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یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی: برای تولید هر مقاله  امتیازهای 
مختلف به فرد داده می شود. استادان بر 
اساس امتیازهای به اصطالح پژوهشی، 
می توانند دانشجوی تحصیالت تکمیلِی 
بیشــتری جذب کننــد و این چرخه 
معیوب فقــط در دروِن خود می چرخد 
و مســئله ای را از جامعه حل نمی کند. 
این جفا در حق دانشــگاه اســت که 
دانشگاهیان بیشتر مشغول این باشند 
می آورند. دست  به  امتیازهایی  چه  که 

به  با توجه  آزاد:  سخنگوی دانشــگاه 
شــرایط موجود، ممکن است شهریه 
برخی کدرشته ها کاهشی باشد یا برخی 
دیگر ثابت بمانــد یا افزایش پیدا کند. 
در این خصوص هیئت  امنای اســتانی 
رشته،  مانند  مختلفی  عوامل  براساس 
شهر، سطح درآمد خانوارها در منطقه 
تصمیم گیری خواهد کرد و میزان شهریه 
می شود. مشخص  عوامل  این  براساس 

 رئیس  دانشگاه کار استان قزوین: درآمدهای این دانشگاه به  جای شهریه از طرح های دانشجویی 
و شــرکت های دانش بنیان تامین می شــود، به همین جهت ۴۵ درصد از وابستگی خود را به 
شهریه کاهش دادیم و تحصیل در مقطع کاردانی این دانشــگاه برای همه اقشار رایگان است.

افقی:
 1- ســفینه صحــرا- بی نتیجه برگشــتن

2- انتظاری که آمریکا از تشــدید تحریم ها 
علیه کشورمان دارد 3-مادر ورزش ها- عقاید 
و نظریات- شیره چغندر- لطیف 4- بهترین 
کشــتی گیر ما در چهار ســال اخیر - نوعی 
گلوله نورانی- پول ژاپنی 5- باطن و اندرون- 
ظرفی برای برشتن- گردن عرب 6- ضرورت 
ســفرهای تابســتانی- خنــک- گندیدگی 
7- نشــانه فعل استمراری- غارت- منسوب 
به دژ حســن صبــاح 8- درختــی در البرز 
مرطوب- اســتخوانی بلند- امــر به رفتن- 
نازک 9- بازیگر بی مزد و مواجب- ستارگان 
نورانــی- عزم و اراده 10- پدر شــعر نو- در 
تهران ســه کیلوگرم اســت- نظم و ترتیب 
11- نازک تر از هوله- ظرفی برای سیگار- ابزار 
کفاشان 12- پرنده ای زیبا- کاشف میکروب 
طاعــون- از توابع کرمانشــاه 13- عالمت و 
نشانه- بخشــنده- نقش کشیدن- پوستین 
14- از دشواری های کار در بانک های ایرانی 

15- استفاده کردن- فریاد زنانه.

عمودی:
1- خوشــحال- گیاهی خوشبو- قد و 
باال 2- سالنامه ای که حکیم نیشابور با 
کمک ریاضیــدان بزرگ خازنی تنظیم 
کرد و بهتر اســت که با وصف »جاللی« 
از آن یاد نشــود- پایتخت لهســتان 
امام سجاد)ع(-  از پسران  3- عریان- 
دربرگیرنــده- مرحلــه ای در کارکرد 
موتورها ۴- عامل ارزآوری برای اقتصاد 

شماره 11774 جدو    ل

هر کشور-کندی و آهستگی- فشرده و 
ضایع ۵- ثروتمند- خیانت  در تهران- 
پرده داری   -6 خــوردن  زمین  صدای 
خانه خدا- وصف خروس جنگی درجه 
یک- رشته ای در شمشیربازی 7- گرما و 
حرارت- ژاپن در لسان اعراب- شهر مقر 
حکومت در دانمارک 8- سرسبز- پسوند 
معروف  غزوات  از  بیهوشی-  مراقبت- 
9- روز بازگشایی مدارس- تانکر حمل 
ســیمان و غالت- پیچیدن 10- دولپ 
چهره- برادر ســارا- کتاب موسی)ع( 
11- شهری در نزدیکی کوه دنا- تجملی 
و باشــکوه- حــالل الک ناخن 12- از 
غذاها- نواخت و ضرباهنگ- ابزاری در 
ایستگاه هواشناسی 13- پسوند اعداد 
ترتیبی-فراخــوان- مخترع تلگراف- 
ردیف 1۴- ولگرد- سیاست واحد آمریکا، 
تل آویو و آل ســعود 1۵- وزنی معادل 
بیست و هفت کیلوگرم- دارای اخالق و 

رفتار خوب- وسیله برش.

