و تعـاون مـردم برداریـم.

اجتماعـی ،فرهنگـی و ...بایـد در ابعـاد گوناگـون زندگی

در جنبشهـای مردمـی و اجتماعـی را میچشـند و

مـردم در جنبشهـای اجتماعی میتوانند با شناسـایی،

و مشـکالت مـردم در جهـت اهـداف خـود حرکـت نکند.

اگـر جنبشهـای اجتماعـی و مردمـی بـا عنصـر اعتراض

اقتصـادی و ...نقشآفرینـی کننـد.

مسـاله ضمـن همـکاری و تعـاون ،بـه خوبـی بـا مطالبـه و

اسـت ،در مسـیر خـود شـاهد روزهـای سـخت و دشـوار،

بـا نظـام قـدرت رسـمی بـه کنـش و واکنـش میپردازنـد

وَا ْلعُـدْ وَانِ »  1و در نیکـوکارى و پرهیـزگارى بـا یکدیگـر

خدمـت کننـد به گفته شـهید ثانـی ،تاکید بر ایجاد الفت

تعبیر برخی مفسـران ،این آیه نوعی مسـئولیت مشـترک

واقعیـت اسـت کـه تدبیر امـور زندگی موقوف بر تشـکیل

ا جتماعـی اسـت ،بهویـژه کاربـرد ایـن مفهـوم در

اسـت .کلیـت اینکـه آیـا اینگونـه مفاهیـم در قالـب

جنبشهـای اجتماعـی قابـل طـرح و تبییـن و تفسـیرند

یـا خیـر؛ محـل بحـث فـراوان بـوده اسـت.

همـراه شـوند برای دسـتیابی به اهداف خـود ،کم و بیش
و زیـاد یـا کـم طبعـا بـار سیاسـی میگیرنـد .امـا سـوال
اینجاسـت کـه جنبشهـای اجتماعـی بـرای دگرگونـی،

بـا هـر هزینـهای و بـه هـر وسـیلهای امکانپذیـر اسـت؟
آیـا راه دیگـری غیـر از خشـونت ،نقـض قانون ،اغتشـاش

یـا پنـاه بـردن به الگویـی کـه از ناکجاآباد برایمان ترسـیم
کردهانـد؛ وجـود دارد؟

آنجاسـت کـه تودههـای مـردم لذت مشـارکت و همراهی

میتواننـد در عرصههـای مختلـف سیاسـی ،فرهنگـی،
إلثْـمِ
ال َتعَا َونُـواْ َعلَـى ا ِ
«و َ َتعَا َونُـواْ َعلَـى الْبـ ِّر وَال َّتقْـوَى َو َ

همکارى کنید و در گناه و تعدى دسـتیار هم نشـوید .به
اجتماعـی و تضامـن جمعـی را برعهـده تمامـی مومنـان
نهـاده اسـت؛ 2در احادیـث ائمهاطهار نیز اثـر مهم تعاون
و همـکاری مـردم در کارهـای نیک ،رسـیدن خیر به امت
اسلامی اسـت و ازجملـه آثـار عدمتعـاون ،سـلطهجویی

جامعهشناسـان هرگونـه کوشـش جمعـی بـرای پیشـبرد

برخـی بـر دیگـری و از میـان رفتـن بـرکات اسـت.

جمعـی خـارج از حـوزه نهادهـای رسـمی را جنبـش

انسـانها بـرای تامیـن سـعادت خـود در زندگـی و وصول

منافـع مشـترک یـا تامیـن هـدف اصلـی از طریـق عمـل
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در آثـار فلسـفی نیـز بـر ایـن نکتـه تاکیـد شـده اسـت که

بـرای انسـانها جنبـه فطـری دارد 4.افـراد جامعه با توجه

یـاور یکدیگر باشـند.
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احصـای مشـکالت و دغدغههـای مردمـی بـا رویکرد حل

پیگیری موضوع در راسـتای حل آن مشـکالت به جامعه
و پیوند دوسـتی میان مومنان در احادیث ،ناشـی از این
جامعـه و تعـاون و همـکاری افراد اسـت .همچنین به نظر
او تعـاون و همـکاری افـراد جامعـه هنگامـی پدید میآید

که در آنان کینه و حسـد و عداوت وجود نداشـته باشـد و
از رذیلتهـا بـه دور باشـند .ایـن نکته بیانگر تاثیر متقابل

تعـاون بـر تثبیـت بسـیاری از فضایـل اخالقـی در جامعه

و تاثیـر نامطلـوب رذایـل اخالقـی بـر پیونـد همـکاری و

تعاون اسـت.

