
افقی:
1- اصطالحی در ریاضیات- میدان قدیمی 
در تهــران 2- حجم یک بشــکه آمریکایی 
برای نفت خام 3- پایتخت ایتالیا- دوستدار- 
کنارزننده پرده جهل- گروه خونی اکثر ایرانیان 
4- نویسنده کتاب »چنگیزخان«- حاجت- 
آویزان کــردن 5- نابینا کردن- نمایشــی 
از شکســپیر- پول واحد اروپا 6- ذره ای در 
اتم ها- ساده دل- وزارت پر قدرت 7- شرارت 
اراذل و اوباش- جزیره ای در هرمزگان- عدد 
ده در ســامانه متریک 8- مادر لر- چرند و 
بی معنی- بن فعل نواختن- تکرارش غذا را 
تند می کند 9- اســب دوم مغوالن- پرناز و 
ادا- عنوان فارسی دری وقتی که هزار سال 
پیش به حدود ری و تهران رسید 10- قطعی 
و حتمی- فاتح جنگ چالدران- شــهری در 
فارس 11- زوج یا زوجه- بخشنده- خدای 
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از کابینه ترامپ- مجموعه نظامیان- گفته و 
سخن 13- خدای خورشید در مصر فراعنه- 
بزرگ تر از کبیر- طالیی- نتی در موسیقی 
 14- در سال 1400 نیز این عامل مرگ ومیر 
فعال بوده اســت 15- راهی بــرای احیای 

جنگل ها- دستیار بودن.

عمودی:
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حاکی از وجود هندســه دانان قوی در 
عصر فراعنه بوده اســت- تیز و قاطع 
2- نقض تعهدات کاخ سفید نشان داد 
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کرد 3- از ضمایر- عدد فرانســوی- 

فلسطین- یک سوار  در شمال  کوهی 
یک 4- انبار ماشین آالت- پاسخ مثبت 
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روباه پیر- شادمانی- حیله گر کوچولو 
6- شعر ناسزاگونه- پیامبری از شمال 
انتظامی  نیروی  عنوان  اختصار  عراق- 
7- تداوم- میرنده- ناحیه صنعتی در 
آلمان 8- خوب- پاک و صاف- چونکه- 
قدم یکپا 9- ضربه ای از مشتزن- چاق 
قاجار- شــاهزادگان  عنوان  فربه-   و 
10- درس خالق شدن- مقابل خروج- 
موسیقی  در  آهنگی   -11 زمزمه کننده 
ایرانــی- نباید چاقو نامیده شــود- 
هم جنس  جماعتی   -12 گســتردگی 
وشــمگیر-  قابوس  جد  وهابیــون- 
پدربزرگ 13- نوعی وسیله نظافت کف 
ســاختمان- پول دادن و کاال گرفتن- 
 کاغذفروش- ســرمایه افــراد وقیح

14- الگوی پیشــرفت برای رضاخان 
مرام  بنیانگــذار  و  بــود  میرپنــج 
سکوالریسم در ترکیه شد 15- قیصر 

دیوانه رومی- ورزشکاری بلندقد .

شماره 12062

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات 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.
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تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحدآبونمان

روابطبینالمللموسسهکیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1400

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

9/262/0004/631/0002/315/50013/420/0006/710/0003/355/000روزانهکیهان فارسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان انگلیسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان عربی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیکیهان ورزشی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیمجله زن روز

2/731/0001/365/500682/7504/810/0002/405/0001/202/500دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/100/000----------630/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی
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صفحه۵
شنبه۱7مهر۱۴۰۰
۲ربیعاالول۱۴۴۳-شماره۲۲۸۵۸

متناسب با رشــد صنایع و پیچیده تر شدن 
نرم افزارهای  به راهکارهــا و  نیاز  ســازمان ها، 
پیشرفته تر برای مدیریت نیز تشدید می شود. تعدد 
اداری و صنعتی،  انبوه عملیات  فرایندها، اجرای 
باالرفتن تعداد کارکنان و مواردی از این دســت، 
باعث می شود مدیریت این نوع کسب وکارها بدون 
راهکارهای جامع و یکپارچه نرم افزاری، غیرممکن 
شــود. از سوی دیگر، دولت و نهادهای حاکمیتی 
نیز در اجرای فرایندهای سازمانی و ارائه خدمات 
به مردم، به شــدت به راهکارهای نرم افزاری نیاز 
دارند، چرا که افزایش کارآمدی، کاهش هزینه ها، 
رضایت ارباب رجوع و دسترســی همگانی، برای 
این نهادها اهمیت فراوانی دارد و این موارد تنها 
از طریق به کارگیری راهکارهای دولت الکترونیک، 

امکان پذیر خواهد بود.
دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ســاده، مشکالت 
زیادی برای دولت ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی 
نیســت، بلکه ارائه خدمات به روش مناسب، معضل اول 
دولت هاست. دولت ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند 
اطالعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های 
فنی الزم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشــوری با 
همدیگر و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. 
مشــکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم 
است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از 
خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای 
مناسب، دور نگه داشــتن آن از استفاده های نامناسب و 
فقدان تخصص الزم در انجام تغییرات ســریع در فناوری 

اطالعات از مشکالت دیگر به حساب می آید.

پاسخگویی سریع و شفاف 
در سایه مردم ساالری الکترونیکی

راهکارهاییبرایتحققکامل
دولتالکترونیک

گالیا توانگر
بخش پایانی

یک کارشناس ارشد مدیریت دولتی: 
کیفیت و کمیت زیرســاخت های 
الکترونیک، بر چگونگی اثرگذاری 
دولت الکترونیک در زمان بررسی 
پرونده های اداری مؤثر است. نبود 
زیرســاخت های الزم یا آشــنایی 
با نرم افزار زمان انجــام کارها را 

افزایش خواهد داد.

ارائه  مــدل  جامعه شــناس:  یک 
خدمات به صورت تعاملی نیز منتج 
است.  الکترونیک  توسعه دولت  از 
این مدل امکان مشارکت مستقیم 
اشــخاص در فرایندهای دولتی را 
فراهــم می کند. در این مدل کانال 
ارتباطی دوطرفه ای میان شهروندان 

و دولت ایجاد می شود.

یک کارشناس ارشد علوم سیاسی: هدف از درخواست شفافیت، اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت هاست 
تا ســایرین را در قبال سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند، بنابراین شفافیت را می توان به منزله 

اطالعاتی دانست که از سوی نهادها منتشر می شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست.

دولت الکترونیک، سریع و پاسخگو
فناوری اطالعات این امکان را برای دستگاه ها فراهم 
خواهد آورد تا با داشتن ارتباط با یکدیگر )البته به صورت 
الکترونیکی( کاربران را از مراجعه به دستگاه های دیگر 
بی نیــاز کنند. در حالت ایــده آل در انتهای این مرحله 
فعالیت ســازمان ها مشتری محور شــده و هر دستگاه 
در نقطــه تماس با مراجع، خــود را موظف به رفع نیاز 
او می داند. چنیــن نتایجی نه تنهــا نیازمند تغییر در 
فرایندهای موجود هســتند، بلکه باید بر پایه تحوالت 
فرهنگــی در کل کارکنان و اعضای ســامانه حکومت 

استوار باشند.
رضا تراکمه کارشناس ارشد مدیریت دولتی ضمن 
بیان مطالــب باال برایمان توضیــح می دهد: »از دیگر 
مزایای دولت الکترونیک کاهش تشریفات دست وپاگیر، 
الکترونیکی،  الکترونیکی، اطالع رســانی  ارائه خدمات 
تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش 
بهره وری، توسعه مشارکت مردمی شفافیت امور و کاهش 
رشــوه خواری، تصمیم گیری سریع مبتنی بر اطالعات، 
اثرات مثبت زیست محیطی، کارآفرینی، ارتقای سطح 
کیفیت سیاســت گذاری و تدوین قوانین، تنظیم بهتر 

مقررات، ارائه سرویس های کارا و کم هزینه به شهروندان 
و کسب وکارها و... است.«

وی در ادامه می گوید: »تأثیر دیگر توســعه دولت 
الکترونیــک تغییر زمان الزم برای بررســی هر پرونده 
است. از یک سو با کاهش مراتب اداری و ایجاد دسترسی 
راحت تر به داده های مربوط به هر پرونده، زمان بررسی 
هر پرونــده می تواند کاهش یابد. از طــرف دیگر، نوع 
ساختار استفاده شــده در دولت الکترونیک که معموالً 
ســاختاری متمرکزتر است، ممکن است باعث شود که 
بررسی هر پرونده نیازمند زمانی بیشتر برای ارجاع پرونده 
به مراتب باالتر اداری باشــد. همچنین کیفیت و کمیت 
زیرساخت های الکترونیک، بر چگونگی اثرگذاری دولت 
الکترونیک در زمان بررسی پرونده های اداری مؤثر است. 
نبود زیرساخت ها الزم یا آشنایی با نرم افزار هم زمان انجام 

کارها را افزایش خواهد داد.«
مردم ساالری الکترونیکی 

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت است 
که بهترین خدمات دولتی را بی واســطه به شهروندان 
ارائه می دهد و آنها را در فعالیت های اجتماعی شــرکت 
می دهد. مشتریان دولت الکترونیک را می توان به طورکلی 
به سه دسته تقسیم کرد: شهروندان، بنگاه های اقتصادی، 

مؤسسات دولتی.
یکی از اهداف اساســی دولــت الکترونیک تحقق 
بخشــیدن به مردم ساالری الکترونیکی است که تمامی 
شــهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته 
باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع 
دولت ماهیتی غیررسمی به خود می گیرد و شهروندان 

می توانند به طور کامل با دولت در تعامل باشند.
شــهروندان بنگاه های اقتصادی و مؤسسات دولتی 
می توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیت های گوناگونی 
را انجــام دهنــد: پرداخت مالیات و عــوارض، تجدید 

گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، 
عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طالق، ثبت تولد و مرگ، انجام 
فعالیت های مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پر کردن 
فرم های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه ها، 
استفاده از کتابخانه های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف 
دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حساب های 
مختلف مثل صورت حســاب آب و بــرق و تلفن و گاز، 
دریافت اجازه ساخت وساز ساختمان، دریافت اطالعات 

مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.« 
میثم بیگلو جامعه شــناس می گویــد: »مدل ارائه 
خدمات به صــورت تعاملی نیز منتج از توســعه دولت 
الکترونیک اســت. این مدل امکان مشــارکت مستقیم 
اشخاص در فرایندهای دولتی را فراهم می کند. در این 

مدل کانال ارتباطی دوطرفه ای میان شهروندان و دولت 
ایجاد می شــود. اساساً فناوری اطالعات و ارتباطات این 
قابلیت را دارد که هر شخص وارد شبکه دیجیتال شود 
و ارتباط تعاملــی )دوطرفه( برقرار کند. در این مدل از 
قابلیت های ICT برای امور دولت به طور کامل استفاده 
می شــود و می تواند منجر به شــفافیت بیشتر فرایند 
تصمیم گیری شــود.« وی می افزایــد: »بعضی راه های 
به کارگیری این مدل به شــرح زیر است: برقراری کانال 
ارتباطی دوطرفه با تصمیم گیران کلیدی، انجام رأی گیری 
الکترونیکی برای انتخاب مسئوالنی که باید با رأی مردم 
انتخاب شوند، انجام نظرسنجی در مورد موضوعاتی که 

مورد توجه عمومی هستند، دریافت شکایت، پیشنهاد و 
گزارش های مردمی توســط کارمندان معتمد، برقراری 
دولت غیرمتمرکز، ارائه خدمات دولتی به صورت online از 
قبیل بیمه، مالیات، تدارکات دولتی، پرداخت و آموزش.«
تقویت زیرساخت ها و رفع چالش های موجود

موانع شناسایی شــده سد راه موفقیت کامل برنامه 
توســعه دولت الکترونیک از دید مســئوالن به ترتیب 
فراوانی در پنج دســته قرار می گیرند: موانع انســانی، 
فنی- ساختاری، سیاسی- قانونی، اقتصادی و فرهنگی. 
موانع شناسایی شــده از دید شــهروندان نیز به ترتیب 
فراوانی در چهار دسته طبقه بندی می شوند: موانع انسانی، 

فنی- ساختاری، اقتصادی و فرهنگی. 
بی شک برای توسعه دولت الکترونیک نیازمند توسعه 

زیرساخت ها و رفع موانع هستیم. یکی از موانع موجود در 
دولت الکترونیک که همواره سازمان ها با آن رو به رویند، 
سرعت پهنای باند است که بر سرعت ارائه خدمات تأثیر 
مستقیم دارد و نیز امنیت بانک داده های سازمانی است. 
برای رفع این مشکالت استفاده از پهنای باند اختصاصی 

در سازمان ها توصیه می شود.
ماکان قیطانی فرد کارشناس ارشد کامپیوتر توضیح 
می دهد: »پهنای باند اختصاصی در واقع مختص استفاده 
برای یک مشترک است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم 
مشــترک نامبرده سازمان، شرکت و یا نهادی است که 
از این سرویس استفاده می کند. با دریافت این اینترنت 

شــما در واقع می توانید به صــورت اختصاصی با تعیین 
سرعت دلخواهتان از سرویس خود استفاده کنید. در واقع 
شــما مقدار پول بیشتری پرداخت می کنید تا به صورت 
اختصاصی مدیریت پهنای باند خود را به دست بگیرید.
در این ســرویس دیگر نیاز نیســت نگران کیفیت 
سرعتتان در ساعت های مختلف باشید، زیرا این سرویس 
در تمام ســاعات از شبانه روز یک کیفیت و یک سرعت 
را دنبال می کند. این ســرویس دقیقاً همانی اســت که 
به آن نیــاز دارید و خودتان برای آن تصمیم می گیرید 
و همه چیز در اختیار خودتان اســت.« وی در تکمیل 
صحبت هایش می گوید: »شما با دریافت سرویس پهنای 
بانــد اختصاصی از مزایای کمــی و کیفی آن بهره مند 
می شــوید. از این مزایا می توان به استفاده از یک بستر 

ارتباطی با امنیت بسیار باال برای انتقال داده ها، دارا بودن 
زیرساخت اختصاصی با پایداری و سرعت باال، دارا بودن 
قابلیت ارائه اینترنت و اینترانت شبکه مجازی با سرعت 
باال و متقارن، دارابــودن قابلیت مانیتورینگ مصرف و 
مدیریت پهنای باند اختصاصی، پشتیبانی 24 ساعته در 
7 روز هفته و پایداری و ثبات باالی ســرویس به علت 
وجود تجهیزات حرفه ای و پورت ها در ســرویس پهنای 

باند اختصاصی اشاره کرد.
ویژگی های اینترنت سازمانی یا پهنای باند اختصاصی 
عبارتنــد از: امنیت باالی ســرویس، امنیت اطالعات 
مشترکان رقابت با ســرعت خدمات Dial Up، استفاده 

مداوم از اینترنت پرســرعت، کنترل کیفیت همیشگی 
خدمات ارائه شده، پشــتیبانی 24 ساعته در همه روز 
حتی ایام تعطیل، استفاده از باندهای فرکانسی جهت ارائه 
خدمات بهتر، امکان برقراری ارتباط میان سازمان های 
مختلف در مکان های مجزا و مختلف، دارای پاپ سایت 
مختلف و متعدد جهت ارائه خدمات به تعداد مشتریان 
بیشتر، استفاده از پهنای باند اختصاصی با سرعت دریافت 

و ارسال دلخواه )برابر یا نابرابر(.«
انواع روش های انتقال بهترین پهنای باند اختصاصی 
عبارت اند از: ارتباطات رادیویــی، اتصال نقطه به نقطه، 

ارتباطات زمینی و بستر ارتباطات ماهواره ای اند.
شفافیت در دولت الکترونیک

شفافیت همیشــه به عنوان یکی از اساسی ترین و 
مهم ترین ارکان مبارزه با فساد دولتی و حکمرانی خوب 
است. همچنین آگاهی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی و 
مردم از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و روش اجرای 
آنها توسط حاکمیت و دولتمردان در الیه های گوناگون 
حکمرانی مــورد توجه  اندیشــمندان و صاحب نظران 
واقع گردیده اســت، لذا شفافیت و دولت الکترونیک از 
مهم ترین و اساسی ترین مؤلفه ها جهت حکمرانی خوب 

و اداره جامعه است.
اصلی ترین مشــکالتی که نظام ما در بســیاری از 
ســطوح ســاختاری و اداری با آن مواجه است، مشکل 
 عدم شــفافیت، عدم تبعیــت از قانــون، ناکارآمدی، 
عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری و به وجود آمدن 

مسائل و مشکالت دیگر به تبع این مشکالت است. 
هرگونه اصالح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، 
همانند قدم زدن در خانه تاریک و البته بی نظم و آشفته ای 
اســت که بدون نور، هر قدمی )حتــی با نیت اصالح( 
می تواند بسیار خطرناک باشد، لذا شفافیت مانند نوری 
است که مسائل را روشن می کند، ابهامات را از بین می برد 
و پس از آن تازه می توان نســبت به مسائل فکر و برای 

آنها تدبیر کرد. رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد 
فضای شــفاف و به عرصــه آوردن و به مأل عام گذاردن 
رفتارها و عملکردها و غیره می توان کیفیت و کارآمدی 
تصمیمــات و اقدامات را باال برد، از بروز جرم و فســاد 
کاست، احتمال کشف جرم را افزایش داد و عالوه  بر آن 
نظارت و مشارکت مردمی را نیز در همه عرصه ها فعال 
کرد. با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از 
ایجاد تبعیض های ناروا و عدم شایسته ساالری جلوگیری 
کرد. می توان شفافیت را حلقه گم شده حکمرانی در کشور 
تلقی کرد. شــفافیت دارای سه عنصر مهم است، آشکار 
بودن، حسابرسی و همگانی بودن یا مشارکت. هنگامی 
که قسمتی از این معادله مفقود می گردد سایر قسمت ها 

نیز ضعیف عمل می کنند.
محمدجواد صفدریان کارشناس ارشد علوم سیاسی 
برایمــان درباره اهمیت شفاف ســازی امــور در دولت 
الکترونیک توضیح می دهد: »با وجود آنکه لفظ شفافیت 
در دنیای امروز فراگیر شده است، اما تعریف دقیقی از آن 
به چشم نمی خورد به همین منظور در ابتدا باید سؤاالت 
مهمی را که مرتبط با این مسئله است پاسخ داد تا به یک 
تعریف روشن رسید. اولین سؤال این است که اطالعات را 
از چه کسی مطالبه کنید؟ همچنین چه اطالعاتی برای 
چه اهدافی بیشــترین فایده را دارد؟ و نهایتاً چه میزان 
اطالعات مورد نیاز است؟ شاید یکی از دالیل تنوع این 
تعاریــف را بتوان در حوزه های گوناگونی که این تعریف 
به کار گرفته می شود، جست وجو کرد. برای مثال در علم 
سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطالعاتی که 
دولت در اختیار شــهروندان قرار می دهد به آنها امکان 
دهیم تا از آنچه دولت ها انجام می دهند آگاه شــوند. در 

امور نظامی و تســلیحاتی و به همین صورت در مسائل 
اجتماعی و اقتصادی هرکجا شفافیت معنایی خاص به 
خود می گیرد.« وی می افزاید: »همه تعاریف شــفافیت 
حاکــی از آن اند که این مهم همواره رابطه تنگاتنگی با 
پاســخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست شفافیت 
اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت هاست تا سایرین 
را در قبال سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند، 
بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطالعاتی دانست 
که از سوی نهادها منتشر می شوند و مربوط به ارزیابی 
این نهادهاســت.« صفدریان در تکمیل صحبت هایش 
می گوید: »مفهوم شفافیت در حقیقت به عنوان سازوکاری 
عمل می کند که باید نتیجه چنان شیوه حکمرانی، اداره 
و مدیریت دولت باشــد که اجازه می دهد شهروندان در 
امور عمومی کنترل و مشــارکت داشته باشند. در عمل 
شفافیت باید شــامل این موارد باشد: درخواست هایی 
برای دسترسی به اطالعات عمومی، تعهد دولت به تولید 
اطالعات و در دســترس قرار دادن آن برای شهروندان 
به شیوه هایی که دسترسی گســترده را اجازه می دهد 
و توانمند ســازی شهروندان برای مطالبه ایفای تعهدات 

دولت در این خصوص.«

آگهیمزایده
پشــتیبانی قرارگاه نیروی زمینــی ارتش در نظــر دارد اقالم مهندســی 
و سررشــته داری فرســوده خود را از طریق مزایده به فروش برســاند. لذا متقاضیان 
می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار این آگهی جهت ارائه قیمت و شــرکت 
 در مزایــده بــه آدرس ذیــل مراجعه و یا با شــماره تلفــن 021-29723054 

تماس حاصل فرمایند.
آدرس: اتوبان ارتش - بلوار نیروی زمینی ارتش - ستاد نزاجا )پشتیبانی قرارگاه - آماد(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
جهاد تعاون به شماره شناسه ملی 10101382904 
به نمایندگی آقای حســین فهمیده به شماره ملی 
0041974451 بــه ســمت نایب رئیــس هیئت 
مدیــره آقــای مجتبــی نعمتــی جم به شــماره 
ملــی 0036203270 بــه ســمت رئیــس هیئت 
 مدیره. شــرکت ســرمایه گذاری میالد ســازندگان
بــه شــماره شناســه ملــی 10101424086 به 
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره 
ملی 0451915501 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور به 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره و یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهیتغییراتشرکتسرمایهگذاریوخدماتمدیریتتدبیر
سهامیخاصبهشمارهثبت۸79۰6

وشناسهملی۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴۸

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
شــهرام گل افشان به شــماره ملی 3873231239 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال )سال مالی 1399( 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتبرقگسترانجهادتهرانسهامیخاص
بهشمارهثبت۱۱6۳۲۴وشناسهملی۱۰۱۰۱۵99۳۰۴

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهیتغییرات
شرکتتولیدی

وصنعتی
نوژنگاز

سهامیخاص
بهشمارهثبت9۸9

وشناسهملی
۱۰۱۰۱۴۳96۲۱

سازمانثبتاسناد
وامالککشور

ادارهکلثبتاسناد
وامالکاستانتهران
مرجعثبتشرکتها

وموسسات
غیرتجاریشهریار

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییراتشرکتمهندسیخوزستان
وفارسسهامیخاصبهشمارهثبت۴۸767

وشناسهملی۱۰۱۰۰9۳9۵۲۰

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریپردیس

آگهیانتقالیشرکتتعاونی
ارمسازانبرنابهشمارهثبت۱۳7۰
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