دانشجویان در گیرودار شهریه های میلیونی دانشگاه ها- بخش پایانی در مورد شــهریه دانشگاه ها دو مســئله به موازات 
یکدیگر مطرح است؛ اول اینکه شهریه ها باید به گونه ای 
باشــند که عدالت آموزشی زیر سؤال نرود و دوم اینکه 
شهریه ها باید هم وزن کیفیت آموزشی دانشگاه ها باشند. 
در یک ویدئویی که اخیرا در فضای مجازی منتشر و دست 
به دست شده اســت، کوهی از مجلدات پایان نامه های 
دانشجویی یک دانشگاه در جنوب کشور دیده می شود 
که به صورت کیلویی و به عنــوان کاغذ باطله فروخته 
شده اند! به راستی اگر دستاورد چندین سال آموزش در 
دانشگاه اینچنین است، پس چرا باید دانشگاه ها هزینه 
کالن تحصیل دریافت کنند و هیچ خروجی که به درد حل 

مشکالت جامعه و مردم باشد، ارائه ندهند؟
روشن است که باید تالش دانشگاه ها بر این محور قرار گیرد 
که با ارائه راهکارهایی از بار وابستگی شان به شهریه ها کم شود. 
یکی از این راه ها ایجاد پل ارتباطی بین دانشــجو و بازار کار از 

طریق ارائه طرح های دانش بنیان است.
از سوی دیگر شرایط کرونایی فرصت طالیی است تا دانشگاه ها 
نقایص کیفیت آموزشی خود را باز شناسند و نسبت به رفع آنها 

همت مضاعفی را به خرج دهند.
 طرح های دانش بنیان 

راهی برای کاهش وابستگی به شهریه 
به نظر می رســد ضرورت دارد در معیارهای ارزیابی علمی 
دانشــجویان تجدیــد نظر کلی کرد و دانشــجویی را اساســا 
فارغ التحصیل دانست که بتواند با طرح پژوهشی و محتوای علمی 
پایان نامه خود گرهی از کار مردم جامعه اش باز کند، وگرنه از علم 

بی عمل و بی ثمر چه حاصل؟ 
حسن اسدی رئیس  دانشگاه کار استان قزوین از کاهش 45 
درصدی وابســتگی این دانشگاه به شهریه خبر داده و می گوید: 
»درآمدهای این دانشگاه به  جای شهریه از طرح های دانشجویی 
و شــرکت های دانش بنیان تامین می شود، به همین جهت 45 
درصد از وابستگی خود را به شهریه کاهش دادیم و تحصیل در 
مقطع کاردانی این دانشگاه برای همه اقشار رایگان است. براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته در تالش هســتیم میزان وابســتگی 

دانشگاه به شهریه را تا 70 درصد کاهش دهیم.«
رئیس  دانشگاه کار استان قزوین در ادامه می گوید: »دانشگاه 
کار از ســال 75 آغاز به کار کرد و در حال حاضر ســه شعبه در 
شــهرهای قزوین، زنجان و رفسنجان دارد که در ابتدای امر با 6 

رشته کارشناسی و کاردانی فعالیت خود را آغاز کرد.«
وی در تکمیل صحبت هایش با استناد به آمار موجود، درباره 
میزان جذب فارغ التحصیالن این دانشــگاه به بازار کار می گوید: 
»اغلب دانشــجویان پس از فراغت از تحصیــل جذب بازار کار 
می شوند، در سال 98 بالغ  بر430 نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل 
شدند که 285 نفر استعالم استخدامی گرفتند که معادل 66/2 
درصد است. در برنامه داریم تا دوره های مهارتی را افزایش دهیم. 
برای همین 30 تفاهم  نامه با دستگاه ها و نهادهای استان قزوین 
منعقد شــده است تا دانشجویان عالوه بر رشته تحصیلی خود با 

چند مهارت دیگر نیز آشنا شوند.«
موج مقاله نویسی سفارشی در ایام کرونا 

در ایام کرونایی که تکیه بر آموزش مجازی اســت، خیلی از 
استادان مطالبه مقاله از دانشجویان خود دارند. دانشجویان نیز از 
خدا خواسته بی آنکه حتی یک بار به کتابخانه مراجعه کرده و الاقل 
یک پژوهش کتابخانه ای ارائه دهند، با زنگ زدن به مراکزی که 
مدعی تهیه مقاله دانشجویی هستند و پرداخت مبالغی باال اقدام 

به خرید مقاله می کنند! حال باید پرســید اگر کیفیت آموزش و 
خروجی چنین است، گرفتن شهریه های کالن توسط دانشگاه ها 

چه معنایی دارد؟ 
دکتر زهرا گویا اســتاد ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشــتی درباره موج مقاله نویســی در دانشگاه ها توضیح 
می دهد: »برای تولید هر مقالــه  امتیازهای مختلف به فرد داده 
می شود. اســتادان بر اســاس امتیازهای به اصطالح پژوهشی، 
می توانند دانشــجوی تحصیالت تکمیلِی بیشتری جذب کنند و 
این چرخه معیوب فقط در دروِن خود می چرخد و مسئله ای را از 
جامعه حل نمی کند. این جفا در حق دانشگاه است که دانشگاهیان 
بیشــتر مشغول این باشند که چه امتیازهایی به دست می آورند. 
تعجب من از این است که با این معیارهای عجیب و غریب و دائم 
در حال تغییر برای بررســی »کیفیت دســتاوردهای پژوهشی« 
دانشجویان و استادان، چقدر به پیشرفت معنادارمان افزوده شد؟ 
آیا ایرانی هایی که در محافل بین المللی خوش درخشــیده اند، به 
دلیل تعداد مقاله هایشان بوده یا مسئله ای را حل کرده اند و آینده 

نوینی را برای بشر ترسیم کرده اند؟«
گویا، با بیان اینکه ما در ایران افرادی داریم که تا 4000 مقاله 

 ناهمگونی شهریه های سنگین 
و خروجی علمی دانشگاه ها

تولید کرده اند، می گوید: »حتی در رشــته ریاضی هم کسانی را 
داریم که حدود 1000 مقاله نوشــته اند! ولــی آیا همین افراد، 
توانســته  اند یک مسئله ساده  دم دستی جهانی یا محلی را حل 

کنند یا در حل آن مشارکت داشته باشند؟«
این اســتاد دانشــگاه در تکمیل صحبــت هایش می گوید: 
»امیدوارم بحران کرونا تلنگری برای نظام آموزش عالی باشــد. 
برای اینکه افراد در تاریخ بمانند، رزومه آنها و مقاالتشان اهمیتی 
ندارد، بلکه میزان اثرگذاری آنها مهم است و البته این را جامعه و 
تاریخ قضاوت خواهند کرد، نه جدول رمل و اسطرالب »مزایا«ی 

من درآوردی!«

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می افزاید: »قرار نبوده 
ظرفی با عنوان »دانشگاه«، »مجله«، »گروه های آموزشی« و نظایر 
آن ایجاد کنیم و داخل آن را با هر چیزی که به آن کمّیتی متناظر 

کرده ایم، پُر کنیم.«
 میزان شهریه برای ترم جدید 

در اختیار هیئت امنای دانشگاه 
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم درباره راهکارهای 
برگزاری دروس عملی برای ترم جاری در دانشگاه ها می گوید: »در 
تــرم جاری اولویت برگزاری کالس های حضوری با آزمایشــگاه ها، 

کارگاه ها و بخش تجربی کالس ها است.«
وی در ادامــه می گوید: »اولویت اول برای کالس های حضوری 
با این دســته کالس ها است و ســپس اولویت با کالس تحصیالت 

تکمیلی خواهد بود.«
معاون آموزشی وزارت علوم می افزاید: »در تابستان سال جاری 
برخی از دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها را برگزار کردند، ولی به 
هرحال یکی از چالش های جدی آموزش الکترونیکی بخش تجربی، 

کارگاهی و آزمایشگاهی است.«
وی درباره تعیین شــهریه در ســال تحصیلــی جدید توضیح 
می دهد: »تعیین شهریه و کم یا زیاد کردن آن بر عهده هیئت امنای 
دانشگاه ها است و در حیطه معاونت آموزشی قرار ندارد و تنها مطلبی 
را که می توانم اعالم کنم این است که هزینه های کالن دانشگاه ها با 

الکترونیکی کردن آموزش خیلی تغییر نمی کند.«

خاکــی صدیق در تکمیــل صحبت هایش می گوید: »شــاید 
ســرویس غذای دانشــجویان و رفت و آمد کم شود وگرنه از نظر 
تعداد کالس ها و حقوقی که باید پرداخت شود، خیلی تغییر ایجاد 
نمی شود و عمده هزینه های آموزش عالی باقی می ماند و حال اینکه 
چند درصد باید شــهریه دانشجویان کاهش یابد؟ در اختیار هیئت 

امنا دانشگاه ها است.«
ضرورت ایجاد سیستم جامع ارزشیابی اساتید

پژوهش درباره کیفیت تدریــس اعضای هیئت علمی  ازجمله 
مهم  ترین مسائلی است که از یک  سو بازخورد مناسب برای تجزیه  
و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم گیری های اساسی و برنامه ریزی 
راهبردی در اختیار مســئوالن و دست اندرکاران آموزش عالی قرار 
می دهد و از ســوی دیگر اعضای هیئت  علمی  با آگاهی از کیفیت 
عملکرد خود در جریان تدریس قادر خواهند بود به اصالح شیوه ها 
و روش های آموزشــی و در نتیجــه، افزایش کیفیت تدریس خود 
بپردازند. تالش در جهت بهبود کیفیت تدریس اعضای هیئت  علمی 
 باید به عنوان یکی از اهداف اصلی مورد توجه مؤسسات و نظام های 
آموزش عالی قرار گیرد و برای دســتیابی به آن باید ساز و کارهای 
مناســبی در جهت ارتقاء و بهبود شناسایی و کلیه امکانات خود را 
برای آن آماده کنند. در مقابل بدون تردید ارزشیابی عملکرد اساتید 
به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هرگونه نظام آموزشی یکی 
از گسترده ترین و جنجالی ترین مباحث فرایند آموزش می باشد، به 
 طوری  که اصالح نظام آموزشی در دانشگاه ها و پی ریزی فعالیت های 

آموزشی بر اساس تحقیقات، هر دو از مواردی هستند که بستگی 
تمام به موضوع ارزشیابی اساتید دارد. مدت  زمان زیادی است که 
در مراکز آموزش عالی بیشترین منبع مورد استفاده و همچنین 
شــاخص کیفی برای ارزیابی دانشــگاه، ارزشیابی اساتید توسط 

دانشجویان می باشد.
عوامل مختلفــی در بی توجهی به کارکرد آموزش در هنگام 
ارزشــیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها موثرند که از 
مهم ترین آنها می توان به اعتماد بیش از حد به پرسشــنامه های 
ارزیابی دانشجو به عنوان مهم ترین منبع جمع آوری اطالعات برای 
ارزیابی کیفیت تدریس، علی رغم وجود شواهد مختلف در پایین 

بودن روایی و اعتبار آنها  اشاره کرد.
در راستای ارزشــیابی از عملکرد اساتید توسط دانشجویان 
می توان بیان کرد که بررسی روندهای آموزشی در زمینه توسعه 
دانشگاه ها نشان می دهد که دانشگاه ها نیاز مبرم به بهسازی نیروی 
منابع انســانی به  ویژه اساتید و انطباق ســریع با استانداردهای 
جدید آموزشــی دارند. به نظر ساخت یک رویکرد سیستماتیک 
 می تواند گامی  مؤثر برای باال بردن کیفیت ارزشــیابی از عملکرد 

اساتید باشد.
شهریه دانشگاه آزاد کم می شود؟ 

حیدری ســخنگوی دانشــگاه آزاد درباره زمان آغاز ســال 
تحصیلی در دانشگاه آزاد توضیح می دهد: »سال تحصیلی جدید 
برای دانشجویان سنواتی دانشگاه از 15 شهریور ماه آغاز می شود. 
دانشجویان جدیدالورود نیز به دو دسته تقسیم می شوند، نخست 
آن هایــی که بدون کنکور در دانشــگاه آزاد ثبت نام کرده اند که 
این افراد تا هفتم مهرماه برای ثبت نام فرصت دارند و پس از آن 
مدارک و سابقه علمی آنها بررسی خواهد شد و چند روز بعد نیز 
کالس ها شروع می شود. دسته دیگر آن هایی هستند که از طریق 
کنکور در دانشگاه آزاد ثبت نام کرده اند که براساس اعالم سازمان 
سنجش قرار است اسامی پذیرفته شدگان تا 20 مهرماه به دانشگاه 
اعالم شود. دانشگاه آزاد در مورد دانشجویان جدیدالورود با همه 

