
گزارش روز
صفحه ۵
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ 
۱۱ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۴

افقی:
1- یکی از غذاهای مفید برای مغز انسان - از سرداران شهید 
 دوران دفــاع مقــدس 2- رئیس انجمن خوشنویســان ایران 
3- زدن آن به سیگار امراض زیادی را برای بدن انسان به همراه 
دارد- بهتریــن خوردنی همراه با غذا- به طور دقیق به چیزی 
اندیشیدن- شــکوه و جالل 4- نوعی بمب- درخت تسبیح- 
بیست بیست آن را در پیش رو داریم 5- یکی از روسای جمهور 
پیشــین کشور افغانستان- واحد پول کشور آفریقای جنوبی- 
پایتخت کشــور نروژ 6- رود معروف کشور سوئیس- سالی را 
گویند که ســیصد و شصت و شش روز آن کامل باشد- پارک 
بزرگی در پایتخت 7- یکی از دو مجهول  در طبیعت- حرکتی در 
ورزش ژیمناستیک- آتشی است که به برافروخته خود نیز رحم 
نمی کند 8- شهر مقدس بودائیان- عاشق عذرا- ماشین بلند کن 
9- بتی در زمان جاهلیت- یکی از کشورهای جداشده از شوروی 
ســابق در شــمال اروپا- هر چیزی که آلوده به ربا  شده باشد 
10- برج معروف کج و دنباله دار کشور ایتالیا- شاعر می گوید 
 چون کــه صد آید آن هم پیش ماســت- از کلمات تأکیدی
 11- دستی که باید به سوی نیازمندان دراز شود- نوعی پسوند- 
در مثل می گویند فقط یکبار در عمر آدمی ممکن اســت در 
خانه را بزند 12- یکی از راههای انتقال کاال و مسافر در سراسر 
جهان- ســعدی آن را کلیــد در گنج صاحب هنر می داند- از 
صفات رذیالنه13- گفتگوی خودمانی- شــعله آتش- فوت و 
فن کار- آشکار و نمایان 14- شمردنی جنگل- قصیده سرای 
بزرگ قرن ششــم هجری که علم نجوم هم  می دانست- یکی 
از نژادهای ســاکن در شــرق اروپا 15- اثری از آیت اهلل شهید 

مرتضی مطهری- سوره ای در قرآن کریم.

عمودی:
1- جراحی نوین الغری که در این سال  ها اقدام به آن 
میان ثروتمندان رواج پیدا کرده است- این یکی فقط 
می گوید! بده در راه خدا 2- اولین تیم ورزش ایران که 
به المپیک توکیو راه یافته است- دارویی آرام بخش و 
ضد تشنج 3- الفبای موسیقی- گاو کوهی- مازنی ها 
به پوست سبز گردو می گویند- جای پا 4- از نامهای 
رسول گرامی اسالم)ص( در قرآن کریم- نام یکی از 

شماره 11520 جدو    ل

نوادگان شیث ابن آدم در تاریخ قدیم 5- زینت آدمی- 
یگانگی و فردیت کاری که استعاره الزم ندارد- گزاره 
خبری اســت که درباره آن داده می شود 6- نوعی 
اســب- نمره ای که همه دانش آموزان دوست دارند 
آن را در کارنامه خود ببینند- از وسایل خنچه عقد 
عروس و داماد 7- نامی که در قدیم به کالنتری داده 
بودند- واحدی در اوزان انگلیسی ها- نوعی مار بزرگ 
8- عالمت ماضی استمراری- موش خرما- صدای 
آهنگین و بخش مهمی اســت در موسیقی ایرانی- 
همســایه قدیمی تهران 9- خواب کوتاه- شهری 
قدیمی در استان همدان- از ویژگی های سخن خوب 
و کامل 10- اتفاق و پیشــامد- ریختنی به صندوق 
انتخابات- پایتخت امویان 11- نام جدید شــهر بار 
فروش- از تولیدات زنبور عسل- درختی است که 
دانه های روغنــی دارد- صرفه جویی در مصرف آن 
یک وظیفه ملی اســت 12- مطابق قاعده و روش 
معین- معجزه بزرگ حضرت محمد صل اهلل علیه و آله 
و سلم- مخفف بسیار 13- کلمه نهیب زدن- ایران 
رتبــه اول صادرات این محصول را در جهان به خود 
اختصاص داده است- رشته ای در ورزش های گروهی 
14- سوره ای در قرآن کریم- هستی و بودن- در قدیم 
به مالیات می گفتند 15- کارگردان معروف سینمای 
روسیه که فیلم آیینه را در کارنامه خود دارد- جانوری 

که می تواند بیش از دو سال در خواب باشد.

در جامعه، که یک سازمان وسیع است، 
با توجه بــه اهمیت وجدان کاری و انضباط 
اجتماعــی، افراد به عنوان عامل رشــد و 
بهره وری سازمان، می توانند بسیار تأثیرگذار 
باشــند. آن ها به عنــوان تکه های پازل با 
شناخت جایگاه خویش در جامعه و همکاری 
متقابل با رعایت وجــدان کاری و انضباط 
اجتماعی در جهت حل مشکالت به شکل 

اهرم های کلیدی عمل می کنند.
درون هر سازمان وجدان کاری از اساسی ترین 
موضوعاتی اســت که عامل پیشــرفت و توسعه 
سازمان است و بر این اساس زمینه رضایت مندی 

کارکنان و افراد مرتبط با سازمان مهیا می شود.
افراد در درون ســازمان بــا وجدان کاری باال 
اهداف و ارزش های ســازمان را برای خود درونی 
کرده و بدون درنظر گرفتن اوامر و قوانین مصوب 
به طــور درونی خود را مقید به عمل به وظایف و 
تالش جهت رسیدن به اهداف سازمان می دانند. 
در واقع همسو با اهداف و ارزش های سازمان 
حرکت کرده و با ســازمان احســاس یکی بودن 
می کننــد. افرادی کــه دارای وجــدان کاری و 
انضباط اجتماعی باالیی هستند بسیار قابل اتکا 
و مسئولیت پذیرتر از دیگران هستند به طوری که 
تالش خارج از وظیفه در جهت اهداف ســازمان 

انجام می دهند.
وجدان از دیدگاه قرآن

در قرآن کریم واژه وجدان و مشتقات آن، در 
معنای یافتن و دیدن، اطالع و آگاهی و رســیدن 
مورد اســتفاده قرار گرفته است و به عنوان نفس 
لّوامه )سوره قیامت، آیه 2( نیز تعبیر شده است. 
یعنی در صورت انجام کار زشــت، نفس فرد او را 
ســرزنش می کند و با انجــام کار خوب نکوهش 
می کند. در اســالم به پــاداش و رضایت درونی 
اهمیت بسیار داده می شــود و معیار این پاداش 
رضایت خداســت که در آن صورت فرد آرامش 
خاطــر و وجدان آرام خواهد داشــت. در نتیجه 
در قرآن آمده اســت؛ وجدان امری درونی است 
و وســیله ای که انسان ها به کمک آن بر خوب و 
بد اعمال آگاه می شــوند، که دربرگیرنده عوامل 

احساسی، عاطفی و شناختی است.
اسماء کربالیی دانشجوی مدیریت در گفت وگو 
با گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »متأسفانه 
به دلیل مشــکالت عدیده ای که در اجتماع با آن 
روبه رو هستیم، کمتر شاهد توجه به وجدان کاری 
در بین افراد در درون برخی سازمان ها می باشیم. 
به گونه ای که این عدم انضباط اجتماعی و وجدان 
کاری در کل جامعه نمــود پیدا می کند و حتی 
در بین کسبه و مشــاغل آزاد بیش از سازمان ها 
مشــهود است، چرا که عوامل نظارتی و بازدارنده 
افراد را ملزم به قرار گرفتن در مســیر درســت 
اهداف ســازمان قرار می دهد. اما در بین مشاغل 

آزاد این گونه نیست.«
وی می افزاید: »به عنوان مثال وقتی برای خرید 
میوه به میادین میوه و تره بار مراجعه می شــود، 

بیداری وجدان کاری در سایه مطالبات مردمی

ضرورت وجدان کاری
 و انضباط اجتماعی 

در جامعه امروز- بخش نخست
 سمیه دولتی

* یک مراجعه کننده به بیمارستان: وجدان کاری خود عامل 
الزام افراد به رعایت حقوق متقابل است. مثالً در بیمارستان، 

پزشک معالج در صورتی که وجدان کاری داشته باشد، 
قطعاً مسیر درمان بیمار را به نحو احسن انجام خواهد داد 
بدون مالک قرار دادن مادیات و یا قرابت با بیماران و در 

نهایت نتیجه هرچه باشد مورد قبول خواهد بود.

* پرویز سروری نماینده ادوار مجلس:
 وقتی که وجدان کاری متاثر از دین مداری است 

خودکنترلی دارد و فرد بدون نظارت قانون
 و به طور خودجوش تعهدات را اجرایی می کند.

محصــوالت غیرقابل اســتفاده را با محصوالت 
قابل استفاده به صورت درهم با قیمت ارزان تر از 
فروشگاه های سطح شهر عرضه می کنند. غافل از 
اینکــه در نهایت با درنظر گرفتن بخش غیرقابل 
مصرف و دورریز این محصوالت بهای آن نه تنها 
ارزان تر نیســت بلکه منجر به اصراف هم خواهد 

شد.«
وی ادامه می دهد: »اگر چنانچه وجدان کاری 
حاکم باشد، قطعاً اجازه نخواهد داد افراد به خودی 
خود از اخالق حرفه ای و کاری خود تخطی کرده 
و به بهانه کســب سود بیشتر وجدان خود را زیر 

پا بگذارند.«
عوامل مؤثر بر وجدان کاری

عوامل بسیاری در ایجاد و تقویت وجدان کاری 
مؤثرند که از آن  جمله می توان به عوامل فرهنگی، 
اجتماعی، فردی- شخصیتی و عوامل خانوادگی و 

تربیتی اشاره کرد. برخی از عوامل مؤثر در وجدان 
کاری مانند شخصیت فرد امکان تغییر کمتری در 
آن ها وجود دارد، اما تعدادی نیز اکتسابی هستند و 
قابلیت بازدارندگی دارند که از آن جمله می توان به 

عواملی فرهنگی- اجتماعی اشاره کرد.
خانمی حدودا 50 ســاله در حالی که از یکی 
از بیمارســتان های شهر تهران مرخص شده بود 
در خصوص وجــدان کاری در مراکز درمانی، در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: 
»وجدان کاری خود عامل الــزام افراد به رعایت 
حقوق متقابل است. مثال در بیمارستان، پزشک 
معالج در صورتی که وجدان کاری داشــته باشد 
قطعا مســیر درمان بیمار را به نحو احسن انجام 
خواهــد داد بدون مالک قــرار دادن مادیات و یا 
قرابت بیماران، و در نهایت نتیجه هرچه باشــد 

مورد قبول خواهد بود.«
وی تصریــح می کند:  »علی رغم این که جای 
تشکر دارد از پزشکان محترمی که تمام تالش خود 
را برای بهبودی بیمار انجام می دهند، عده معدودی 
هم هستند که متأسفانه با زیرپا گذاشتن وجدان 
کاری خــود نه تنها برای جــان بیمار خود ارزش 

قائل نیستند بلکه گاها شاهد هستیم که به بیمار 
آسیب های جدی و جبران ناپذیری وارد می کنند.«

وی تاکید می کند: »اگر چنانچه در مقابل این 
مسائل که به سالمتی افراد مربوط می شود نظارت 
بهتری صورت گیرد، بی تردید کمتر شاهد این گونه 

مشکالت خواهیم بود.«
ارتباط بین وجدان کاری

 و بهره وری کارکنان
طبــق تحقیقــات انجام شــده در خصوص 
بهره وری و عوامل مؤثر بر آن، وجدان کاری یکی 
از مهم ترین این عوامل شناخته شده است. اهمیت 
این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم منابع 
سازمان ها محدود است و روزی به پایان می رسد. 
اما وجدان کاری باید در بین افراد جامعه و منابع 
انسانی سازمان ترویج یابد تا از یک طرف وجدان 
کاری در افراد به صورت یک امر طبیعی یا فطری 
و فراگیر درآید و از طرف دیگر از امکانات موجود 
ســازمان حداکثر استفاده را با حداقل هزینه در 

کوتاه ترین زمان بنماید.
»پرویز سروری« نماینده ادوار مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 

می گوید: »اساسا وجدان کاری با انضباط اجتماعی 
الزم و ملــزوم یکدیگرند. در واقع شــرط الزم و 
کافی هســتند. نمی شود وجدان کاری داشت اما 
انضباط اجتماعی نداشت. وجدان کاری و انضباط 
اجتماعــی دو عنصر جدی بــه وجود آمدن یک 
محصول مناسب هستند. یعنی وقتی این عناصر 
با هم ترکیب می شــوند خدمت متولد می شود 
اما یکی از این عناصــر بدون دیگری به خدمت 

منتهی نمی شود.«
وی در ادامه می افزاید: »وجدان کاری بدون 
انضباط اجتماعی ممکن است به خدمت تبدیل 
نشود و انضباط اجتماعی به تنهایی ممکن است 
به ضد خدمت تبدیل شــود و یا در جهت منافع 
فــردی قرار گیرد. اما اگر این دو در کنار هم قرار 
گیرند هم منافع شخصی و هم منافع اجتماعی، 

هر دو با هم تحقق می یابند.«
سروری در ادامه می گوید: »عوامل متعددی 
وجود دارد که بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی 
تأثیر گذارند امــا به عقیده بنده، موضوع وجدان 
کاری قبول تعهدات معنوی است، یعنی تعهدات 
معنوی است که باعث می شود وجدان کاری دوام 

یابد. جوهره وجدان کاری معنویت و اخالق است. 
اگــر نگاه و تعهدات دینی نباشــد در این صورت 
اخالق یک وجهه ســکوالر پیدا می کند و به این 
ترتیب وجدان در مقوله هایی تحت تأثیر فشار قانون 
شکل می گیرد. اما وقتی وجدان کاری شالوده خود 
را از اخالق و معنویات دینی بگیرد، بقا و دوام پیدا 

کرده و تبلورش تقدم دیگران بر خود است.«
نماینــده ســابق تهران در مجلس شــورای 
اســالمی می افزاید: »از مهم ترین ویژگی وجدان 
کاری، دین مداری و اخالق اســت که به تبع آن 
قانون مداری و تحقــق وجدان کاری، خدمت به 
هم نوع و تقدم دیگران بر خود متجلی می شود.«

وی ادامه می دهد: »وجدان کاری یا با فشــار 
قانــون تحقق می یابد و یا بــا تعهدات معنوی و 
دین مدارانه شــکل می گیرد و وقتی که این دو 
عنصر وجود نداشــته باشــد و یا نقصی داشته 
باشــند، تأثیرگذاری آن یا خیلی کم اســت و یا 
کاماًل بی تأثیر می باشد و یا به صورت کاریکاتوری 
تبلــور پیدا خواهدکرد. اگر وجدان کاری در یک 
مدار درست شکل بگیرد آن وقت طبیعتاً می تواند 
تأثیرگذاری باالیی داشــته باشند. یعنی می شود 

گفت وجدان کاری وقتی که متأثر از دین مداری 
است، خود کنترلی دارد و فرد بدون نظارت قانون 
و به طور خودجوشی تعهدات را اجرایی می کند. 
یعنی عوامل بیرونی صرفاً تأثیرگذار نیستند و این 
که عوامل درونی تأثیرات شان بسیار بیشتر است.«
سروری تصریح می کند: »کسانی که نگاهی 
عمیق به وجــدان کاری دارند متأثر از اخالق و 
معنویت دینی اســت در خلــوت و جمع به یک 
گونــه عمل می کنند و رفتار واحد دارند یعنی به 
طور طبیعی همیشه عوامل درونی، عوامل بیرونی 

را تحت تأثیر قرار می دهد.«
وی می افزاید: »اما در وجدان کاری ســکوالر 
عوامــل درونی تقریباً وجود ندارد و بیشــتر این 
عوامل بیرونی هســت که فرد را مجبور می کند 
در چهارچوب هــای تعیین شــده حرکت کند. 

درجامعــه ما به طور طبیعی تفکر ســکوالر که 
انضباط غیر الهی از این تفکر سرچشمه می گیرد، 
تبلور پیدا نکرده اما می شــود آن را در قالب یک 
شــکل فوالدین از اجرای قانون تلقی کرد با نگاه 
دین مدارانه وجدان کاری نتیجه اش این شده که 
ما هم یک شکل کاریکاتوری از تجلیات اخالق و 
معنویات دین مداری و فرهنگ اجتماعی داریم و 
هم یک نگاه کاریکاتوری در بحث قانون نسبت به 

وجدان کاری داریم.«
سروری با بیان اینکه هیچ کدام از آن ها به طور 
کامل انجام نمی شود، می گوید: »نتیجه این است 
که در هر دو مورد شــکل معیوبی این دو عنصر 
تأثیرگذار را در وجدان کاری مشــاهده می کنیم. 
مجموعاً می توان گفت که ما خروجی خوبی امروز 
در رابطه با وجدان کاری در جامعه مان مشــاهده 

نمی کنیم.«
وی تصریح می کنــد: »امروز جامعه ما بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند وجدان کاری اســت. 
اگر مشاهده می کنیم که فساد لجام گسیخته ای 
جامعه مــان را آزار می دهد و مردم خوبی که 40 
سال پای این انقالب هزینه دادند و هر سختی را 

