
گزارش روز

افقی:
1- متخصصان علوم پزشــکی بر این باورند که ریشه 
بســیاری از امراض العالج و مزمن زائیده آن اســت 
2- اثــری از عبید زاکانی- نویســنده نامدار و پرکار 
فرانســوی که وی را پیشــوای مکتب نویســندگان 
رئالیســت برشــمرده اند 3- مدافع فرانســوی رئال 
مادرید- از موضوعات مهم در اندیشــه های راهبردی 
مکتب تشیع- از صفاتی که حافظ به خود داده است 
4- قدرش را زرگر بهتر می داند- مقابل حاشیه- دریای 
عرب- داستانی کوتاه از آنتوان چخوف 5- خوشایند و 
خوشگل- نفت سیاه- شخصی که در دادگاه محاکمه 
می شــود  6- از رشــته های پرطرفدار ورزشی- عدم 
7- رمانی از ماتیســن- رودی که از کنار بیســتون 
می گذرد- کاشف استرالیا 8- نویسنده رمان معروف 
مائده های زمین- هنر هفتم- دانشگاه مهمی در مصر 
9- گاو بومی ســرزمین تبت- پایتختی در ســاحل 
دریاچه مازندران- از یاران حضرت علی)ع(10- رخداد 
مهم زندگی حضرت آدم و حوا- شیر اول زائو- نوعی 
جملــه 11- از این افراد باید حــذر کرد- واحد پول 
کشور ترکیه با یک حرف اضافه- ملکه اسپانیایی که 
جانشــین پدرش شد 12- کتاب زرتشت- ذاتی- هر 
یک از اعداد را گویند 13- نوعی برادر و خواهر- شهری 
در کشــور عربستان- همیشــگی 14- سمبل تولد 
در میان پرندگان- بلندی های آن در کشــور سوریه 
اســت- تابلویی از کمال الملک 15- شاعری که وی 
را نخل بند شــاعران پارسی گوی می دانند- یکی از دو 

جنس در طبیعت.

عمودی:
1- دانشــمندان آن را یکی از ارکان توســعه 
پایدار می دانند- یکی از مزه ها 2- از رشته های 
ورزشی که توانمندی مالی می خواهد - سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس 3- سخنی که همراه با 
خشم بیان شود- پهلوان- چو بیرون رود فرشته 

درآید- خانه ییالقــی 4- از احزاب مخالف در 
کشور بنگالدش- یکی از اقیانوس ها که مثلث 
برمــودا در آن قرار دارد- بــاری که به منزل 
در  منطقه ای  آهن ربای خارجی-  نمی رسد 5- 
اسپانیا- جانور افسانه ای اورست 6- از حروف 
الفبای انگلیسی- ســخن چینی- واسطه حل 
اختالف 7- خوردنی داغ فصل سرما- شهری 
در کشور عراق- کتاب خارجی 8- حفره ای در 
قلب- ماهی فروش- مهاجم گلزن و اسبق تیم 
ملی آلمان 9- گازی سرماســاز- اگر در مورد 
فقرا باشد عمل بســیار پسندیده است 10- از 
رنگ های اصلی- چشــم لر- از لوازم برقی در 
اتومبیل- طاقت و تــوان 11- پیمان آتالنتیک 
شمالی- کشور بلقیس- افزون شدن 12- نیمتنه 
زنانه- پیروان هر پیامبــر را گویند- از القاب 
حضرت فاطمــه)س(- رای مثبت 13- اثری از 
برای  آل احمد 14- وســیله ای  زنده یاد جالل 
حمل و نگهــداری مایعات- اثری از اســکار 
وایلد- بیمارستانی در تهران 15- کلمه استفهام 
و پرسشــی بیان کننده چه کسی- فلز مورد 
نظر کیمیاگران- نمایشنامه نویس مشهور قرن 

بیستم آمریکا.
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آگهی تغییرات شرکت هتل سازان بزرگ تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 230227 و شناسه ملی 10102712980 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110617(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 1396/7/15 و مجوز شــماره 
961/126/14682 مورخ 96/8/2 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - موسسه الگو حساب با شناسه ملی 10320399720 بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی 
فرهادی با کد ملی 0051208067 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110620(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای صمد رودگرمی با 
کدملی 2299145151 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - آقای بهمن رودگرمی با کدملی 0035287901 
رئیس هیئت مدیره. - خانم پگاه رودگرمی با کدملی 2291736899 نایب رئیس هیئت مدیره. انتخاب 
شــدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 26985 و شناسه ملی 10100724529 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110618(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل شــرکت به آدرس استان تهران - شهر تهران - خیابان شهید استاد مطهری - 
خیابان منصور پالک 391 همکف کدپســتی 1595748811 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نوا تجارت کاال با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 502771 و شناسه ملی 14006429203 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)110614(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- میرداماد- خیابان شهید امیرسرلشگر 
علیرضا سنجابی- میدان مادر- پالک 6- ساختمان بیژن- طبقه هشتم- واحد 3 کد پستی 

