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گزارش روز
یک ســال گذشت و کارنامه یکساله سرویس
گزارش روز کیهان به پایان آمد.
در طول یکسال گذشــته با  291گزارش در
سوژههای مختلف و متنوع در حوزههای اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی واقتصادی در خدمت شما بودیم
و اینــک «به پایان آمد این دفتر ،حکایت همچنان
باقی است».
در یک سال گذشته با حوادث و رویدادهای مختلفی
روبهرو بودیم و همکاران سرویس گزارش روز کیهان تالش
کردند تا همراه با رویدادها و مناسبتها ،همراه همیشگی
مردم و مشــکالت و کم و کاســتیهای آنان در مسایل
مختلف باشند و گزارشگران این سرویس با عشق و عالقه
درصدد تهیه گزارشهای میدانی بودند و تحقیق و پژوهش
در این سرویس همیشه از رونق خاصی برخوردار است.
 291شماره گزارش در سال 95
در این  291شــماره انتشــار گزارشهای میدانی
در صفحه گــزارش روز وارد بحثها و چالشهای جدی
بر ســر مسایل مختلفی شــدیم که مردم با آن دست به
گریبان بودند.

دبیر سرویس گزارش روزنامه کیهان در ادامه میگوید:
«برادران عزیز و اساتید بزرگوارم آقایان حاج سعید مدنی و
حاج آقا صفار هرندی و آقای محمد ایمانی و برادر نازنینم
حسین شمسیان نیز بعضا از یاران همیشگی ما در سرویس
گزارش هستند که بعضا با نکات خوبی که بیان میکنند
راهگشای ما در این زمینه هستند .خصوصا آقای هرندی
که معموال مراودات ما با ایشــان بیشــتر از دیگر عزیزان
شورای سردبیری است و همیشه با نگاه ریزبین خود یار و
یاور ما در این عرصه رسانه هستند که از همه این عزیزان
صمیمانه تشکر میکنم».
نظافتی در ادامه تصریــح میکند« :همچنین الزم
میدانم از همه همکاران عزیزم در بخش فنی ،صفحهبندی،
حروفچینی و مجموعه اتاق فرمان و همچنین عزیزان دفتر
شورای سردبیری کمال تشکر صمیمانه را داشته باشم و
امیدوارم سال پیش رو برای همه عزیزان سالی سرشار از
عزت و سربلندی و موفقیت باشد ،انشاءاهلل».
دبیر ســرویس گزارش روزنامه کیهان معتقد است
که در این ســرویس نگاه ما به مسایل و مشکالت جامعه
و گوش به فرمان فرامین مقام معظم رهبری هســتیم و

فریده شریفی گزارشگر :همکاری
با سرویس گزارش خاطرات خوب و
تجربههای فراوانی برای من به ارمغان
آورده است.

سوژه یکی از پرمخاطبترین سوژههای گزارشی بود که تا
نزدیک یک ماه تماسهای مکرر سپردهگذاران به کیهان
و تماس با مسئوالن و گزارشگران سرویس گزارش ادامه
داشت و از ما میخواستند مجددا مشکالت آنان را پوشش
دهیم و همه این افراد بانک مرکزی را مقصر در این ماجرا
میدانند و معتقدند در ســر در همه این موسسات عنوان
«تحت نظارت بانک مرکزی» درج شده و حتی رئیس بانک
مرکزی هم لوح تقدیرهای فراوانی به مناسبتهای مختلف
و در برهههای زمانی متفاوت به مدیر عامل این موسسات
اهداء کرده است و اینک که این موسسات با مشکل روبهرو
شدهاند این بانک مرکزی است که باید به تعهد خود در قبال

ایرانی» اســت که توسط ســرکار خانم توانگر تهیه شد و
خانم دکتر «فضه سادات حسینی» از کارشناسان ارزنده
در امور خانواده در این گزارش بحثهای مفصل و مهمی
را بیان کردند.
ستون گزارش خبری
از مدتها قبل ســتون گزارش خبری توســط ایرج
نظافتی دبیر ســرویس گزارش کیهان راهاندازی شــد و
ابتکار خوبی هم بود اما از نیمه دوم امسال و تقریبا از آبان
ماه به بعد این ستون به طور جدی مطرح شد و تقریبا در
هفته دو گزارش خبری در این ســتون در کنار «گزارش
روز» کار میشــود و بعضا همین ستون با عنایت الهی در
این مدت کوتاه توانســته جای خود را در بین مخاطبان
روزنامه کیهان باز کند و به سوژههای مورد بحث از زاویه
خبری و ویژه بپردازد و قطعا راهنماییهای عزیزان در این
زمینه میتواند کمک کار ما در بهتر شدن این ستون باشد.
همکاران ما در سرویس گزارش
یکی از همکاران پرتالش ســرویس گزارش کیهان
ســرکار خانم گالیا توانگر هستند که سالهاست در این
سرویس به تهیه گزارشهای متنوع و مختلف میپردازند.

گالیا توانگر :روز من از اللهزار شروع میشود .من
از چشمهایی که آفتابگردان دارند و چشمهایی
که دردمندند ،گزارش مینویســم .مگر میشود
پا در رکاب باربری جوان گذاشــت ،گزارشــی
اجتماعی نوشت و همان انسان قبلی
به دفتر روزنامه بازگشت؟!

کارنامه سال  95سرویس گزارش روز کیهان

والیتمداری و خدمت به مردم محور گزارشهای کیهان
ایرج نظافتی دبیر سرویس گزارش روزنامه کیهان :نگاه ما در سرویس گزارش به
مسایل و مشکالت جامعه و گوش به فرمان فرامین مقام معظم رهبری هستیم و خیلی
از سوژههای گزارشی را از دل بیانات گهربار امام خامنهای انتخاب میکنیم ،از بحث
راهیاننور تا پرداختن به مشکالت مردم و دفاع از ارزشها و آرمانهای بلند انقالب
اسالمی ،همگی الهام گرفته از سخنان رهبری است.

از مســایل اقتصادی و معیشتی تا مشکالت عرصه
فرهنگ و هنر و تا بحثهای دفاع مقدس و ایثار وشهادت
و موضوع مدافعان حرم ،همگی سوژههای مهمی بودند که
در سرویس گزارش به آن پرداختیم.
برخی از گزارشها بــا بازتاب فراوان مردمی روبهرو
بود و برخی ســوژهها کارشناســی و تخصصــی بودند و
مخاطبــان با تماسهای خود ما را در ادامه این گزارشها
تشویق میکردند.
همراهان همیشگی سرویس گزارش
قطعا در کنار گزارشگران سرویس گزارش روز ،عزیزان
دیگری هستند که نقش مهمی در پیشبرد اهداف گزارشی
این سرویس ایفا میکنند.
از جمله این همراهان عزیزان شــورای ســردبیری
روزنامه کیهان و شــخص حاج حســین شریعتمداری به
عنوان مدیرمسئول و سردبیر روزنامه هستند.
ایرج نظافنی دبیر ســرویس گزارش روزنامه کیهان
در ایــن باره میگوید« :همیشــه مشــورتهای حاج آقا
شریعتمداری در شکلگیری سوژهای گزارشی نقش مهمی
دارد و هر بار که خدمت این عزیز بزرگوار جهت هماهنگی
سوژهای خاص میرســم یا تماس میگیرم با مهربانی و
مالطفت خاصی راهنماییهای الزم را دارند و مخصوصا از
زوایههایی به سوژهها نگاه میکنند که نشان از پیشکسوتی
بیچون و چرای ایشان در عرصه قلم و اطالعرسانی دارند،
مثال گاهی نکاتی را سر بزنگاه متذکر میشوند که از نگاه
بنده و دوســتان گزارشگر مغفول مانده اما حاج حسین با
همان چهره خندان و بشاش همیشگی دقیقا لب کالم را
به ما گوشزد میکنند».

خیلی از سوژههای گزارشــی را از دل بیانات گهربار امام
خامنهای انتخاب میکنیم ،از بحث راهیان نور تا پرداختن
به مشکالت مردم و دفاع از ارزشها و آرمانهای بلند انقالب
اسالمی ،همگی الهام گرفته از سخنان رهبری هستند.
سوژههای داغ گزارشی
اما در نگاه کلی سال  95یک سال متفاوت با سالهای
دیگر بود و در موضوعات سیاســی و اجتماعی و اقتصادی
با موضوعــات مختلفی روبرو بودیم  .حوداثی مثل حادثه
ســاختمان پالســکو کام همه را تلخ کرد یا انعکاس درد
دلهای مالباختگان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته هم
از سوژههای غمگین و تاسفباری بود که بدانها پرداختیم.
یکی از این بحثهای مهم و جدی که دنبال کردیم
گزارشهای سلسهوار کیهان درباره سپردهگذاران موسسات
مالی و اعتباری مثل ثامن الحجج(ع) و کاســپین و ...بود
که بســیاری از مردم را گرفتار کــرده و راه چارهای برای
آنان باقی نمانده بــود و کیهان هم به عنوان یک وظیفه
شــرعی و انقالبی در چهار شماره به انعکاس واقیعتهای
موجود و مشکالت ســپردهگذاران بیپناه پرداخت و این

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده(نوبتسوم)
شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری هشتگرد

تاریخ انتشار 95/12/۲۸

رئیس هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه رضا سهامی خاص
به شماره ثبت  120276و شناسه ملی 10101638165

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1395/3/6تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال  1394به تصویب رسید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای مالی تصفیه انتخاب
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پلیاتیلن مشبک فر فیلم
سهامیخاص به شمارهثبت 237132
و شناسهملی 10102780240

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو خســرونژاد کدملی  0053677269به سمت
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902
به ســمت بازرس علیالبــدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت
تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی
به  29اسفند  1394مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورتهای
مالی ،انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب

نشریات

محســن ســروش با کد ملــی  0569770424به
نمایندگــی شــرکت ایجاد محیط با شناســه ملی

 10101318872به ســمت رئیس هیئت مدیره
و بهزاد عباســی بــا کد ملــی  3199881051به

دسترس میباشد.

و روزبه ولیپور کلتــی با کد ملی 1376600978

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به نمایندگی شرکت نوســازی و عمران اکباتان با

پست سفارشی
سه ماه

یکسال

شش ماه

سه ماه

کیهان فارسی

روزانه

1/725/000

862/500

431/250

2/460/000

1/230/000

کیهان انگلیسی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان عربی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان ورزشی

هفتگی

1/150/000

575/000

287/500

1/635/000

817/500

408/750

مجله زن روز
کیهان بچهها

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل

615/000

کیهان فرهنگی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4

 10100591316عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل

پست عادی

دوره
انتشار

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط
سهامی خاص به شماره ثبت 89639
و شناسه ملی 10101340144

شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب ( 0106713595009سیبا)
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی
 11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
یکسال

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1394/4/5تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :نام شرکت به «تلهکابین دربندسر» تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید .با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه
(تغییر نام) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

نمایندگی شرکت تولیدی خانهگستر با شناسه ملی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

شش ماه

آگهی تغییرات شرکت تله سیژ پاپا سهامی خاص
به شماره ثبت  36621و شناسه ملی 10100820439

هفتگی

900/000

450/000

225/000

1/385/000

692/500

346/250

دوهفتهنامه

650/000

325/000

162/500

1/135/000

567/500

283/750

دوماهانه

198/000

---

---

256/200

---

---

-1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
-2در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
-3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
-4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
-5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
-6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

شناســه ملــی  10101337982به ســمت نایب

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

امضــای کلیه قراردادهــا ،اســناد و اوراق تجاری

و تعهدآور از قبیل چک ،ســفته ،بــرات و غیره و

همچنین افتتاح حســابهای بانکی و پرداخت از
حســابهای مذکور ،بســتن آنها و کلیه عملیات
پولی ،مالی و اعتباری شــرکت با امضای مدیرعامل
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت

خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت

معتبر میباشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق
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امضاء ،تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت
قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت
مهندسین مشاور
پندارش سهامیخاص به
شمارهثبت62235
و شناسهملی10101072632

