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* گالیا توانگر جانشین دبیر سرویس 
گزارش: نوشتن در بخش گزارش 

برون رفت از خود و پیوستن به 
مطالبات و خواسته های جمعی است. 

ما در این بخش پل ارتباطی بین مردم 
و مسئوالنیم و این برایمان بزرگترین 

فرصت، یعنی توفیق خدمت رسانی به 
مردم را فراهم آورده است.

در حرفه روزنامه نگاری »گزارش نویسی« آخر 
خط حرفه ای این رشته اســت و زمانی می توان 
کسی را یک روزنامه نگار حرفه ای به حساب آورد 
که بتواند یک گزارش را با رعایت عناصر گزارشی 

به صورت تحلیلی تحقیقی بنویسد.
در گروه »گزارش روز« روزنامه کیهان، افردای 
فعالند که مشخصه شماره یک آنان سختکوشی 
اســت. در این بخش که مستقیما انتقال دهنده 
مطالبات، خواسته ها و نظرات مردمی به مسئوالن 
است، شــاهد تالش بی وقفه اعضا هستیم که با 
نکته سنجی ســوژه ها را انتخاب و کار می کنند. 
رســالت خدمت رسانی به مردم هم ما را به شوق 
می آورد و هم به ذهنمــان تلنگر می زند که چه 

وظیفه خطیری را به دوش می کشیم. 
»گــزارش روز« در حقیقت پل ارتباطی بین مردم 
و مســئوالن واقع شــده و این گونه اســت که نوشتن 
برایمان لذت بخش ترین کار دنیا محســوب می شود. در 
دنیای ارتباطات امروز، امیدبخشــی به مردم برای حل 
مشکالتشان با اتکا به تعهد و عزم ملی یکی از بزرگترین 
اهدافمان محسوب می شــود. در این مجاهدت تعهد و 
تخصص دو بال ارتقای گزارش روز قرار گرفته اند.  باشد 
کــه ملت عزیز از این تالشــمان رضایت خاطر حاصل 
کــرده و ما را از بزرگترین هدیه خویش که همانا دعا و 

رضایتمندی است، بی نصیب نگردانند. 
22 سال خدمت متعهدانه

 در کنار مردم 
»22 ســال گذشت. از همان روزی که وارد کیهان 
شدم، با اینکه در سرویس سیاسی روزنامه مشغول به کار 
شدم، اما قرابت خاص با سرویس گزارش داشتم؛ دبیران 
سرویس گزارش که همواره با آنان همکاری داشته ام و 
آقای ایرج نظافتی که هم اکنون با ایشان همکاری دارم، 
فرصت های بسیار مناسبی برای تجربه کردن و نوشتن 

در اختیار من قرار دادند.«
فریده شــریفی در آســتانه روزهای بازنشستگی با 
ورق زدن خاطرات ذهنی اش برایمان می گوید: »از اینکه 
گزارش هایی در زمینه های سیاسی، بین المللی، اجتماعی 
و اقتصادی ارائه داده ام، بسیار خرسند هستم. روح آقای 
جعفرنیا مســئول آرشیو کیهان شــاد، همیشه به من 
می گفتند: »خانم شریفی نیرویی برای تمام سرویس ها 
است و همیشه گزارش های او را در بخش های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی مشاهده کرده و بایگانی می کنیم.«
وی ادامه می دهد: »22 سال کار که نه، زندگی در 
روزنامه کیهان، یادآور خاطرات تلخ و شــیرین فراوانی 
است، شیرینی خدمت در کنار از دست دادن همکاران 
عزیزی که واقعا جایشان خالی است.  گفت و گو با مردم، 
کارشناسان، اساتید دانشــگاه، خاطرات بسیار خوب و 
تجربیات بهتری برای من در بر داشته است که هیچ گاه 

آنها را از یاد نخواهم برد.«
شریفی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »وقتی یک 
خواننــده به روزنامه زنگ می زنــد و از گزارش من تمجید 
می کند یا حتی انتقاد می نماید، خستگی کار از تنم بیرون 
می آیــد، زیرا می دانم کــه گزارش تاثیر خــود را به روی 
مخاطبان گذاشــته و به نقد و بررسی آن پرداخته اند. واقعا 
برای روزنامه نگاران و خبرنگاران هیچ پاداشــی باالتر از این 
نیست که بدانند آثار و نوشته هایشان در مردم تاثیر داشته و 
آنان را به کنکاش و بررسی و تجزیه و تحلیل وا داشته است.«

عملکرد گروه گزارش در سال۹۷

حفظ سنگر خدمت  به مردم با قلم متعهد انه و انقال بی

* ایرج نظافتی دبیر گزارش کیهان: یکی از توفیقات بزرگ ما در مجموعه کیهان نگاه متعهدانه به همه مسایل 
است و این موضوع نشات گرفته از نگاه مقامات مافوق، از شخص مدیرمسئول و سردبیرمحترم تا اعضاء 

شورای سردبیری و دبیران سرویس است که به بدنه مجموعه سرایت می کند و کیهان را به رسانه ای وزین 
و متعهد به آرمان های انقالب و ارزش های میهن اسالمی تبدیل می کند و به لطف الهی تاکنون توانسته ایم با 

وجود نیروهای ارزشمند در سرویس گزارش، به سوژه های مختلف در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی بپردازیم.

گروه گزارش

حرکت در خط انقالب اسالمی
یکی از ویژگی های سرویس گزارش پویایی و تحرک 

در آن است.
ایرج نظافتی دبیرسرویس گزارش روزنامه کیهان به 
رســالت خطیر یک گزارشگر  اشاره می کند و می گوید: 
»اصوال گزارش نویســی یکی از سخت ترین مراحل کار 
خبری اســت و در دروس روزنامه نگاری هم شیوه های 
گزارش نویســی یکی از مراحل مهمی اســت که یک 

دانشجوی روزنامه نگاری باید طی کند.« 
نظافتی تصریــح می کند: »ورای این مســایل که 
ظاهر قضیه است و یک روزنامه نگار باید اصول گزارش 
را رعایــت کند، اصل وجودی کار یک روزنامه نگار نگاه 
معنوی و انســانی و توکل و توسل درپرداختن به سوژه 
هاست، به قول حضرت حافظ؛ »راهرو گر صد هنر دارد 
توکل بایدش«، وقتی روزنامه نگار این نگاه را داشته باشد 
و براساس تکلیف دینی و انقالبی و در جهت اهداف بلند 
انقالب اســالمی و رضای خداوند متعال قلم بزند قطعا 

قلمش اثرگذار و گزارشش جریان ساز خواهد بود.«
دبیر گزارش کیهان در ادامه همین بحث می گوید: 
»بنده معتقدم روزنامه نگار قبل از اینکه شروع به نوشتن 
گزارش یا مطلبش کند باید وضو بگیرد و خود را در محضر 
الهــی ببیند، چرا که خداوند کریم در قرآن به قلم و هر 
آنچه که می نویسد قسم یاد کرده است - نون والقلم و 
ما یسطرون- بر همین اساس وقتی خبرنگار در راه قرب 
الهی قلم بزند بدون شــک مطلبش بی اثر نخواهد بود و 
آن تاثیرگذاری الزم را در حوزه مربوطه خواهد داشــت 
و بــه قول حضرت امام راحل که عالم را محضر خداوند 
می نامیدند، قطعا رسالت کار خبری و اهمیت آن هم اینجا 
نمود پیدا می کند و معنادار می شــود و یک روزنامه نگار 
متعهد حاضر به نوشتن هر مطلبی که منافع دینی و ملی 
و انقالبی کشورش را زیر سؤال ببرد نخواهد شد و تفاوت 
یــک روزنامه نگار متعهد با یک روزنامه نگاری که هنوز 
به اهمیت قلم پی نبرده و تعهدی به میهن اسالمی اش 

ندارد به خوبی آشکار می شود.«

نظافتــی به گزارشــگران کیهان  اشــاره می کند و 
می گوید: »یکی از توفیقات بزرگ ما در مجموعه کیهان 
همین نگاه متعهدانه به همه مسایل است و این موضوع 
نشــات گرفته از نگاه مقامات مافوق ما، از شخص مدیر 
مســئول و سردبیر محترم حاج حسین شریعتمداری تا 
اعضاء شــورای سردبیری و دبیران سرویس است که به 
بدنه مجموعه ســرایت می کند و کیهان را به رسانه ای 
وزین و متعهد به آرمان های انقالب و ارزش های میهن 
اسالمی تبدیل می کند و به لطف الهی تا کنون توانسته ایم 
بــا وجود نیروهای ارزشــمند در ســرویس گزارش، به 
ســوژه های مختلف در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی بپردازیم و زبــان گویای مردم در 
بیان مشکالتشان و مدافع ارزش های شناخته شده جامعه 
اسالمی در قالب گزارش باشیم و اگر در این راه توفیقی 
هم کسب کردیم مرهون راهنمایی ها و دستگیری های 
مدیر مسئول محترم کیهان حاج حسین شریعتمداری 
به عنوان نماینده حضرت آقا و سردبیر روزنامه و اعضاء 
محترم شورای سردبیری کیهان است. گرچه در این راه 
الزم می دانم از زحمات برادر به راستی عزیز و گرانقدرم 

جنــاب آقای »مرتضی صفار هرندی« کمال تشــکر را 
داشــته باشم، چراکه در این راه پرفراز و نشیب در همه 
سوژه ها با صبر و حوصله یار و یاور ما بودند و همچنین 
برادر گرانقدر جناب آقای »محمد سعید مدنی« نیز در 
حوزه هــای مختلف کاری طرف مشــورت ما بودند و با 
متانت و منش پهلوانی همیشــگی اش با مهربانی تمام، 

گوش شنوای درد دل های ما بودند.«
نظافتــی اظهار امیدواری می کند در ســال جدید 
بتوانیم با توکل به خدای مهربان و توسل به معصومین 
علیهم الســالم همچنان در راه خدمت به مردم و جامعه 

اسالمی قدم برداریم. 
سنگر خدمت به مردم را حفظ کرده ایم 

»نوشــتن در بخش گزارش برون رفــت از خود و 
پیوستن به مطالبات و خواسته های جمعی است. ما در 
ایــن بخش پل ارتباطی بین مردم و مســئوالنیم و این 
برایمان بزرگ ترین فرصت، یعنی توفیق خدمت رسانی 

به مردم را فراهم آورده است.«
گالیا توانگر، جانشــین دبیر ســرویس گزارش و از 
اعضای فعال گزارش روز می گوید: »حتی اگر خود دردی 

داشته ایم، سعی کرده ایم همچنان در سنگر خدمت به 
مردم حاضر و پا برجا باشیم، چون دردهای ما با رضایت 
مردم التیام می یابد. ما هم مثل هرانسان دیگری، روزهای 
بیماری، تلخی از دست دادن عزیزی و یا احیانا شکستی 
را تجربه کرده ایم، با این حال سعی کرده ایم این دردها 
و غم های شــخصی، قلممان را تحت الشعاع قرار ندهد 

و همچنان سنگر خدمت به مردم را حفظ کرده ایم.« 
وی درباره چالش های پیش رو به این نکته اشاره دارد: 
»یکی از مسائلی که با آن همواره روبه رو بوده ایم این است 
که برخی مخاطبین عزیز تصورشان این است که ما در 
جایگاه اصالح همه چالش های موجود نشســته ایم، در 
حالی که رسالت اصلی ما خوب شنیدن و خوب انتقال 
دادن اســت. ما همه مشــاغل دنیا نبــوده و در جایگاه 
روزنامه نگاری تنها پلی بین مردم و مسئوالن هستیم.« 
توانگر درباره نکات باریک تر از مو گزارش نویســی 
حرفه ای می گوید: »در بخش گزارش روز بیشترین تالش 
من براین بوده که به میان مردم بروم و به صورت رو در 
رو صحبت هایشان را شنیده و تیتر کنم. گزارش نویسی 
کتابخانه ای زیاد مد نظرم نبوده و گزارش نویسی میدانی را 

بهترین نوع گزارش برای انتقال مشکالت مردمی می دانم. 
برای کسانی که عالقه مند به این ژانر از روزنامه نگاری 
هستند، توصیه ام این است که در گام نخست زیاد مطالعه 
داشته باشند و در گام دوم زیاد بنویسند. انتظار نداشته 
باشند الزاما هر نوشته ای از ایشان چاپ شود، بلکه باید 
صبور بوده و پله پله طی تالش در ســالیان متمادی به 
ارتقای اندیشــه و قلم خویش مشغول باشند. یک شبه 
هیچ کس روزنامه نگار نخواهد شد. بخصوص کسانی که 
پیشینه داستان نویسی دارند می توانند در توصیف موفق تر 

بوده و گزارشگران میدانی نویس خوبی شوند.«
عدالت فرهنگی در سوژه ها

آرش فهیــم از قلم به دســتان جوانی اســت که 
سال هاست در ســرویس های ادب و هنر و گزارش قلم 

می زند.
فهیم در سالی که گذشت چند اتفاق خوب را پشت 
سر گذاشت. خودش در این باره می گوید: »در کنار همه 
فراز و نشیب هایی که در سال 97 پشت سر گذاشتم، اما 
چنــد اتفاق مهم هم برای من رقم خورد. مهم ترین آنها 
قطعا اتفاق مبارک ازدواج بود، اما عالوه بر آن، گسترش 
همــکاری من با صفحه گــزارش روز هم برایم اهمیت 
خاصی دارد. وجه تمایز این صفحه با ســایر بخش های 
روزنامه این است که به مثابه تریبون، واسطه بین مردم 
و مسئوالن و دستگاه های مختلف است. بنده نیز سعی 
کردم تا حتی االمکان، منعکس کننده مطالبات، انتقادات 
و نیازهای جامعه در زمینه هایی چون ســینما، تئاتر و 

تلویزیون باشم.«
فهیم می گوید: »اهمیت ایــن حوزه بی ارتباط با 
ســایر موضوعات نیســت. مردم ما همیشه نسبت به 
موضوعــات فرهنگی به عنوان معیشــت روح، روان و 
فکر خود حساس بوده اند. ضمن اینکه هیچ کس منکر 
نیست که سایر عرصه های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، 
جدای از فرهنگ نیست. همچنان که یکی از محورهای 
اصلی کار ما در صفحه گزارش روز در سال 97 »عدالت 
فرهنگی« و توجه به مســائل و گرفتاری های مردم در 

محصوالت فرهنگی و رســانه ای بــود. به طور مثال، 
می توان به مجموعه گزارش ما درباره تئاتر  اشرافی و به 
ویژه حضور سرمایه های مشکوک در این نوع نمایش ها  
اشــاره کرد. سلسله گزارش مذکور با استقبال فراوانی 
به خصوص در میان اهالی تئاتر مواجه شد. همچنین 
یکی از گزارش های موثر در این ســال، درباره فضای 
مغشوش و باری به هر جهت »شبکه نمایش خانگی« 
بــود که دغدغه ها و نگرانی هایی را بین مردم به وجود 
آورده است. ان شاءاهلل همین مسیر را در سال 98 نیز 
ادامه خواهیم داد؛ صفحه گزارش روز کیهان، در سال 
آینده نیز چشم بیدار مردم در زمینه های گوناگون و به 
ویژه در فرهنگ و هنر خواهد بود و این عهد و پیمان 
ناگسســتنی ما با خوانندگان خوب این روزنامه است. 
در اینجــا باید از راهنمایی ها و همراهی مجدانه آقای 
ایرج نظافتی، دبیر صفحه گزارش روز تشکر ویژه کنم.«

مطالبات را به گوش مردم رساندیم
»یکی از جذابیت های قلــم زدن در  بخش گزارش 
روز مردمی بودن آن اســت، بــه ویژه وقتی حین تهیه 
گزارش و مواجهه با مردم می بینیم که با چه عشــق و 
امیدی خواستار چاپ مطلب و یا انعکاس دغدغه هایشان 
هستند، مصمم تر خواهیم شد تا به طور جدی تر در این 

راه قدم برداریم.«
هدیه آقا پور یکی دیگر از اعضای فعال در سرویس 
گــزارش روز برایمان می گویــد: »از مردم و برای مردم 
نوشتن همان اعتالی رسالت خبرنگاری و گزارش نویسی 
اســت که اتفاقا در این یک سال گذشته به خاطر وجود 
برخی مشکالت و دغدغه مند شدن مردم، صدای مردم 
شدن روی دوشمان سنگینی می کرد که به مدد حق تعالی 

توانستیم به آن فائق آییم.
به موازات چالش های موفقی که ســال 97 به همراه 
تیم حرفه ای گزارش روز کیهان تجربه کردیم،در پی ارائه و 
آماده کردن تحلیل و گزارش ها به فراخور تحوالت و اتفاقات 
روز بودیم که اکثر موارد موثر واقع شــد  و همین امرعزم 

ما را برای ادامه دادن با وجود سختی ها جزم می کرد.«
در خاتمه الزم است از دیگر عزیزان همراه سرویس 
گزارش تشــکر کنیم از جمله آقای شــیخ زاده عکاس 
پیشکسوت کیهان و آقایان قاپچی و بهرامی زاده و لطیفی 

در بخش فنی تحریریه .
 همچنین تشکرمی کنیم از برادر گرانقدر جناب آقای 
محمد حسن شهریاری که با زیبایی و سلیقه خاص خود 
صفحه گزارش را تنوعی ویژه بخشــیده است، و از همه 
همکاران در سایر بخش های چاپ،لیتوگرافی، توزیع و 

...تشکر و قدردانی داریم.
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العــاده مــورخ 1397/1۰/1۰ تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

1396/12/29 بتصویب رسید. مجید مجیدی با کد 

ملی ۰۰72929685- ســعید مجیــدی با کد ملی 

۰۰14655187 و سیدحمید فاطمی گرکانی با کد 

ملــی ۰۰82755825 بعنوان اعضــاء هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امید معمارزاده 

با کــد ملی ۰۰6۰۰85142 بعنــوان بازرس اصلی 

و میثم فــالح با کد ملــی ۰۰75113953 بعنوان 

بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد گستر خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳6۴۸ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴6۹۳۰۹

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/۰9/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: حسن اثباتی با کد ملی شماره ۰452946۰85 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آرش اثباتی 

با کد ملی ۰453542859 به ســمت رئیس هیئت 

مدیره و آناهیتا اثباتــی با کد ملی ۰93226۰276 

نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل 

چک ســفته برات و اوراق اداری و عــادی با امضاء 

مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر می باشــد. روزنامه 

کثیراالنتشــار 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 چتر بام عایق 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۴۵۲ 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱۲۱۴۸۴۹ 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/2/27
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 1۰1۰۰477865 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
1621738345 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 1۰۰2553397 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
۰۰5۰874993 و مؤسسه 
خدمات تأمین اقالم مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی 1۰1۰۰48۰728 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
1285544773 و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 1۰1۰۰33612۰ ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   ۰۰37۰۰789۰ ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   1۰1۰۰55448۰
وحید خاوئی به شــماره ملی 
۰۰71۰8۰252 بــه ســمت 
اعضــای هیئت مدیــره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵۰ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت ۱۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴6۷۹۸۷

بدون نقطه کور