تحمل کردند و در همه فراز و نشیب ها مردانه پای 
انقالب ایستادند، اما امروز به اعتماد و توقعاتشان 
پاسخ مثبت داده نشده. به عقیده بنده باید علتش 
را در وجوان کاری جســت وجو کنیم چرا که ما 
نتوانستیم اخالق و معنویات را در جامعه نهادینه 
کنیم و از طرفی هم نتوانستیم قانون را به عنوان 
عنصر تنظیم کننده در وجدان کاری وارد کنیم، 
یعنــی این دو عنصر مؤثر درونی و بیرونی تحقق 

انتظامی پیدا نکرده و هم افزایی نکرده اند.«
وی بــا تأکید بر اینکه نتیجه عدم انتظام این 
دو عنصر، برون داده های اجتماعی است که نه به 
انقالب شباهت دارد و نه با اسالم و نه با توقعاتی که 
مردم به طور طبیعی پس از دادن این همه هزینه 
برای انقالب و نظام دادند تطابقی دارد، می افزاید: 
»بازگشت اعتماد عمومی و ایجاد انسجام ملی و 
تأثیرگذاری وجدان کاری عمومی برمی گردد به 
اینکه مــا این دو عنصر را هم افزا کنیم و جایگاه 
هر کدام را به طور طبیعی روشن کنیم و برای هر 
دوی این ها فرهنگ سازی مثبتی را صورت دهیم 
که بتواند یک تأثیر همه جانبه و چند وجهی را در 
فرهنگ اجتماعی و وجدان کاری داشته باشیم.«

یک پژوهش آماری
طی یک پژوهش آماری که از افراد شــاغل 
در شــرکت های تحت پوشش گروه صنایع فلزی 
و ماشــین آالت صورت گرفته، مشــتمل بر 14 
شــرکت تولیدی و خدماتی با 4257 نفر پرسنل 
بوده است. خالصه ای از نتیجه گیری پژوهش فوق 

به شرح زیر است:
از میان متغیرهای مســتقل مورد بررســی، 
بیگانگــی از کار، دارای بیشــترین تأثیر بر روی 
وجــدان کاری کارکنان می باشــد. کارکنانی که 
نســبت به کار خود احســاس بیگانگی کمتری 
داشتند از میزان وجدان کاری بیشتری برخوردار 
بوده اند. همچنین با اتخاذ ســبک مشــارکتی و 
به حداقل رســاندن اســتفاده از سبک آمرانه در 
مدیریــت، می تــوان وجــدان کاری کارکنان را 

افزایش داد.
از طرفی با کاهش میزان احساس نابرابری در 
میان کارکنان می توان میزان وجدان کاری آنان 
را افزایش داد. با تأمین بیشتر عوامل انگیزه شامل 
عوامل ابقاء و انگیزشی و از آن میان عمدتاً عوامل 
ابقاء شامل حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، رابطه 
شغل، معاشرت با همردیفان، ایجاد شرایط مناسب 
در محیط کار، تشــویق از عملکرد کارکنان و... 
وجدان کاری را در بین کارکنان افزایش خواهد 
داد. با تأکید بر افزایش میزان وجدان کاری مدیران 
و اقدام در این خصوص، و همچنین الگو قرار دادن 
مدیران مذکور جهت کارکنان به افزایش میزان 

وجدان کاری در بین کارکنان کمک می کند.
براساس نتیجه نهایی پژوهش فوق مشخص 
گردید که تحت تأثیر عوامل مورد بررسی وجدان 
کاری کارکنان جامعه مورد بررسی در حد متوسط 
و پایین تــر بوده اســت، یعنی مجموعــاً )63/6   

درصدحجم نمونه(
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بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰67۱۳۵۹۵۰۰۹ )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.
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فرم تقاضا
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
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سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

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 

۹۸۹  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹۸ 

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 ۱۰۱۰۰۴67۹۸7

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 96 
شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - موسسه حسابرسی داریا روش به 
شناسه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا 
رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1397/12/29 انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۱6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵667

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای علی عبادت طلب بارکوسرائی به شماره ملی 2720906077 
به ســمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران- خیابان 
آیت اله طالقانی- خیابان فلسطین- پالک 362- طبقه اول- واحد شمالی 

کدپستی 1416894533 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴7۰۱۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴


