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* یک دانشجو: باید 
کتاب هایی که دوست 
داریم، انتخاب کنیم و 

از کتاب های کم حجم 
و به روز برای شروع 
مطالعه و تقویت این 
عادت خوب در خود 

بهره بگیریم.

تولید کتاب مهم است یا تولید فیلم و تولید 
هنری مهم اســت؛ منتهی در کنار این، پیدا 
کردن مخاطب یا به یــک معنا تولید مخاطب 
هم مهم است. ســعی کنید کتاب را بتوانید به 
ما  امروزجوان های  برســانید.  ذهن مخاطبین 
به خوراک های فکری. مشکل  تر  احتیاج دارند 
از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن 
مخاطب اســت؛ این خیلی مهم است. این هنر 
الزم دارد، دّقت الزم دارد، ظرافت هایی دارد که 
 بایستی بتوانید این ها را وارد ذهن این ها بکنید.
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد 
بزرگداشت چهار هزار شهید استان گلستان، 15 

آذر 95(
در برخی کشــورهای در حال توســعه به  دلیل 
دســتمزد بســیار پایین بــرای کارهــای فرهنگی، 
نویســندگان و ناشران تمایلی به تولید کتاب ندارند. 
به همین علت نویســندگانی که کتابشان در کشور 
خودشان ماه ها و ســال ها در کتابفروشی ها می ماند، 
هیچ انگیزه ای برای نوشــتن کتــاب بعدی ندارند و 
ناشرانی که به دلیل هزینه های باالی انتشار کتاب سود 
ناچیزی دریافت می کنند، تمایلی به ســرمایه گذاری 
در این زمینه ندارند. به هر حال درباره میزان مطالعه 
در ایران باید بگوییم علی رغم اینکه رشــد علمی در 
کشور در وضعیت مناســبی قرار دارد، اما همه افراد 
جامعه مطالعه نمی کنند و ســطح آگاهی های افراد با 
یکدیگر بسیار متفاوت است. در واقع تعداد افراد کمی 
اهل مطالعه هســتند و حتی بسیاری از دانش آموزان 
و دانشــجویان نیز جز کتاب درسی، مطالعه دیگری 
ندارند. نظام آموزشــی نیز دانش آموزان را به مطالعه 
تشویق نمی کند و از سوی دیگر محصوالت فرهنگی 
و کتاب جزو کاالهای لوکس به شمار رفته و در سبد 

خانوارها قرار ندارد. 
چگونه با بی حوصلگی در مطالعه

 مقابله کنیم؟
خیلی ها دوســت دارند به یــک کتابخوان واقعی 
تبدیل شوند، اما همین که الی کتاب را باز می کنند، 
با این قبیل مشکالت روبرو می شوند: احساس می کنیم 
سرعت خواندن ما بسیار کند است و پیشرفت خوبی 
نداریم. مطالعه کتاب ها را آغاز می کنیم، اما آنها را به 
پایان نمی بریم. در زمان مطالعه کردن،   نمی توانیم به 
شکل کامل و مناسب، تمرکز داشته باشیم. کتابخوانی 

برای ما خسته کننده است. 
حوصله متن های طوالنــی را نداریم. کتابخوانی 
و مطالعــه در کوتاه مدت برای بســیاری از ما، لذت 
ایجاد نمی کند. بسیاری از کتاب هایی که می خوانیم 
به »توصیه« یا »تحمیل« دیگران تعیین شده است. 
خوانــدن یک کتــاب به تنهایی )و بدون مشــارکت 
دیگران( کاری است که حوصله بسیار می خواهد که 
از حد توان بســیاری از ما خارج اســت. در لحظاتی 
کــه تصمیم به مطالعه و کتابخوانی می گیریم، کتاب 

مناسبی در اختیار ما یا در ذهن ما وجود ندارد.
لیال محبی یک شهروند راهکارش برای مقابله با 
چالش های باال این گونه است: »من معموال یک کتاب 
که مشتاق خواندنش هستم، در کیف خود دارم. شما 
ببینید یک خانواده چقدر برای خوراکی های مضر نظیر 
نوشابه، چیپس، پفک و... هزینه می کند؟ همین پول ها 
را اگر پس انداز کنیم، الاقل دو، سه کتابی می شود در 