مردمی ،به سـطحی از بلوغ اجتماعی برسـد که دشـمن
از خـود مـردم ،علیـه نظـام اسلامی اسـتفاده نکنـد و بـا
ناکارآمد نشـان دادن سیسـتم ،دامن زدن به نارضایتیها

قطار انقالب اسلامی که در حال ورود به ایسـتگاه چهلم

تلـخ و شـیرین و عبـور از پیچهـای تاریخـی فراوانـی بـوده
اسـت .تجارب حرکت در این مسـیر توشـهای خواهد بود

بـرای ادامـه راه پرپیـچ و خـم ایـن انقالب بزرگ و رسـیدن

به ایسـتگاه ظهور.
پینوشت:

 -۱مائده /سوره ،۵آیه۲
 -۲الحیاه ،ج ،۶ص۹۳

 -۳مستدرکالوسایل و مستنبطالمسائل ،ج،۱۲

ص۱۸۲ ،۱۸۱

 -۴صحیحالبخاری ،بیروت :دارالمعرفه( ،بیتا).
ج یک ،ص.۲۷
 -۵آدابالمعامله فیاالسالم ،

 ۸۸درصـد ،یـزد  ۶۲درصـد ،کرمـان  ۴۸درصـد ،هرمزگان  ۴۶درصد ،خراسـان
جنوبـی  ۴۰درصـد ،فـارس  ۲۴درصـد و اردبیل  ۱۰درصد کمبود بارش نسـبت

پایـان دیمـاه  118/4 ،۹۷میلیمتـر بارش دریافت کرده اسـت ،گفت« :بارش

درصد ،افزایش بارش نسـبت به بلندمدت گزارش شـده اسـت .در ماه گذشـته

چهار ماه گذشـته شـاهد افزایش ۲۴درصدی بارش نسـبت به بلندمدت بودیم.
از ابتـدای مهرمـاه تـا پایـان دیماه  ،۹۷در اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان

آگهی تغییرات شـــرکت رایا تجارت آرتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  525159و شناســـه ملی  14007524901به اســـتناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/03/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شـــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان تهران
 بخش مرکزی  -شـــهر تهران -محله شهرک قائم-کوچه بینام -بلوار گلستانشـــرقی -پالک  - 6طبقه اول-کدپستی  1955867951تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()358790
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمهای سجاد یزد سهامی خاص به شماره ثبت
 373471و شناســـه ملی  10840073935به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخ  1397/02/01و مجوز شماره 97/61525مورخه
 97/02/01بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد :نشانی شرکت به آدرس:
تهران شـــهر تهران -عباسی -بزرگراه نواب صفوی -خیابان هاللاحمر -پالک
 -452طبقه اول کدپســـتی  1338685898تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()358792

همچنیـن افزایـش حـدودا  20درصـدی نر خهـا در ایـن محـدوده را

پیشـنهاد داده و قـرار اسـت روز یکشـنبه ایـن موضـوع در کمیسـیون

عمـران شـورای شـهر بررسـی شـود ».وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که
مباحثـی درخصـوص حـذف طـرح ترافیـک خبرنـگاران مطـرح شـده

تغییراتـی ایجـاد میشـود ،البتـه دوبـاره تاکیـد میکنـم هرگونـه تغییر
در محـدوده بایـد بـا مصوبه شـورای ترافیک باشـد».

روند صدور کارت خودرو و گواهینامه
تسریع میشود

سـردار احمـد نوریـان ،سـخنگوی ناجـا در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه

چـرا رونـد تحویـل کارت خـودرو زمانبر شـده اسـت ،گفت« :در شـرکت
پشـتیبان طـرف قـرارداد ناجـا بهمنظـور تامیـن مـواد اولیـه بـرای تولید
کارهـا مشـکلی پیـش آمـده بـود کـه بحمداللـه اخیـرا برطـرف شـده و

«ریـت» تولیـد صـدور ایـن کارتهـا بـه روال قبـل برگشـته اسـت .در

گذشـته روزانـه  ۴۰هزارعـدد از ایـن کارتهـا صـادر میشـد ولـی بـه
دلیـل مشـکالتی کـه در تامیـن مـواد اولیه بـوده ،این عـدد تقلیل پیدا

کـرده و از هفتـه آینـده رونـد صـدور سـرعت خواهـد یافـت».

کودکان خیابانی

قاچاقی وارد کشور میشوند؟

حبیبالله مسـعودیفرید ،معاون اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشور

در سـوالی مبنیبـر اینکـه درخواست بهزیسـتی بهعنـوان نهـاد متولی
رسـیدگی بـه امـور کـودکان خیابانی کـه گفته میشـود ۶۸درصد آنان

در تهـران جـزء اتبـاع هسـتند ،از دفاتـر و ادارات مربـوط بـه امـور اتبـاع
بـرای سـاماندهی آنـان چیسـت؟ گفـت« :بـرای اینکـه متوجـه شـویم

چـرا ایـن کـودکان در خیابـان هسـتند ،نیـاز بـه شناسـایی دقیـق آنان

میکننـد؟ در همـه کشـورها خصوصـا کشـورهای مبتنیبـر رفـاه ایـن

صـادق ضیائیـان ،رئیـس مرکـز ملـی خشکسـالی و مدیریـت بحـران سـازمان

بلندمـدت کشـور در همیـن بـازه زمانـی 95/3 ،میلیمتـر اسـت ،بنابراین طی

هسـتیم .شـهرداری پیشـنهاداتی برای محدوده طرح ترافیک داشت،

صـورت توریسـتی همـراه بـا خانواده بـه کشـور میآینـد و کسـبوکار

بـه بلندمدت ثبت شـده اسـت.

هواشناسـی بـا بیـان اینکـه کل کشـور از ابتـدای سـال زراعـی (اول مهر  )۹۷تا

بایـد توسـط شـورای عالـی ترافیـک انجـام شـود؛ مـا در شـورا نرخگذار

داریـم تـا بـا شناسـایی دقیـق ببینیـم آیـا آنهـا قاچـاق میشـوند یـا بـه

  محیطزیست
افزایش 24درصدی بارشها در کشور

صـورت گیـرد امـا هرگونـه تغییـر در محـدوده طرح ترافیـک و زوج و فرد

طـرح ترافیـک افزایـش پیـدا کنـد قطعـا در سـهمیه طـرح ترافیـک نیز

اجتماعـی مینامنـد؛ حـال اگـر رویکـرد حرکتهـای

مدنـی ،تعـاون و همـکاری و مبادلـه منافـع اسـت .حتـی

زمینـه نـدارد .شـاید در آینـده درخصـوص بحـث زوج و فـرد اقداماتـی

علیخانـی درخصوص افزایش سـهمیه خبرنـگاران گفت« :اگر محدوده

بـه کمـال نیازهایـی دارنـد که بـه تنهایـی نمیتوانند آنها

مردمی و جنبشـی در کشـور به سـوی دیگری تغییر کند

در محـدوده زوج و فـرد غیرقانونـی اسـت و شـورا مصوبـهای در ایـن

آمـده و افزایـش قیمتـی هماننـد سـایرین بـرای آن دیده شـده اسـت».

حـال کـه در آسـتانه چهلسـالگی انقلاب اسلامی و

را بـرآورده سـازند ،از ایـنرو بایـد جامعـه تشـکیل دهنـد

ورود بـه محـدوده زوج و فـرد دریافت میشـود ،گفت« :دریافت عوارض

اسـت ،گفت« :طرح حذف نمیشـود در الیحه نیز سـهمیه خبرنگاران

جنبشهای اجتماعی و ۴۰سالگی انقالب
امیررضا غالمی

پلیـس راهـور دربـاره میـزان شـمارهگذاری خودروهـا در سـال جـاری

مدت مشابه سال گذشته حدود  14درصد افزایش را نشان میدهد».

حرفهایـی کـه بـه تـو میزنـم رو بـه یـک کانـال تلگرامـی

میکننـد و بـا دقت بیشـتری میخوانند ،بـرای هم توضیح

سـرهنگ علـی محمـدی ،رئیـس مرکـز شـمارهگذاری و تعویـض پالک

دسـتگاه خـودرو نقـل و انتقـال شـده اسـت کـه ایـن رقـم در مقایسـه با

«کـی تـو ایـن دوره و زمونـه روزنامـه میخونـه؟ مـن همیـن

کیهـان و ...را تـورق میکننـد ،روی بعضی صفحات تمرکز

معامله  2میلیون و700هزار خودرو

گفـت« :از ابتـدای سـال جـاری تاکنون بیـش از دومیلیون و  700هزار

شـد گفتوگـو را بـرای چـاپ در روزنامـه میخواهم ،گفت:

هر کس هر روزنامهای که دوسـت دارد؛ همشـهری ،ایران،

در حاشیه

بـه بلندمـدت  11/1درصـد کاهـش داشـته امـا نسـبت بـه سـال قبـل 20/4

کـرده امـا بعـد از یـک هفتـه بـه کشـورش بازنگـردد و در آن کشـور بـه

به گفته ضیائیان ،در ماه گذشته استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،

ایـن موضوعـی اسـت که نهادهـای انتظامـی و اداره امور اتبـاع باید به

دریافـت کردنـد .در دی مـاه  ،۹۷اسـتان تهـران  50/4میلیمتر بارش دریافت

بـه آنهـا داده شـود کـه قابل رهگیری باشـد ،میتوانیم مطمئن باشـیم

میلیمتر افزایـش داشـت».