1911915466 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

 آگهی تغییرات شرکت تارماک سهامی خاص
 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110612(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سراج بشماره ملی 
0043315518 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیامک صبوری بشماره ملی 0036049379 
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد صبوری بشماره ملی 0045504121 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 

هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110615(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:  اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند- آقای 
مهندس جواد زرگرجواهری با کدملی 0040994791 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره - آقای مهندس سیدابوالقاسم همایونفرد با کد ملی 4590918145 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای مهندس مسعود قدیمی با کد ملی 0071666796 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای مهندس ابوذر شفیع پورمرجی با کد ملی 3149632277 به سمت عضو 
هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود 
اسالمی به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک سهامی خاص
  به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی  10100840495

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110613(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقایان علی سراج به کدملی 0043315518 و سیامک صبوری به کدملی 0036049379 و 
بهزاد صبوری به کدملی 0045504121 و بهروز صبوری سبحانی به کدملی 0045467722 
و خانم الهام تقی زاده متقی به کدملی 0040862720 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین محمدیان مردانقم به شماره ملی 0048682764 
به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید موالزاده کلور به شماره ملی 0083107630 به عنوان 
بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما سهامی خاص 
به شماره ثبت 89424 و شناسه ملی 10101338001 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110619(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/02/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون شهریور با کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد 
محیط )ســهامی خاص( با شناسه ملی 10101318872، آقای قربان محمدی با کد ملی 
1639049606 به نمایندگی شــرکت نوسازی و عمران اکباتان )سهامی خاص( با شناسه 
ملی 10101337982، آقای جعفر سامنی با کد ملی 0069021368 به نمایندگی شرکت 
تولیدی خانه گستر )سهامی خاص( با شناسه ملی 10100591316، آقای کاوس حافظی با 
کد ملی 1971271438 به نمایندگی شرکت تجهیز محیط )سهامی خاص( با شناسه ملی 
10101340144، آقای حامد کاظمی آشــتیانی با کد ملی 0065742461 به نمایندگی 
شــرکت مهندسین مشاور ســاختمان و شهرساز اکباتان )ســهامی خاص( با شناسه ملی 
10103269258 به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت مواد پژوهان صالح 
سهامی خاص به شماره ثبت 281228 

و شناسه ملی 10103186832

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110623(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای رضا شهبازی به شــماره ملی 0073920754 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره- آقای محمدجواد پناهی به شــماره ملی 0491762453 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره- آقای جعفر اعتمادی شریف به شماره ملی 
0067130161 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکــی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر نامه های اداری با امضاء یکی از اعضای 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به 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.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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نوجوانان امروز بیــش از آنکه وقت خود را با 
مطالعه کتــاب بگذرانند یا به کتابخانه بروند و به 
فعالیت های علمی، هنری و فرهنگی بپردازند،زمان 
خود را به فضاهای مجازی و بازی های الکترونیکی 

اختصاص می دهند. 
پاسخ به این سؤال که آیا کتاب و کتابخانه ما 
بیش از تلفن همراه و فضای مجازی برای نوجوان 
جذابیت دارد؟ ما را به سمت برنامه ریزی های دقیق 

تری برای این قشر سوق می دهد.
 کودک و نوجوان به دنبال فضایی است که در 
میان همســاالن خود قادر به این باشد که بتواند 
توانایی های خود را نشان دهد. کودک و نوجوان به 
دنبال مکان و فضایی است که مختص او طراحی 

شده باشد. 
بســیاری از کتابخانه های ما همان فضا و مکانی را 
که برای کودک و نوجوان دارد با شرایط ثابت به جوان، 

میانسال و پیر نیز اختصاص می دهد. 
کارشناسان فرهنگی معتقدند مردم یک جامعه وقتی 
کتاب می خوانند، چهره  آن جامعه را عوض می کنند، یعنی 

به جامعه شان چهره می دهند.
در این میان کسانی هم هستند که کودک و نوجوان 
را در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از مهم ترین 
عناصر می دانند. در مقابل برای رشــد این قشر کتاب و 
کتابخوانــی و فعالیت های پیرامون آن را یکی از عواملی 
می دانند که عدم توجه به آن آثار تخریبی جبران ناپذیری 

را بر جامعه خواهد داشت.
پویش کتابخوانی

 امیر عسگری، مدیریت کتابخانه شهید کاشانی در 
منطقــه 9 در گفت و گو با گزارشــگر کیهان ضمن آنکه 
ایجاد عالقه مندی به کتاب و کتابخانه را وظیفه متولیان 
فرهنگی می داند، می گوید: »یکی از عواملی که در مسیر 
دادن به کودک و نوجوان و ایجاد گرایش آنها به ســمت 
کتاب و فعالیت های فرهنگی موثر است،خانواده ها هستند 
که البته ابتدا خود خانواده ها باید توسط مسئولین فرهنگی 

با بچه ها در این مسیر همراه شوند.«
عســگری در ادامه کالمــش از برنامه های فرهنگی 
کتابخانه که برای کودک و نوجوان برگزار شــده است، 
می گوید: »ازجملــه برنامه هایی که ماحصل آن گرایش 
تعداد زیادی از نوجوانان این منطقه و حتی مناطق دیگر 
به فعالیت های فرهنگی و از جمله کارگاه نویســندگی 
کتابخانه ما بوده اســت، برنامه ستاره خواندن است که 
اســفند ماه 96 برای نخســتین بار و از کتابخانه شهید 
کاشــانی آغاز به کار کرد و طی چند مرحله اجرایی در 
نهایت به کودک و نوجوانی که بیشترین تعداد کتاب را 
مطالعه کرده بودند،جوایزی به جهت تشویق اعطا شد.«                                          
وی در ادامه به برنامه پویش کتابخوانی که در مرداد 
و شهریور سال جاری برگزار شد،اشاره می کند و دراین 
بــاره می گوید: »در این برنامه ابتدا هر کودک و نوجوان 
از کتابخانــه چند کتاب دریافت می کردند و در صورتی 
که کتاب هــا را مطالعه می کردند و خالصــه آنها را به 
کتابخانه تحویل می دادند بــه طور رایگان در کتابخانه 

عضو می شدند.«                                   
عســگری همچنین توضیح می دهد: »برنامه پویش 
کتابخوانــی از جمله برنامه هایی بود که با آن بســیاری 
از نوجوانان با کتابخانه آشــنا و بــه کتاب و کتابخوانی 

عالقمند شدند.«                
وی از برنامه هایــی کــه در آینده بــرای کودکان 
و نوجوانــان در نظــر دارند می گوید: »دیــدار بچه ها با 

فعالیت های کتابخانه ای کودکان و نوجوانان و دستاوردهای آن- بخش پایانی

کتاب و کتابخوانی رمز بیداری نسل آینده
گروه گزارش

 یک نوجوان کتابخوان: 

چنانچه نویسندگان و 

مؤلفان کشور ما آثاری را 

برای نوجوانان خلق کنند 

که سبب ایجاد کنجکاوی 

شود، تعداد نوجوانان 

عالقه مند به کتابخوانی 

افزایش بیشتری خواهد 

داشت. 

نویسنده ها و مولفان برجسته و خصوصا آنهایی که برای 
قشــر کودک و نوجوان می نویسند، در صدر برنامه های 

آتی ماست.«                      
کتابت را جا بگذار 

کتاب هایی هســتند که توســط مردم به کتابخانه 
آورده می شــوند، اما به این علت که نمونه مشابه آن در 
کتابخانه موجود است برای کتابخانه قابل استفاده نیست، 
اما داســتان این کتاب ها به همین جا ختم نمی شــود. 
مطلع شــدیم این کتاب ها به جای آنکه بیایند در قفسه 
یک کتابخانه در یک گوشه شهر جای بگیرند و به دست 
معدود افرادی برسند در نقاط مختلف شهر به دست مردم 

می رسند و خوانده می شوند.
کتابخانه شهید کاشانی برای دو دوره این فعالیت را 
تحت عنوان »کتابت را جا بگذار« انجام داده اســت که 
البته برای ادامه این پویش نیازمند حمایت دست اندرکاران 
است. دراین پویش کتاب هایی که توسط مردم به کتابخانه 
آورده می شــود و حتی بعضــا کتاب هایی که مورد نیاز 
کتابخانه نیست،توســط مسئولین کتابخانه برای شروع 
در اماکن عمومی جا گذاشته می شود. البته این کتاب ها 
با برچســبی روی جلد و نوشــته ای تحت عنوان اینکه 
کتــاب مربوط به برنامه »کتابت را جا بگذار« اســت و 
وقتی خوانده شــد، باید بار دیگر در یک مکان عمومی 

قرار گیرد تا به دست نفر بعدی برسد؛ در مکانی عمومی 
جا گذاشته می شوند.

تعــدادی از نوجوانانی که در مدرســه ای نزدیک به 
کتابخانه کاشــانی تحصیل می کننــد، می گویند: »یک 
روز بعد از مدرســه دیدیم که تعدادی کتاب در کناردر 
مدرسه قرار گرفته است. هرکدام یکی را برداشتیم و تنوع 

موضوعات آن برایمان جذابیت خاصی داشت.« 
این دانش آمــوزان در ادامه می گوینــد:» بعضی از 
کتاب هــا برای بزرگ تر ها بود و ما هــم آنها را به پدر و 
مادرمان دادیم و از آنان خواســتیم بــرای اینکه تعداد 
بیشتری بتوانند آن کتاب را بخوانند آن را در یک مکان 
عمومی جا بگذارند. بقیه کتاب ها را هم هرکدام خواندیم 
و به دیگری دادیــم و پس از مدتی روی نیمکت پارک 
و صندلی اتوبوس جا گذاشــتیم، به امید آنکه هم سن و 

ساالن خودمان آنها را پیدا کنند و بخوانند.« 
خانواده ها همگام با نوجوان 

 کودک و نوجوان در بازه سنی قرار دارند که نیاز به 
آن دارند تا والدین، آنها و امورشان را مهم تلقی کنند و با 
آنان همراه شوند. نوجوانان نیازمند آن هستند که حضور 
خانواده را در کنار و نه در مقابل خود احساس کنند.                                                
پای گفت و گو با تعدادی از والدین می نشینیم که هم 
گام با فرزندان خود و مشوق آنان در فعالیت های فرهنگی 

و کتابخانه ای هستند. 
هاجر محترمی از نحوه آشــنایی خود با کتابخانه و 
فعالیت های آن می گوید: »پســرم مهدی، دوازده سال 
دارد و من از وقتی که او چهار ســال داشــت در ارتباط 
با کتابخانه امیر کاشانی بودم و کتاب های مختلفی را به 
امانت می گرفتم. ضمن آنکه در مناسبت های مختلف با 
راهنمایی های مدیریت و مسئولین کتابخانه با فعالیت های 

مختلف این مرکز آشنا شدم.« 
وی در توضیح اینکه چگونه می توان فرزندان امروز 
جامعه را به شــرکت در فعالیت های کتابخانه عالقه مند 
کرد، می گوید: »برگزاری مکانی مشخص و مختص برای 
مطالعه کودکان و نوجوانان و چیدمان خوب و مناســب 
با ســن و عالیق آنان ازموارد قابل توجه است. برگزاری 
مســابقات مختلف با همکاری مدارس مواردی است که 
توســط آنان می توان آنها را به کتابخوانی و فعالیت در 

کتابخانه عالقه مند ساخت.«
 خانم محترمی در ادامه گفت و گو با گزارشگر کیهان 
ضمن بیــان نیازمندی کودکان و نوجــوان به کتاب و 
کتابخانه می گوید:»برگزاری کارگاه های آموزشــی مثل 
داستان نویسی که در کتابخانه کاشانی برگزار می شود، 
برای فرزندم بســیار مفید بوده اســت، چرا که عمال در 
محیط قرار گرفته و تجربیات فراوانی را در کنار استادان 

کسب می کنند.« 
نوجوانان خالق در عرصه 

داستان نویسی
امیرعلی صالحی از اعضــای کوچک کتابخانه امیر 
کاشــانی اســت و با وجود آنکه دانش آموز پایه ســوم 
دبستان اســت،اما می گویند؛داستان هایی خلق می کند 
که تنها از قلم یک نویســنده ماهر بر می آید ! امیر علی 
حضور مداوم خود در کارگاه داستان نویسی کتابخانه را 
مدیــون حمایت های مادرش می داند و می گوید: »حتی 
گاهی که از ســر تنبلی می خواهم در کالس حضور پیدا 
نکنم، مادر از هر طریقی تمام تالشش را می کند تا من 

به کارگاه برسم.«
 این نویسنده کوچک همچنین در ادامه از مسئولین 
می خواهد:»کارگاه داســتان نویسی برای من و دوستان 
خیلی مفید بوده و ای کاش کتابخانه ها فعالیت های دیگری 
مثل کالس خالقیت، بازی های فکری و ... هم برگزار کنند 

و ارتباط ما با کتاب و کتابخانه بیشتر از حاال شود.«
 نرگس نظری، مادر امیرعلی، در گفت و گو با گزارشگر 
کیهــان پیرامون تاثیرات ارتباط فرزنــدش با کتابخانه 
می گوید:» بعد از شرکت در کارگاه نویسندگی کتابخانه 
از نظر قدرت نویســندگی به نسبت قبل قوی تر شده و 
حتی تاثیراتی در دروس مدرســه هم داشته است. برای 

مثال در روانخوانی درس های مدرسه و همچنین درک 
لغات قوت بیشتری پیدا کرده است.« 

وی همچنین افزایش تمرکز فرزندش را از دیگر نتایج 
حضور و فعالیت در این کارگاه می داند.    

وی در ادامه ضمن  اشاره به آنکه این روزها در جامعه 
به میزانی که برای دیگر چیزها وقت گذاشته می شود برای 
کتاب به آن اندازه اهمیت داده نمی شود، می گوید: »حتی 
دیده می شود که برای خریدن خوراکی وقت می گذاریم و 
بهای زیادی می پردازیم، اما از آنکه بخواهیم برای خرید 
یک کتاب خوب وقت بگذاریم و هزینه ای بپردازیم بعضا 
امتناع داریم. حتی بسیاری از بچه ها را دیده ام که با وجود 
عالقه منــدی به خرید کتاب، والدین آنها را به چیزهای 

دیگری تشویق می کنند.« 
نرگس نظری که مطالعه کتاب را برای هر قشری الزم 
می داند،برایمان توضیح می دهد: »هنگامی که به مطالعه 
کتاب می پردازم انگار که از این دنیا فارغ می شــوم و آن 
قدر غرق در آن می شــوم که حتی مشکالتم را فراموش 
می کنم. به نظر من برای بچه ها هم باید کتاب های مختلف 
از جمله تاریخی خوانده شود؛چرا که کم کم نویسندگان 
و شــاعران بزرگ ما خصوصا بــرای کودکان و نوجوانان 

ناآشنا هستند.«      
لیالمقــدم شــاعردر گفت و گو با گزارشــگر کیهان 

می گویــد: »مطالعه کتاب بایــد از کودکی برای بچه ها 
پی ریزی شود و این کار از طریق خواندن کتاب از همان 

سال های آغازین اتفاق می افتد.« 
وی در ادامه پیرامون آسیب هایی که از عدم مطالعه 
وعدم ارتباط با کتابخانه و فعالیت های آن درجامعه برای 
کودک و نوجوان وجــود دارد، می گوید:» مادران نقش 
بسیار موثری را در ایجاد عالقه مندی و جهت دهی به مسیر 
فرزندان دارند، اما متاسفانه در جامعه کنونی ما، مادران 
کمتر فرصت و حوصله  آن را دارند که برای فرزندانشان 
وقت بگذارند و چه برســد که برای آنان کتاب بخوانند و 
آنهــا را در فعالیت هایی چون کتابخانه و کارگاه های آن 
همراهی کنند. این موضوع حتی قبل از آنکه شاهد آسیب 
هایش در آینده باشیم، هم آکنون با آنها روبه رو هستیم 
که نمونه آن کودکان و نوجوانانی هستند که اوقات فارغ 
از مدرسه را در خیابان ها و فضاهایی که اصال مناسب آنها 
نیست می گذرانند و به جای ادبیات فاخر ادبیات کوچه و 

خیابان می آموزند.«
 ایجاد عالقه به کتابخوانی در نوجوانان

پای گفت و گو با محیا نظری از نوجوانان اهل مطالعه 
می نشــینیم. محیا در پاســخ به این پرسش که چطور 
می توان هم ســن و ســاالن او را به کتــاب و کتابخانه 
عالقه مند کرد؟ می گوید: »اگر نویسندگان و مولفان کشور 
مــا آثاری را برای نوجوانان خلق کنند که ســبب ایجاد 
کنجکاوی شــود، تعداد نوجوانان عالقمند به کتابخوانی 

افزایش بیشتری خواهد داشت.«
وی در ادامــه در حالی که شــرکت در فعالیت های 
کتابخانــه را یک نیاز برای هم ســن و ســاالنش تلقی 
می کند، اظهار می دارد: »ایــن فعالیت ها عالوه بر اینکه 
ســبب می شــود ما نوجوانان از اطالعات جامعه با خبر 
شویم سبب می شــود تا چیزهایی را بیاموزند که برای 

آینده اهمیت فراوانی دارد.«
 این نوجوان در پایان کالمش می گوید: »در کتابخانه 
و با شرکت در فعالیت های مختلف آن می توان چیزهایی 
دریافت که حتی می توان آنها را به دیگران نیز آموخت.« 
فاطمه اسماعیلی، کارشناس تعلیم و تربیت و آموزگار 
پیرامون تاثیرات کتــاب و کتابخوانی می گوید:»از انبوه 
تاثیرات کتاب و کتابخوانی شــاید همین کافی باشد که 
کودکان و نوجوانان ما با مراجعه به کتاب می توانند به آنچه 
که در ذهنشان مبهم و بی جواب باقی مانده پاسخ دهند.«
 وی معتقد است نخستین آشنایی کودک و نوجوان 
می تواند از دبســتان و پیش از آن باشد و می گوید: »اگر 
کتابخوانی در دبستان و پیش دبستان به خوبی انجام شود، 
نتیجه آن عالقه مندی این نسل به کتاب و کتابخوانی است 
و این عالقه مندی ســبب پیشرفت این نسل است.حتی 
از نتایجی که شــاید دور از تصور باشــد این است که از 

بیماری هایی مثل آلزایمر جلوگیری می کند.«
 اسماعیلی که مهم ترین عامل ایجاد عالقه مندی را 
اولیا و ســپس معلمین می داند در گفت و گو با گزارشگر 
کیهان در باره آســیب هایی که از عدم ارتباط نوجوانان 
با کتاب و کتابخانه حاصل می شود، می گوید: »وقتی که 
ما با کتاب آشــنا نباشیم و کتاب را با خود غریبه بدانیم 
و با آن دوست نباشیم متوجه بزرگترین خطر هستیم.« 
وی درخصوص عدم ارتبــاط دانش آموزان با کتاب 
و کتابخوانی می گویــد: »دوری از کتاب کم کم مواردی 
چون کــم توانی در خواندن را به وجود می آورد که این 
کــم توانی به مرور در تمام دروس بــرای دانش آموزان 
تاثیرگذار اســت که سبب کاهش اعتماد به نفس و اُفت 

تحصیلی آنان خواهد شد.«

❖

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1396/5/25 مورخ 
ذیــل اتخاذ شــد: آقایان صدرا 
صادقــی یزدانخــواه کدملــی 
حســین  و   0012941913
لشگری کدملی 5599630587 
و احمــد صادقــی یزدانخــواه 
و   1377821870 کدملــی 
احمــد ودود ســیدی کدملی 
عنــوان  بــه   1377772179
اعضــای هیئت مدیــره بــرای 
انتخاب شدند  دو ســال  مدت 
آقای احمــد صادقی یزدانخواه 
و  رئیس هیئت مدیره  به سمت 
آقای حسین لشگری به سمت 
و  هیئت مدیره  رئیــس  نایــب 
آقای بهرام صادقــی یزدانخواه 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  هیئت مدیــره(  اعضــای 
 2 به مدت  مدیرعامــل  عنوان 
آقای  گردیــد.  انتخاب  ســال 
روح افــزا  پورمحمــد  حســن 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
کدملی  درویش  مختــار  آقای 
ســمت  بــه   6269884731
برای مدت  بازرس علی البــدل 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 179869 و شناسه ملی 10102220898

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )110624(

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محمدخانی دارنده کد ملی شماره 0048165670 و آقای علی 
محمدخانی دارنده کد ملی شــماره 0068461755 و خانم مهســا محمدخانی دارنده کد 
ملی 0012185450 به ســمت هیئت نظار انتخاب شــدند  ترازنامه و حساب سود و زیان 
ســال مالی منتهی  به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی به بین 
محتوا شناســه ملی 14006661682 به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالصالح نهاوندی با 
شماره ملی 0040258319 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.