چگونه در روزهای بلند تابستان با کتاب و کتابخوانی اُنس بگیریم؟

عبور از چالش های زندگی با عادت به مطالعه مستمر
گالیا توانگر بخش پایانی

* هنگامی که کتابی را مطالعه می کنید به خصوص کتاب های داستان، 
از نظر احساسی به عمق داستان می روید و ارتباط احساسی با قهرمانان 
داستان برقرار می کنید. مطالعات نشان داده است کسانی که از نظر 

احساسی با داستان ارتباط برقرار می کنند در دنیای واقعی
 انسان های مهربان و دلسوزی هستند.

* خیلی ها عدم دسترسی به کتاب 
خوب را بهانه ای برای دور شدن از 
حس و حال مطالعه قرار داده و در 

روزهای بلند تابستان اوقاتشان را به 
بطالت در پای شبکه های اجتماعی 

و تلفن همراه و دستگاه رایانه 
می گذرانند.

ماه خریــد. بعد کتاب هایی را که خریدیم و خواندیم 
با دوســتان یا اعضای فامیــل معاوضه کرده و به هم 

امانت دهیم.«
مهدی رضایی یک جوان کتابخوان راهکارش برای 
تقویت حس کتابخوانی این گونه است: »اوال یک گوشه 
دنج در خانه برای خودم درست کرده ام که به محض 
اینکه کتاب جدیدی به دســتم می رسد، رهسپار آن 
گوشــه دنج شده و مطالعه را شــروع می کنم. بعد از 
خوانــدن کتاب خالصه آن را برای اعضای خانواده یا 
دوســتانم تعریف می کنم. اگر درباره کتاب هایی که 
می خوانیم با اطرافیانمان گفت و گو کنیم، اشــتیاق به 

خواندن در ما نهادینه می شود.«
مونا صابریان یک دانشــجو در این باره می گوید: 
»باید کتاب هایی که دوســت داریم، انتخاب کنیم و 

از کتاب های کم حجم و به روز برای شروع مطالعه و 
تقویت این عادت خوب در خود بهره بگیریم.«

تبدیل شدن به فرد موفق و خالق
 با کتابخوانی 

خواندن کتاب می تواند بهترین تصمیمی باشد که 
تا به حال برای کاهش استرس های خود گرفته اید.

زیبا آشــتیانی یک روانشــناس برایمان توضیح 
می دهد: »مطالعه در مقایسه با سایر فعالیت های کاهش 
دهنده اســترس، بهترین روش برای غلبه بر استرس 
است. شاید باورش سخت باشد که افراد پراسترس با 
مطالعه به مدت 6 دقیقه توانســته اند استرس خود را 
کاهش دهند. بیمارانی که از کتاب راهنمای خودخوان 
برای از بین بردن استرس استفاده می کنند، زودتر از 
کسانی که به کارشناس مراجعه می کنند، می توانند 

استرس را در خود کاهش دهند.«
وی در ادامــه می گوید: »هنگامــی که کتابی را 
مطالعه می کنید به خصوص کتاب های داستان، از نظر 
احساسی به عمق داستان می روید و ارتباط احساسی با 
قهرمانان داستان برقرار می کنید. مطالعات نشان داده 
است کســانی که از نظر احساسی با داستان ارتباط 
برقرار می کنند در دنیای واقعی انسان های مهربان و 

دلسوزی هستند.«
وی در توصیف ســایر فواید مطالعه مستمر و هر 
روزه و نیز خصوصیات متمایز افراد کتابخوان توضیح 
می دهد: »ما انسان ها پس از مطالعه باهوش تر می شویم. 
چنــد روز پس از پایان کتاب مغز ما تغییرات مثبتی 
را نشان می دهد. دانشمندان دریافته اند که بهبود در 
کارکرد مغز به دلیل ارتباطات شدید در مغز و تغییرات 

عصبی است که در حافظه عضالنی ایجاد می شود.
مطمئنا یک انســان باهوش و تحصیلکرده برای 
دیگران جذابیت بیشتری دارد. شخصی که بتواند در 
هر حیطه موضوعی بحث کند توجه ها را به سمت خود 
جذب می کند و مورد تحسین دیگران واقع می شود.

هرچه بیشتر مطالعه کنیم بیشتر خودمان را در 
قالب قهرمانان کتاب ها می بینیم و مدل های رفتاری 
آنهــا به زندگی خود منتقــل می کنیم؛ مثال صبورتر 

خواهیم شد.
کسانی که مطالعه می کنند انگیزه بیشتری برای 
شرکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی گوناگون 
دارند و از خالقیت بیشــتری برای عبور از چالش ها 

برخوردارند.«
این روانشــناس درباره مهم ترین کارکرد مطالعه 

بــر مغز می گوید: »هنگام مطالعــه با کلماتی مواجه   
می شــوید که به طور معمول به کار نمی برید. حتی 
کلماتی که اصال قبال به گوشتان نخورده است و  معنی 
این کلمات را ازمحتوای متن کتاب متوجه می شوید. 
بنابراین مطالعه نه تنها دایره لغات شــما را بیشــتر 
می کند، بلکه دانش و ادبیات شما را نیز تقویت می کند. 
در واقع با مطالعه سخنور خوبی می شوید و راحت تر 
می توانید نیازها، خواســته ها و اهدافتان را به دیگران 
منتقــل کنید. در یک کار کوچــک اداری می توانید 
نامه ای خوب و مختصر بنویسید و کارتان راحت تر به 
پیش رود. در مدرسه و دانشگاه  رهبر گروه می شوید 
و از پس کنفرانس های درسی به خوبی برمی آیید. در 
چالش های عاطفی با گلچین کردن کلمات مثبت تر 
می توانید بــه راحتی از چالش های عاطفی با اعضای 

خانواده و اطرافیانتان عبور کنید.«
عضویت در کتابخانه عمومی اولین گام 
برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی

خیلی ها عدم دسترسی به کتاب خوب را بهانه ای 
برای دور شدن از حس و حال مطالعه قرار داده و در 
روزهای بلند تابســتان اوقاتشان را به بطالت در پای 
شــبکه های اجتماعی و تلفن همراه و دستگاه رایانه 

می گذرانند. واقعا این ظلم بزرگی اســت که در حق 
روح خود روا می دارید.

چه جایــی بهتر از کتابخانه عمومــی برای دیدن و 
خوانــدن انواع کتاب، آن هم به صــورت تقریبا رایگان؟   
در کتابخانه هــای عمومی این فرصــت را دارید که انواع 
مختلف کتاب را امتحان کنید و سلیقه خود را شناسایی 
کنیــد. راهنمایی های کتابداران هم می تواند برای شــما 

سودمند باشد.
با این حــال خیلی ها به روز نبودن کتابخانه های 
عمومی و نبود کتاب های جدید در قفســه های این 
کتابخانه ها را بهانه ای برای عدم عضویت در نزدیک ترین 
کتابخانه عمومی به محل سکونتشان قرار   می دهند، 

که اصال بهانه ای پذیرفته شدنی نیست.
مریم صغیری یک عضو فعال کتابخانه عمومی محله 
برایمان می گوید: »الاقل با عضویت در کتابخانه عمومی 
برای شــروع عادت به مطالعه کتاب در حد کافی وقت 
و زمــان در اختیار دارید. ضمن اینکه در محیطی قرار 
می گیریــد که محیط مطالعه و محل رفت و آمد افراد 
کتابخوان است. شاید بتوانید کتاب های جدیدتر را که 
روی پیشخوان بازار نشر هستند از دوستان کتابخوان 

خود در محل کتابخانه عمومی به امانت بگیرید.«

احمد ترابیان یک عضو دیگــر کتابخانه عمومی 
محله می گوید:» باید در فضای مجازی عضو گروه های 
کتابخوان شــوید. ضمن اینکه همیشــه در دفترچه 
همراهتان یا در تلفن همراه یک فهرســت برای ثبت 
کتاب های خوب به همراه داشته باشید. در هر جمع و 
یا گروه های مجازی که در مورد کتاب خوبی صحبت 
شــد و یا جایی نقد کتابی را مطالعه کردید که از آن 
خوشتان آمد، آن را به لیستتان اضافه کنید تا هر وقت 
تصمیم به انتخاب کتاب گرفتید به آن مراجعه کنید.«

علی رضا پور که خود چند جلد داســتان کمدی 
کوتاه نوشته برایمان می گوید: »بهتر است زمینه های 
مختلف موضوعی کتاب ها را بشناسید و موضوعات مورد 
عالقه خود را مشخص کنید. به این ترتیب جست وجو 
برای شــما راحت تر و لذت بخش تر خواهد شــد. در 
کتاب فروشی ها معموال کتاب ها بر اساس موضوعاتی 
مانند فلســفی، هنری،علمی، آموزشی، روانشناسی، 

داستان کوتاه، رمان و … طبقه بندی  شده اند. البته 
این عناوین ممکن است مطلق نباشد، ولی معیار خوبی 

برای شروع است.
این گونه هــا خــود دارای زیرگونه های متنوعی 
هستند؛ مثال در رمان زیرگونه های معمایی، کمدی، 
درام، فانتزی، علمی تخیلی، حادثه ای و ... وجود دارد 
و حتی این شاخه ها نیز باز هم تقسیم بندی می شوند. 
مثال رمان کمدی خود به کمدی- درام، هجو، کمدی 

رمانتیک و ... طبقه بندی می شوند.«

مطالعه روزانه
معجزه ای در شلوغی روزمرگی ها

خالصــه کردن کتاب، چند فایده اصلی دارد: به فهم 
بیشتر شــما از کتاب کمک می کند. سعی کنید از روی 
کتاب رونویسی نکنید. یک قسمت را بخوانید و سپس با 
زبان خودتان آن را خالصه کنید. این گونه ذهنتان بیشتر 
درگیِر کتاب خواهد شد و احتمال به خاطرسپاری مفاهیِم 

آن هم بیشتر است.
رجوع مجدد به مطالب کتاب را ساده تر می کند. حتما 
در آینده نیاز خواهید داشت تا مجددا به مفاهیم این کتاب 
مراجعه کنید. اگر خالصه ای از کتاب داشــته باشید که 
خودتان آن را نوشــته اید، مراجعه مجدد و مرور مفاهیم 

برایتان لذت بخش تر و مفیدتر خواهد بود.
پیشنهاد می شود خالصه شخصی خودتان را داشته 
باشید، اما خواندن خالصه دیگران از آن کتاب هم  می تواند 
مفید باشد. یک روِش خوِب استفاده از خالصه های دیگران، 
قرار دادن آن خالصه کنار دستتان هنگام خواندن کتاب 
است. این گونه می توانید هرجا که الزم دانستید، مطالبی 

را هم خودتان اضافه کنید.
می توانید برای انتشــار خالصه های خودتان وبالگ 
یا کانال در شــبکه های اجتماعی داخلی هم بزنید. شوق 
خالصه کردن و قرار دادن خالصه های کتاب در یک جای 

مشخص باعث ایجاد عادت به کتابخوانی شما می شود.
ســودابه مهربان یک مشاور، توصیه به شیوه مطالعه 
مستمر و هر روز دارد. وی برایمان می گوید: »همان مفهوم 
آهسته و پیوسته پیمودن مسیر را لطفا رعایت کنید. مگر 
قرار نیست کتاب به بهبود کیفیت زندگی ما کمک کند؟ 

پس چرا باید خواندِن کتاب را قطع کنیم؟
مفاهیِم کتاب را هم آهسته آهسته به مغزتان بفرستید 
تا برود و سر جایش بنشیند. هنگام خواندِن کتاب، خوب 
به مطالبش فکر کنید. دوره های تندخوانی و این داستان ها 
را رها کنید. حاال که فهمیدید چه کتاب هایی بخوانید و 

کتاب های مناسب را پیدا کرده اید رهایشان نکنید.
اگر محلی بــرای ثبت تداعی هــای خودتان هنگام 
خواندن کتاب هم داشــته باشید، عالی است. سعی کنید 
مصداِق مفاهیِم کتاب را در زندگی خودتان پیدا کنید و 

به راه حل های جدیدی برسید.«

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اعظم کهنی با 
شــماره ملی 0042776554 با دریافت 2000000 ریال از 
صندوق شــرکت از ردیف شرکا خارج گردید. متین فراهانی 
با شماره ملی 0079922821 با دریافت 7800000 ریال از 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 200000 ریال 
کاهش داد. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 10800000 
ریال به 1000000 ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصــالح گردید و میزان سهم الشــرکه شــرکا بعد از کاهش 
سرمایه به شرح ذیل می باشد. امیر داودآبادی دارای 300000 
ریال سهم الشــرکه- ســهیل رســتمیان دارای 200000 
ریال سهم الشــرکه- متین فراهانــی دارای 200000 ریال 
سهم الشرکه- صابر کریمی دارای 300000 ریال سهم الشرکه- 
تعــداد اعضا هیئت مدیره به 4 نفر کاهش و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت آرتین توسعه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۸ 

و شناسه ملی ۱۴00۶۴۶0۵۶۲ 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: بهروز جراحی به شماره ملی 6599785204 
به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، بابک جراحی 
به شــماره ملی 0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
بهزاد جراحی به شــماره ملی 0034920307 به ســمت عضو 
هیئــت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از 
جمله چک ســفته برات با امضا منفرد هر یــک از اعضا هیئت 

مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳0۳۵۲ و شناسه ملی ۱0۱00۷۵۸0۵۳

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات انتظامی حفاظتی 

و مراقبتی از جمله حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محالت و مجتمع های مسکونی تجاری 

صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی 

و ورزشی و درمانی، زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه های عمرانی. شماره مجوز 45/22/3/13971292 تاریخ 

مجوز 1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- 

شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویال- کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشان- خیابان ستارخان- پالک 383- مجتمع 

تجاری چشــم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 1444743168 سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000ریال می باشد. اسامی و میزان 

سهم الشــرکه شرکا: خانم ناهید فخر به شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر آل یمین به شماره 

ملی 0451986059 دارنده 400/000 ریال سهم الشرکه آقای شعبانعلی امیرحسینی به شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال 

سهم الشرکه آقای حسن نیک صفت اباتری به شماره ملی 2677732661 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی 

به شــماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای علی اکبر آل یمین به سمت رئیس هیئت مدیره، 

آقای مجتبی ارکانی یامچی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن 

نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان 

حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه 

مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲
 به شماره ثبت ۴۵0۳۳ به شناسه ملی ۱۴00۷۶۹۴۵۶۸ 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
مــورخ  فوق العــاده  عمومــی 
1397/03/21 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت 
موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه 
اصــالح گردید:  اساســنامه  در 
انجام خدمــات طراحی در امور 
ساختمان، انجام و عرضه خدمات 
نظارت ساختمان، انجام خدمات 
اجرای ساختمان، سرمایه گذاری 
و مشــارکت در اجــرای کلیــه 
پروژه هــای ساختمان ســازی و 
پروژه های  کلیه  اجرای  عمرانی، 
عمرانــی اعم از فلــزی و بتنی 
و ســاخت راه و باند و ســاخت 
راه آهن و متــرو و احداث کانال 
نقشــه برداری  تونل و  و احداث 
و تســطیح اراضی و تاسیســات 
برقی و مکانیکی ســاختمان ها و 
کارخانجات صنعتی و بازســازی 
ابنیه و تزئینات داخلی و خارجی 
ســاختمان ها، ایجاد و نگهداری 
فضای ســبز و محوطه ســازی، 
شــرکت در کلیــه مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی اعم 
از داخلی و بین المللی کلیه موارد 
فوق الذکــر خریدوفــروش کلیه 
مصالح و امکانات و ماشین آالت 
دارایی هــای  و  تجهیــزات  و 
در ساختمان ها  اســتفاده  مورد 
و پروژه هــای عمرانــی از داخل 
و خــارج از کشــور، اخــذ وام و 
اعتبارات بانکی به صورت ارزی و 
ریالی ازکلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخل و خارج از 
کشور درصورت نیاز پس از اخذ 

مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات 
شرکت 

سازه گستران 
شهرتاش با 

مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 

۴۷۵۲۷۷ و شناسه 
ملی ۱۴00۵0۶۹۱۴۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 ۶۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ 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 ۶۸۴۵
و یا حساب 0۱0۶۷۱۳۵۹۵00۹ )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 ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
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 هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- درصورت 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.

فرم تقاضا