و
جد ل

و از شغل من هم جویا شدند که من ضمن معرفی خودم
عنوان کردم که در روزنامه کیهان کار میکنم و هنگامی
که فامیل خود را گفتم به اســم کوچک من را صدا زد و
گفت گزارشهای شــما را در کیهان میخوانم و برای من
جای بسیار خوشبختی و سعادت است که با شما همسایه
شــدهام! این خانم که مدیر مدرسه بود یادآوری کرد که
روزی نیست که روزنامه کیهان روی میز دفتر من نباشد
و من آن را مطالعه نکنم به خصوص صفحه گزارش روز را
حتماً باید بخوانم .من هم خدا را شــکر کردم که مطالبی
که گزارشــگران کیهان در این صفحه به چاپ میرسانند
این همه مورد رضایت و عالقه مخاطبان قرار گرفته است و
امیدوارم سال جدید هم سال پر برکتی برای همه هموطنان
و به ویژه همکاران ما در روزنامه کیهان باشــد و همچنان
به خدمتگزاری مردم عزیز و صمیمی مشغول باشیم».
یادی از همسنگری مبارز و نستوه
در پایان این گزارش الزم است یاد حاج حسن شایانفر،
مرد میدانهای جنگ نرم ،مبارزی خستگیناپذیر و ستون
رسانههای انقالب ،انقالبی تمامعیار ،حامی جوانان قل م به
دست والیتمدار و رئیس مرکز پژوهشهای کیهان را گرامی
بداریم که چگونه با دلسوزی تمام پیگیر کارها و فعالیتهای
ما بود و ســوژههای گزارشی را رصد میکرد و چه در کار
روزنامه و چه در نبردهای مجازی همراه بچهها بود و مرد
همیشــه آنالین کیهان در هر لحظهای از شبانهروز سنگر
انقالب و دفاع از اررزشهای اسالمی را رها نکرد و افسوس
و دریغ از اینکه مرد بزرگی را از دســت دادیم و امیدوارم
خدای مهربان با خوبان و مدافعان حرم و شهدا محشورش
بفرمایند ...حاجحسن عزیز ما را هم دریاب ...یا حق.

شماره 10805

به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومی عادی بطــور فوقالعاده
مــورخ  1394/8/10تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــمارهملی
0532019032

رئیــس

هیئتمدیــره و مدیرعامــل
و اردشــیر دیلمــی بــه
شمارهملی 2299799672نایب
رئیــس هیئتمدیره ،بســمت
اعضای هیئتمدیره برای مدت

طراح این هفته :علی مرادی

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی فوقالذکر میرساند جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده (نوبت ســوم) شــرکت تعاونی یاد شــده رأس ساعت  15روز یکشنبه
مورخه  9۶/1/۲۰در محل فرهنگســرای امام علی واقع در خ شــهیدان بغدادی تشــکیل
میگردد.
لذا از اعضاء محترم تعاونی دعوت میشــود تا در رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور
به هم رسانند .ضمناً یادآور میگردد:
 -1در صورتی که حضور عضوی در مجمع میســر نباشد میتواند حق حضور و اعمال رأی
از سوی خود را به نماینده تاماالختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمیتواند
نمایندگی بیش از ســه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد داشت.
اضافه میشــود برگههای نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیئت مدیره و بازرس تعاونی
معتبر خواهد بود .بدیــن منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت
 5روز از تاریخ انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود با در دســت داشتن مدارک مؤید
عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محــل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز
هویــت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه نمایندگی مربوطه توســط مقام
مذکور تأیید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
 -2تصمیماتــی که در مجمع با رعایــت ضوابط و مقررات اتخاذ میگردد ،برای کلیه اعضا
اعم از حاضر و غایب و مخالف ،نافذ و معتبر خواهد بود.
 -3این مجمع در صورت حصول حد نصاب با هر تعدادی نفر رسمیت خواهد یافت.
دستور جلسه -1 :طرح و تصویب و تکمیل جای نقطهچین (نحوه اطالعرسانی) تبصره
ذیل ماده ( )20اساســنامه -2 .طرح و تصویب الحــاق چهار( )4تبصره به ذیل ماده ()21
اساسنامه -3 .طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین اصالحات
انجام شــده در قانون بخش تعاون -4.اصالح ماده  21اساسنامه ترکیب هیئت مدیره
از  3نفــر اصلی و یک نفر علیالبــدل به  7نفر اصلی و  4نفــر علیالبدل -5اصالح ماده
 34افزایش تعداد بازرسان از یک نفر اصلی و یک نفر علیالبدل به  3نفر اصلی و  1نفر علیالبدل.