طی چهار ماه گذشـته ،در اسـتان ایالم  ۱۲۸درصد و در اسـتان خوزسـتان ۹۷

کرمان ،یزد ،خراسـان جنوبی ،بوشـهر و فارس بسـیار کمتر از حد نرمال بارش

(دی  ،)۹۷در کل کشـور  30/4میلیمتـر بـارش دریافـت شـد .میانگیـن بارش

کـرد ،در حالـی کـه بـارش تهـران در دیماه سـال گذشـته  7/6میلیمتـر بود و

کل کشـور در دیمـاه سـال قبـل تنهـا  ۱۰میلیمتر بـود و متوسـط بلندمـدت

امـکان وجـود نـدارد کـه فـردی بـا ویـزای توریسـتی بـه کشـوری سـفر

در بـازه درازمـدت  27/2میلیمتر ،بنابرایـن نسـبت بـه سـال قبـل بـارش تهران

کشـور در دوره بلندمـدت  34/2میلیمتـر ،بنابرایـن بـارش مـاه گذشـته نسـبت

پنج برابر و نسـبت به درازمدت  ۸۵درصد بیشـتر شـده اسـت.

آگهی تغییرات شـــرکت هرم طرح شـــید با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 88880و شناســـه ملی  10101332686به استناد صورتجلسه مجمع
عمومـــی فوقالعاده مـــورخ  1395/09/17تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد :
آقای امید افشارقاســـملو به کدملـــی  0036647772صادره از تهران با
پرداخت  3000000ریال به صندوق شـــرکت در زمره شـــرکای شـــرکت
قرار گرفت .بنابراین ســـرمایه شـــرکت از مبلغ  10000000ریال به مبلغ
 13000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید .بنابراین لیســـت شـــرکاء و میزان سهمالشرکه هریک پس از
افزایش ســـرمایه به شرح ذیل میباشد :سیدمحمد وحید فاطمی به شماره
ملی  0383710936دارای مبلغ 4950000ریال سهمالشرکه  -علیرضا
سمیعیان آهوئی به شماره ملی 0083126430دارای مبلغ 4950000
ریال سهمالشـــرکه  -علی طهوری به شـــماره ملی  3255327717دارای
مبلغ  100000ریال سهمالشـــرکه  -امید افشارقاســـملو به شـــماره ملی
 0036647772دارای مبلغ  3000000ریال سهمالشرکه.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()358795

آگهی تغییرات شرکت هرم طرح شید با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  88880و شناسه ملی  10101332686به استناد صورتجلسه
مجمـــع عمومی عـــادی بهطور فوقالعاده مـــورخ 1395/09/17
تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد  :آقای ســـیدمحمد وحید فاطمی به کد
ملی( )0383710936به سمت رئیس هیاتمدیره – آقای علیرضا
سمیعیانآهوئی به کدملی ( )0083126430به سمت نائبرئیس
هیاتمدیره  -آقای امید افشار قاسملو به کدملی ()0036647772
به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند و کلیه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک
سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو عضو از سه عضو
هیاتمدیـــره به همراه مهر شـــرکت و اوراق عادی و اداری با امضای
مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()358796

کسـبوکار بپـردازد ،زیـرا در آن کشـورها افـراد رصـد میشـوند ،البتـه
آن توجـه کننـد .طبیعتـا وقتـی ایـن کـودکان شناسـایی شـوند و کدی

کـه بـرای آنهـا اتفاقـی نمیافتـد .در ایـن راسـتا اگـر اداره اتبـاع بتواند
ایـن نقـش را ایفـا کنـد و پیگیـر ایـن باشـد که کـودکان قاچاق نشـوند،

حتمـا موثـر واقـع خواهد شـد».

آگهـــی تغییرات شـــرکت گیتی افـــروز تابان با مســـئولیت محدود

به شـــماره ثبت  390703و شناســـه ملـــی  10320408096به

اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ

 1397/09/26تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیاتءمدیره به

مدت  2سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :خانم سمیه باقربیگی به
شماره ملی  0075056801به سمت رئیس هیاتمدیره آقای مهدی
گلزارنیا به شـــماره ملی  0058052569به سمت مدیرعامل و عضو

هیاتمدیره و خانم اکرم اسماعیلی به شماره ملی 0569731178

به سمت عضو هیاتمدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
ازقبیل چک ،ســـفته ،قراردادها ،با امضای مدیرعامل و مهر شـــرکت

معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()358798