زیرنظام های آموزش عالی کشور هماهنگ است.«
وی دربــاره چگونگی برگزاری کالس ها در نیمســال جدید 
تحصیلی توضیح می دهد: »دانشــگاه آزاد آمادگی کامل دارد که 
کالس هــا را چه به صورت مجازی و چــه به صورت حضوری و 
نیمه حضوری برگزار کند. خوشــبختانه تجربه خوبی از برگزاری 
آموزش مجازی در ترم قبل به دســت آمد و دانشگاه آزاد سامانه 
LMS خــود را باال آورد که این ســامانه قطعاً به افزایش کیفیت 

آموزش مجازی کمک خواهد کرد.«
حیدری با  اشاره به آخرین تصمیم گیری ها درخصوص شهریه 
دانشجویان می گوید: »هیئت  امنای مرکزی دانشگاه آزاد با توجه 
به اینکه کرونا  اشــتغال خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده 
و بســیاری از دانشجویان از محل درآمد خانواده، شهریه خود را 
می پردازند، تصمیم گرفته است بحث شهریه )افزایش و یا کاهش( 

را به هیئت  امنای استانی واگذار کند.«
سخنگوی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه شهریه دانشجویان 
دانشــگاه آزاد در نیمسال جدید تحصیلی لزوما افزایشی نیست، 
می افزاید: »با توجه به شرایط موجود، ممکن است شهریه برخی 
کدرشته ها کاهشی باشد یا برخی دیگر ثابت بماند یا افزایش پیدا 
کند. در این خصوص هیئت  امنای استانی براساس عوامل مختلفی 

مانند رشته، شهر، سطح درآمد خانوارها در منطقه تصمیم گیری 
خواهد کرد و میزان شهریه براساس این عوامل مشخص می شود.«

وی با  اشاره به اینکه دفاع از پایان نامه ها در ترم جاری مثل ترم 
گذشته می تواند به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود، توضیح 
می دهد: »کالس های عملی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت حضوری برگزار خواهد 
شــد. این کالس ها که قبال با 15 دانشجو برگزار می شد به دلیل 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی با 3 الی 5 نفر برگزار خواهد شد.«

محمدمهدی طهرانچی رئیس  دانشــگاه آزاد نیز با  اشاره به 
شــرایط به وجود آمده در بحث آموزش می گوید: »طی چند ماه 
گذشــته به دلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به برگزاری مجازی 
کالس ها شدیم. این موضوع ضایعه هایی به همراه داشت که برای 
رفع آنها برنامه ریزی های ویژه ای داریم. یکی از برنامه ها این است 
که ترم آینده، دانشجویان در گروه های پنج نفره حداقل 4 جلسه 
طی ترم تحصیلی در دانشــگاه حضور داشته باشند و 12 جلسه 
دیگر به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود، چرا که ارتباط 

دانشجو با استاد و دانشگاه باید حفظ شود.«

بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/2/6 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: نسرین توانایان 
فرد با شماره ملی 0044294077 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رضا ناظری با شماره 
ملی 0380844958 به سمت رئیس هیئت مدیره فرح منطقی با شماره ملی 2753406340 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ناصر همایونفر به شماره ملی 0048836443 به سمت بازرس 
اصلی و محمدعلی خمســیه به شماره ملی 0058234942 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت 1 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷0۴0۴ و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۵۳۳۵۸ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/02/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم فروزان به شماره ملی 1671369424 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
حســین دادجو به شــماره ملی 0047988711 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای 
وحید احمدیه  شماره ملی 3251430394 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای کورش 
احمدیه شــماره ملی 0011969857 به سمت نایب رئیس خانم فریبا انسان دوست شماره ملی 
0053579860 به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور اخالقی شماره ملی 3256561292 به 
سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله 
چک، سفته، بروات و غیره به امضاء آقای وحید احمدیه  به شماره ملی 3251430394 همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی اتیژ سهامی خاص 
به شماره ثبت ۸۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱0۱0۱۲۹0۱0۲