پرداخت سپردهگذاران اقدام کند و برای افکار عمومی قابل
قبول نیست که موسسهای با نزدیک به ششصد شعبه زیبا
و شکیل و بسیار بزرگ در سراسر کشور به ناگاه به عنوان
موسسهای غیرقانونی معرفی گردد!
گرچــه در آن گزارشها قول دادیم که در کنار این
مالباختگان خواهیم ماند ،امیدواریم در سال آینده و با به
دســت آوردن ســرنخها و منابع گزارشی موثق و مستند
مجددا بــه این موضوع بپردازیم و بتوانیم قدمی هر چند
کوچک در راستای رفع مشکل این عزیزان برداریم.
الزم به ذکر است که تماسهای مالباختگان با کیهان
و تشکر بابت پرداختن این روزنامه به این موضوع و اعالم
اینکه کیهان تنها پناهگاه ما برای دفاع در برابر این اجحاف
آشــکار دولت و بانک مرکزی است ،باعث شد تا همکاران
این سرویس در پیگیری این موضوع مصممتر باشند و تا
احقــاق حق این عزیزان به ادامــه این گزارش و پیگیری
مستند آن از طریق مسئوالن امر بپردازند.
از دیگر گزارشهای مهــم و پر مخاطب ما گزارش
«تاثیر شــبکههای اجتماعی برکارکردهای خانوادههای

خانم توانگر که معاونت سرویس گزارش را هم بر عهده
دارند با همان نگاه شاعرانه و ادیبانه خود چنین مینویسند:
«روز من از اللهزار شــروع میشود .در اللهزار گلی نیست
فیالواقع؛ اما در چشمهای بعضیها آفتابگردانی روییده ،در
چشمهای بعضیها خاری ،چشمهایی مردهاند ،چشمهایی
زندهاند ،چشمهایی خوابند ،چشمهایی دردمندند.
من از چشمهایی که آفتابگردان دارند و چشمهایی
که دردمندند ،گزارش مینویسم .مگر میشود پا در رکاب
باربری جوان گذاشــت ،گزارشی اجتماعی نوشت و همان
انســان قبلی به دفتر روزنامه بازگشت؟! داشت میگفت؛
پنجاه کیلو بار را روزی هشــت تا ده بار با چرخ دســتی
جابهجا میکند ،خســته که میشــود زیر سایه دیواری
چشمهایش میخوابند.
یک لحظه به تلگرام میروم« :زنجانی برای جراحی
در بیمارستان بستری شد!»
ای آمبوالنس احیاکننده خوابزدگان ،لختی بایست!
میشود دستهای زخمی باربر را هم به اورژانس برسانی؟
الاقل به حرمت چشمهایی که هنوز آفتابگردانشان
نمرده ،میشــود بر چشــمهای زن کارگــری که برای
ســوزندوزی هر پیراهن روزی دو هزار تومان میگیرد،
مرهمی بگذاری؟
در ویترین یکی از الکتریکیهای اللهزار به چشمهایم
مینگــرم .آنها از درد عکس میگیرند و میریزند البهالی
کلمات؛ اینگونه پیکره گزارش اجتماعی شکل میگیرد».
توانگر در ادامه مینویســد« :ظهر که میشود ،روی
زیرانداز گلداری کنار کارگرها مینشینم .هر چه دارند در
سفره میگذارند .چند سیخ کوبیده هم از کبابی با مرامی

به سفره باربرها میرسد .اولین باران بهاری نمنم میبارد.
باربرها میخندند و تندتند لقمه میگیرند .اللهزار از خنده
چشمهایشان پر از گل میشود .یکیشان عکس نامزدش را
نشانم میدهد و آن یکی عکس نوهاش را .من فقط عکس
درد در چشمهایم دارم .چشمهایم را رو به آسمان میبندم
و باران را با ولع مینوشم .اللهزار گل میدهد»....
توانگــر در لید یکی از گزارشهای میدانی خود تحت
عنوان «تاثیر شبکههای اجتماعی بر کارکردهای خانواده»
چنین مینویسد« :یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که
جوامع امروزی به آن مبتال هستند ،ضعف بنیاد خانواده است.
از آنجایی که مشکالت خانوادهها به صورت ناهنجاریهای
اجتماعــی بروز میکند ،خانواده و ســامت آن از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار میباشد .آماده کردن فرزندان برای
پذیرش مســئولیتهای اجتماعی یکــی از وظایف مهم و
اساســی خانوادهها به شمار میرود .جوانان باید بتوانند به
خصوص برای زندگیهای مشــترک آماده شــوند و سعی
نمایند روابط خود را با پیرامونشان در حد متعارف و قابل
قبولی تنظیم کنند .صرفنظر از آمار و ارقام باال و روز افزونی
که در مســائلی مانند باال رفتن سن ازدواج ،طالق و سایر
مسائل خانوادگی وجود دارد ،سرد شدن ارتباطات عاطفی
و نارضایتیها از زندگی خانوادگی است .یکی از زمینههای
اصلی در بروز مشــکالت خانوادگی و اصــوال نارضایتی از
زندگی مشترک بین زوجین و نیز دور شدن اعضای خانواده
از یکدیگر و ضایع شدن فرصت گفت و گو در دل خانوادهها
استفاده نادرست و بیش از حد از فضای مجازی است».
سالی تلخ و شیرین
در سرویس گزارش روز کیهان خیلیها قلم میزنند

و بعضاً از همکاران سرویسهای دیگر نیز کمک میگیریم.
یکــی از همکاران ثابت ما در ســرویس گزارش که
همزمان در سرویس بینالملل هم همکاری دارند سرکار
خانم فریده شریفی است.
وی میگوید« :سال  95هم گذشت سالی پر از تلخ
و شــیرین و پر از خاطره و تجربهاندوزی ،امسال سومین
سال است که من با سرویس گزارش همکاری میکنم با
همکاران خوب و متعهدی همچون آقای ایرج نظافتی دبیر
سرویس و گالیا تونگر گزارشگر با تجربه و دلسوز که برای
هر سوژهای دغدغه خاص خود را دارد ».شریفی میگوید:
«همکاری با سرویس گزارش خاطرات خوب و تجربههای
فراوانی برای من به ارمغان آورده است از مصاحبه با سید
جالل ملکی سخنگوی آتشنشانی گرفته تا مدیر اورژانس
تهران از گفتوگو با پزشکان ،اساتید دانشگاه ،کارشناسان
اجتماعی روانشناسی ،جامعهشناسی گرفته تا مردم خونگرم
و صمیمی که همه و همه خالص و مخلص با این روزنامه
مصاحبه میکردند و تجربیات و اطالعات خود را در اختیار
ما میگذاشتند».
وی ادامه میدهد :آنچه در این گفتوگوها رد و بدل
میشد صفا و صمیمت بود و آنچه که از دل آنان برمیآمد
بر دل خوانندگان مینشســت ذکر خاطرهای دور از لطف
نیست که عنوان شــود و مسئله جالبی بود که برای من
پیــش آمد ،چندی پیش منزل خــود را تغییر داده و به
خانه دیگری نقل مکان کردیم من برای آشــنایی با مدیر
ساختمان که خانم محترمی بود نزد ایشان رفتم و از نحوه
پرداخت شــارژ و مسائل ساختمان سؤال کردم که ایشان
فامیل من را جویا شــدند تا در لیست همسایهها بگذارند

گروه گزارش

دو سال انتخاب گردیدند:
منوچهــر

پیــروزان

بــه

شــمار هملی 0042291925
بــه ســمت بــازرس اصلــی
و نیتــرا نیلیســری بــه
شــمارهملی 2649118849به
ســمت بازرس علیالبدل برای
مدت یک ســال مالــی انتخاب
شــدند.ترازنامه و حســاب سود
زیان ســال مالی سال  1393به
تصویب رسید.
روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان
جهت نشــر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات
انتخاب بازرس ،انتخاب مدیران،
انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار،
تصویب ترازنامــه و صورتهای
مالــی انتخاب شــده توســط
متقاضی در ســوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای ســازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری
تهران

افقی:

 -1بیمــاری عصر ما که متأســفانه روز به روز به شــمار
مبتالیــان آن افــزوده میگردد -عاملی کــه باعث از بین
رفتن سلولهای مغز میشود  -2بندری مسلماننشین در
کشــور کنیا -کسی است که در هنگام خشم خویشتندار
باشد  -3وسیلهای برای بستن عضو شکسته -نوعی پارچه-
پایتخت معنوی ایران اســامی  -4واحد مایعات -اشــرف
مخلوقات -از میوههای مناطق گرمسیری  -5پایه و اساس
چرخ -رشتهای در ورزشهای رزمی -رود آرام روسیه -خط
یازده  -6درخشــندگی و تابندگی -مطابق قاعده و روش
معین -یکــی از ویژگیهای انســان دنیاطلب  -7طالیی
کشــتی ایران در المپیک سیدنی -زنی که باعث شهادت
ی علیهالسالم شد  -8آخرین پادشاه کشور
حضرت یحیی نب 
آلبانی -وسیلهای برای خرید مایحتاج خانه -اعتقاد راسخ به
کسی یا چیزی داشتن  -9ستارهشناس مشهور قرن هفده
آلمان وی از نخســتین منجمانی بود که سفر به کره ماه را
مطرح کرد -قطعهای در موتور اتومبیل -نام دیگر سنگ خارا
 -10طفل پدر مرده -سختترین قسمت دندان -از وسایل
کفاشــان  -11رودی که به دریاچه نیریز میریزد -اثری از
داستایوفسکی -حکیم و شــاعر بزرگ قرن ششم هجری
که کتاب حدیقهالحقیقه را نوشتهاند  -12نمایشنامهای از
ویلیام شکسپیر -فیلم معروف فدریکو فلینی فیلمساز شهیر
ایتالیایی -لخت و عور  -13حاکم و فرمانروا -کشــمکش و
زد و خورد -فدراســیون جهانی دوومیدانی -یک تخته از
عقلش کم است  -14آهسته صحبت کردن -پایتخت کشور
نروژ -نعره خاموش قلم به دستان  -15تفسیر گرانبهایی از
مرجع وارسته آیتاهلل مکارم شیرازی -عنوانی برای داروهای
جدید که شیمیایی نیستند.

عمودی:

 -1فیلمی از زندهیاد علی حاتمی با هنرمندی جمشید
مشایخی -کتابی از شیخ بهایی  -2بیماری سخت و
مرارتباری که باعــث عقبماندگی ذهنی کودکان
میگردد -حق انحصــاری پدید آورنده آثار ادبی و

هنری  -3شــاهکار نمایشنامهنویسی جهان -زیور
حکومت است -کوبنده مطبخ  -4نمازی که تنها بر
پیامبراکرم(ص) واجب گردید -پای در آن میگذارند
و سوار اسب میشوند -واحد پول قطر -موضوع یک
قطعه موسیقی  -5نام یکی از پسران حضرت نوح(ع)-
شــهر مارکوپولو -از نامهای قرآن کریم  -6مکتب
رهاییبخش همه دورانها -روح خانه -درحال لرزیدن
 -7شــهری در استان همدان -خوشبختانه صنعت
آن در ســالهای اخیر رو به گسترش است -قطعی
برای کاغذ  -8قهرمان سال گذشته لیگ اول فوتبال
انگلســتان -دست بردن و ایجاد تقلب در نوشته یا
مدارک  -9نفس خســته -کوتاهی و سهلانگاری-
سوره ای که درباره محارم سخن میگوید -درخت
زبان گنجشــک  -10کشــور آتش و خون -دست
آذری -بزرگمردی که هند را به اســتقالل رساند
 -11کمانگیر افســانهای -شهر رئیسعلی -تحقیر و
توهین دیگران  -12سوغاتی از شهر قم -شهری در
آمریکا -عدد چهار در زبان انگلیسی  -13مجموعه
دســتاوردهای یک ملت در طول تاریخ -رودی در
خوزستان -الزمه رسیدن به حقیقت است  -14رودی
در فرانسه -آهنگساز مشهور آلمانی -نشان و مظهر-
پهلوانی که درس جوانمردی آموخت  -15درختی در
آسمان هفتم که نامش در قرآن کریم آمده -واژهای
به معنی سنگین و بزرگ.

