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تعیین شدند. 

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه آ وای مهر ولی اهلل
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مدیران صالح در نگرش و طراحی برنامه  ها 
به گونه ای عمل می کنند که با رعایت مسائل 

اخالقی، سعادت جامعه را تامین نمایند.
موفقیت  از صاحب نظران علت  بسیاری 
تفاوت مدیریت  را در  نهادها  و شکســت 
آنها می داننــد و معتقدند عضو حیاتبخش 
هر سازمان مدیریت آن است. وظیفه اصلی 
مدیران در تمام سطوح و در همه واحدهای 
مختلف اقتصادی، اجتماعی،  اداری و.... این 
است که محیطی را طراحی و نگه داری کنند 
تــا در آن اعضا بتوانند به صورت گروهی با 
یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شــده 

دست یابند.
مدیریت فرآیند بــه کارگیری موثر و کارآمد 
منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی،  
بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل آنها است 
که برای دســتیابی به اهداف سازمانی و براساس 

نظام ارزشی مورد قبول قرار می گیرد.
بر همین اساس ضرورت دارد در سال جدید 
ســازمان ها و ارگان ها نیز با نگاهی نو و انقالبی به 
جنگ مشــکالت بروند و در راســتای خدمت به 

جامعه اسالمی قدم بردارند.
کشوری که حرف اول و آخر را می زند

40 سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
ایــران می گذرد در ایــن مدت بــه رغم وجود 
هجمه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
و تهدیدات و آسیب  هایی که از دشمنان خارجی به 
کشور ایران وارد آمده است اما جوانان شجاع و آگاه 
کشور در همه عرصه ها به پیشرفت ها و افتخاراتی 
نایل آمدند که دوست و دشمن اعتراف کردند مردم 
ایران مردمی آگاه و هوشیار هستند و توانسته اند 

در همه زمینه ها پیشرفت کنند.
»محمدحســین صفار هرندی« عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در این بــاره می گوید: 
»به رغم تمامی مشکالت و محدودیت ها و براساس 
اعالم مراکز علمی جهان، رتبه علمی ایران در میان 
160 کشور،  رتبه شانزدهم است. یعنی سرعت علم 
در ایران نســبت به میانگین سرعت رشد علم در 
جهان 11 برابر است که پیش بینی می شود اگر به 
همین منوال باشد در رتبه بندی طی 6 سال آینده 

جزء پنج کشور اول جهان خواهیم بود.«
وی اضافــه می کند: »امروز کشــوری که در 
منطقه غرب آســیا حرف اول و آخر را می زند و 
حتی دشــمنان به آن اذعان دارند ایران است و 
این باعث شــده که ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
وقتــی می خواهد با نیروهای خود در عراق دیدار 
داشته باشد دزدکی و چراغ خاموش می آید اما وزیر 
خارجه ایران پنــج روز تمام در عراق بود و همه 

رسانه ها هم این سفر را گزارش دادند.«
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 
می گویــد: »باید ببینیم که قبــال چه جایگاهی 
داشــتیم و آیا اصال کسی ایران را می شناخت که 

نقش مدیریت کارآمد 
در اداره جامعه اسالمی در سال جدید 

بخش پایانی

دمرییت دمربا هن رد ساهی تعهد انقال  بی
فریده شریفی

یک عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: به رغم تمامی 
مشکالت و محدودیت ها و بر 

اساس اعالم مراکز علمی جهان، 
رتبه علمی ایران در میان 160 
کشور رتبه شانزدهم است. اگر 

به همین منوال باشد این رتبه طی 
6 سال آینده به 5 خواهد رسید 
یعنی جزء پنج کشور اول دنیا 

خواهیم شد.

بخواهد بــرای آن حوزه نفوذ تعریف کند،  امروزه 
وقتی که خبــر تولید یک توربیــن ایرانی برای 
نصب در نیروگاه بزرگ برق رسانی منتشر می شود 
این ســوال در اذهان بیگانگان ایجاد می شود که 
آیا ایرانیــان می توانند توربین تولید کنند، این ها 
همه از برکت  انقالب اسالمی و حضور جوانان در 

عرصه های مدیریتی است.«
وی تصریح می کند: »البتــه نمی توان گفت 
که اشتباهاتی نداشتیم انسان عاقل باید همیشه 
به دنبال تصحیح عملکرد اشــتباه خود باشد اما 
بــه یاری خداوند ما اشــتباهات را رفع می کنیم 
و 40 ســال دوم را بر یافته های 40 سال اول بنا 
می کنیم. امروز خوشبختانه به پیشرفت های قابل 
توجهی نائل شده ایم. پاالیشگاه را از روی بروشور 
می ســازند و رئیس جمهور در مراسم افتتاح این 
مجموعه در اوج تحریم ها و فشارها اعالم می کند 

که در بنزین خودکفا شده ایم.
نیاز به مدیرانی دلسوز و آگاه

 در سال جدید
مدیران آگاه، دلســوز،  شایســته و صالح در 
پیشرفت کشور نقش اساسی دارند، برای پیشرفت 
کشور ضروری است که در سال جدید نسبت به 

تربیت مدیران صالح برنامه ریزی شود.
»عبدالرضا صنیعی« کارشناس ارشد مدیریت 
در گفت وگــو با گزارشــگر کیهــان در این باره 
می گوید: »بــرای تربیت مدیران دلســوز، آگاه و 

کارآزموده عالوه بر داشتن علم و دانش نیاز است 
که از تربیت  اخالقی، ارزشی و تربیت  اسالمی نیز 
استفاده شود، چرا که مدیریت همانند دانش های 
دیگر علوم انسانی با اسالم رابطه ای عمیق دارد و 
مدیران عالوه بر کسب علم و فنون باید در زمینه 
آموزه های دینی و مذهبی و ارزشــی نیز پیشقدم 
باشــند تا شــرایط یک مدیر خوب و ارزشمند را 

داشته باشند.«
وی اضافه می کند: »متأسفانه برخی از مدیران 
به رغم علم و دانش فراوان از تربیت صحیح اسالمی 
و اخالقی برخوردار نیســتند و از اداره سازمان یا 
نهــادی که برعهده دارند بــه خوبی برنمی آیند، 
تربیت اخالقی و تعهد مدیران می تواند زمینه ساز 
دلســوزی، اخالص، امانتداری و وجدان کاری را 

در مدیران فراهم آورد.« به گفته این کارشناس، 
تا زمانی که یک مدیر صالحیت کافی برای اداره 
سازمان نداشته باشــد نمی توان از دیگر اعضای 
آن سازمان یا کارمندان انتظار کارآیی، صالحیت 
و وجدان کاری داشــت و این مســئله در تمامی 
مجامع، ادارات، شرکت ها، کارگاه ها و کارخانه ها 
قابل مشاهده اســت، حتی در مجموعه خانواده 
هم این مسئله به خوبی ثابت شده است که وجود 
والدین، مدیر، مدبر، آگاه و دانا در پرورش فرزندان 

شایسته و صالح بسیار تأثیرگذار است.
خانمی که در یک اداره مشــغول به کار است 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان به مشکالت اداری 
اشاره می کند و می گوید: »با اینکه خود من در یک 
نهاد دولتی مشغول به کار هستم اما از مشکالت 

و معضالت اداری کاماًل آگاه هستم و می دانم که 
مردم در مراجعه به ادارات با چه مسائلی دست و 

پنجه نرم می کنند.«
این کارمند، وجود نظام بوروکراسی و کاغذبازی 
و تشریفات اداری را مهمترین معضل ادارات عنوان 
می کند و می گوید: »وقتی مردم به ادارات مراجعه 
می کنند و می خواهند گرفتاری و مشکل خود را 
حل و فصل نمایند با انبوهی از تشریفات اداری و 
کاغذ بازی رو به رو می شوند و به آنها می گویند از 
این اتاق به آن اتاق و از این طبقه به آن طبقه بروید 
و امضای این شــخص یا آن شخص را جمع آوری 
کنیــد! در حالــی که می توان از این تشــریفات 
صرف نظر کرد و کار مردم را به راحتی انجام داد.«
وی اضافه می کند: »حاال تصور کنید شخصی 

که به ادارات مراجعه می کند فرد سالمندی است 
و رفتن به ایــن اتاق و آن اتاق برایش چه عذابی 
به همراه می آورد مخصوصاً اداراتی که آسانســور 
ندارنــد و یا به طور عمد یا غیرعمدی همیشــه 
آسانسورهایشان خراب است! اما اگر یک اداره از 
مدیر دلسوز و مهربان و با تجربه ای برخوردار باشد 
و با کارمندان رابطه ای صمیمی و هماهنگ داشته 
باشد می تواند از آنان بخواهد که کار ارباب رجوع را 
در اسرع وقت انجام دهند و مالحظه افراد سالمند، 
کســانی که با بچه های کوچک خــود به ادارات 
می آیند یا دیگر افراد را داشته باشند و کار آنان را 

به فردا و پس فردا موکول نکنند.«
مدیران صالح در نگرش و طراحی برنامه ها به 
گونه ای عمل می کنند که با رعایت مسائل اخالقی 

سعادت جامعه را تأمین کنند.
جایگاه مدیریت در اسالم

برخی از کارشناســان به ویژه نظریه پردازان 
غربــی معتقدند که مدیریت رشــته ای فردی و 
مســتقل اســت و فقط به ویژگی هــای فردی و 
روحی و روانی شــخص ارتباط دارد اما از دیدگاه 
متفکران اســالمی رشته مدیریت هم مانند سایر 
رشــته ها ارتباط عمیقی با دین مبین اسالم دارد 
و شــخصی که مدیریت یک مجموعه را به عهده 
دارد باید در چارچوب یک سری ارزش ها، مفاهیم 
و بایدهــا و نبایدها به عهده داری منصب خویش 
بپردازد، مطابق این دیدگاه شخص مدیر نمی تواند 
هر تصمیمی که دلش خواســت بگیرد، چرا که 
اداره یک مجموعه را برعهده دارد و هدف خاصی 

را دنبال می کنــد و هرگونه تکروی، خودخواهی 
و رفتارهای غیراخالقــی می تواند مجموعه را به 

انحراف و بیراهه بکشاند.
یک کارشــناس مسائل اجتماعی در این باره 
می گوید: »یکی از مســائلی کــه پس از پیروزی 
انقالب اســالمی در اســتخدام نیروی انسانی در 
ادارات و سازمان ها به کار گرفته شد مسئله گزینش 
افــراد از لحاظ تعهد و الزام به مســائل اخالقی و 
مذهبی بود، چرا که واقعاً نمی توان انتظار داشت 
که هر کسی با هر شــرایطی به استخدام ادارات 
در بیاید و مســلماً به شایستگی و صالحیت های 

اخالقی نیاز است.«
وی اضافه می کند: »در امر مدیریت که بسیار 
منصب مهم و حساســی است این مسئله بیشتر 
احســاس می شــود که شــخص مدیر به تربیت 
اســالمی و اخالق اســالمی مزین باشد زیرا اگر 
چنین نباشــد و انتخاب مدیر صالح و شایسته با 
توجه به معیارهای اخالقی و مذهبی انجام نشود 
آینده آن سازمان یا نهاد با خأل و محدودیت های 
زیادی مواجه خواهد شد و آن هدفی که مورد نظر 