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضوع: نشــر دیجیتال- تصدی قــراردادن اطالعات و 
محتوای دیداری،  شــنیداری، نوشــتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال 
دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در موضوعات مختلف 
در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی قرار 
دادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری،  نوشــتاری و یا ترکیبی از آنها در 
معرض دســترس عموم از طریق شبکه  گســترده جهانی و شبکه ملی اطالعات 
و از طریق ســامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشــمند مخابرات دارای مجوز 
انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. به موجب مجوز شماره 98/148631 
مورخ 1398/04/01 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی )مرکز فناوری اطالعات 
و رســانه های دیجیتــال( آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظام آباد 
شــمالی، خیابان شهید محمود مهرانپور، بزرگراه امام علی )ع(، پالک 49، طبقه 
همکف کدپستی 1634933159 سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال 
می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمدرضا برنجیان به شماره 
ملی 1288234597 دارنده 900/000 ریال سهم الشــرکه آقای مازیار برنجیان 
به شــماره ملــی 1288440235 دارنده 100/000 ریال سهم الشــرکه اولین 
مدیران: آقای محمدرضا برنجیان به شــماره ملی 1288234597 و به ســمت   
مدیرعامل  به مدت 1 سال آقای مازیار برنجیان به شماره ملی 1288440235 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال خانم زهرا جهانی به شماره ملی 
2298535140 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق 
امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه  از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

تاسیس موسسه غیرتجاری موج بر خط ایرانیان 
در تاریخ ۱۳۹۸/0۴/۲۹ به شماره ثبت ۴۷۷۳0

 و شناسه ملی ۱۴00۸۴۸0۱۵۹

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

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 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

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

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

فرم تقاضا

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 هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت 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.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1395/10/9 مــورخ 
شــماره  مجوزهــای  و 
مــورخ   95/17/3259
ســازمان   95/10/25
حــج و زیارت و 53168 
مورخ 95/10/25 سازمان 
هواپیمائــی کشــوری و 
 9 5 2 / 1 2 6 / 1 4 5 4 4
مــورخ 95/10/15 اداره 
و  فرهنگی  میــراث  کل 
تهران  استان  گردشگری 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: زیبا بدیعی به شماره 
با   0053494792 ملی 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 475000000 
ریال افزایــش داد. آقای 
به شــماره  علی منوری 
ملــی 3256695442 با 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
مبلغ 25000000  به  را 
داد.  افزایــش  ریــال 
ســرمایه شرکت از مبلغ 
100000000 ریــال به 
ریــال   500000000
افزایــش یافــت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 
می گردد.  اصالح  شرکت 
لیســت شــرکاء بعد از 
به شرح  افزایش سرمایه 

فوق می باشد. 

آگهی تغییرات 
شرکت خدمات 
مسافرت هوایی 
و گردشگری و 

زیارتی زرافشان 
سیر با مسئولیت 
محدود به شماره 

ثبت ۳۷۱۲۴۶ 
و شناسه ملی 
 ۱0۳۲0۱۹۷۶00

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

شرکت ملی پســت جمهوری اسالمی ایران در نظر 
دارد مناقصه تجدید شده دومرحله ای خرید سیستم 
سورتینگ مرکز مکانیزه پست را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به شماره 2099003067000038 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد. الزم اســت 
مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه روز چهارشنبه مورخ 1399/6/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 

روز  دوشنبه تاریخ 1399/6/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ســاعت 17 روز شنبه تاریخ 
1399/7/12

زمان بازگشــایی پاکت ها: ســاعت 8 روز یکشنبه تاریخ 
1399/7/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائــه پاکت های الف: 
آدرس: تهران- خیابان شــریعتی- نرسیده به پل سیدخندان 
 ورودی شــماره 20 مجموعــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات ســاختمان مرکزی شــرکت ملی پســت- طبقه 
همکف- کمیســیون معامالت ارســال نمایند و یــا با تلفن 
4724966-0912 آقای فخاری، تماس حاصل فرمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
م الف 1970

 فراخوان تجدید مناقصه دو مرحله ای خرید، انتقال، 
نصب و آماده سازی امانت پستی )سیستم سورتینگ( مرکز تجزیه و مبادالت