است تأمین نخواهد شد.«
وی تصریــح می کنــد: »یک مدیــر موفق و 
کارآزموده مدیری است که با رعایت الگو و موازین 
اسالمی، کارمندان خود را انتخاب کند و در هنگام 
برنامه ریزی، طراحی و تصمیم گیری برای اهداف 
سازمان به مسائل تربیتی نیز اهتمام خاص داشته 
باشد مثاًل برای کارمندان منظم، هوشیار و دقیق، 
تشویق های مناسبی در نظر بگیرد تا آنان را تشویق 
و دلگرم ســازد و متقاباًل برای کارمندان خاطی، 
تنبیه های مناســبی در نظر بگیرد تا آنان از کار 
خود پشیمان شوند و رویه خود را عوض کنند. در 
هر صورت آموزش نیروهای انسانی و کارمندان و 
کارکنان مجرب، آگاه و کاردان از وظایف مدیران 
است و اگر مدیری خود صالحیت های الزم برای 
این کار را نداشته باشد نمی تواند کارمندان نمونه 

و شایسته هم داشته باشد.«
یک کارشناس مذهبی نیز در این باره می گوید: 
»مشــکل ما در این اســت که برخی از ادارات و 
ســازمان ها با ضعف مدیریت اســالمی رو به رو 
هســتند و مدیران در این گونه سازمان ها فقط به 
فکر پول درآوردن و به فکر پست و مقام هستند، 
دیر می آیند، زود می روند و فقط مشغول کارهای 
شخصی هستند و اداره آن سازمان را به دیگر افراد 
سپرده اند، افرادی که شایستگی مدیریت ندارند و 
امور آن ســازمان را به خوبی انجام نمی دهند، در 
حالی که این ســوء استفاده از منصب و مقام هم 
یک نوع دزدی به حساب می آید، دزدی که فقط 
از در و دیوار مردم باال رفتن نیست، سوء استفاده 
از مناصب و موقعیت های شــغلی و مدیریتی هم 
یک نوع دزدی به حســاب می آید که مسئولین و 
مقامات ذی ربط باید نسبت به کار این افراد نظارت 

و کنترل بیشتری داشته باشند.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ 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 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان 021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

صورتجلســه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عــادی 
مورخ  فوق العــاده  بطــور 
1397/9/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: علی مهرآبادی به 
کد ملــی 0794448471 
به ســمت بــازس اصلی و 
مریــم حبیب اللهی به کد 
به   0070938466 ملــی 
علی البدل  بازرس  ســمت 
بــرای مــدت یک ســال 
مالــی انتخــاب گردیدند. 
با  محمدجواد صمــدی راد 
کد ملــی 3257119739 
به ســمت رئیــس هیئت 
با  یداللهی  مدیره، مجیــد 
کد ملی 0074727052 به 
ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، امیــر خوانی با کد 
به   4579351282 ملــی 
مدیره،  هیئت  عضو  سمت 
میــالد یداللهی با کد ملی 
از  0081678762)خــارج 
اعضای هیئــت مدیره( به 
سمت مدیرعامل برای مدت 
2 ســال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد بهادار 
از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها و عقود اســالمی 
بــا دو امضا از ســه امضای 
اعضای هیئت مدیره یا یک 
نفر از اعضای هیئت مدیره 
بــا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت آشنا ایمن

 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۹۷۲۹۹
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۲۳۹۱۵6۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 

تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 

0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 

نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 

0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 

جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به سمت 

مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 

تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با  امضاء مدیرعامل 

یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸6۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳ 

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

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات و پشتیبانی ادارات 
ستادی و مناطق پستی تهران )به شماره 200973067000011(  
برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. الزم اســت 
مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاریخ 1397/12/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 

17 روز پنج شنبه تاریخ 1398/1/8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ســاعت 17 روز شنبه تاریخ 
98/1/24

زمان بازگشــایی پاکت ها: ســاعت 9 روز یکشنبه تاریخ 
 98/1/25

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: 
تهران- میدان رســالت- ابتدای خیابــان نیروی دریایی- نبش 
کوچه ســهند- معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت 

شرکت ملی پست- کمیسیون معامالت و تلفن: 77893028
کارشــناس فنی مناقصــه: 09122081672 جناب آقای 

صادق پور
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه: مرکز تماس: 021-41934
م الف 4663

فراخوان تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 
ادارات ستادی و مناطق پستی تهران )شماره ۹۷/۰۸(

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران


