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هر روزی که می گذرد، خبرهای جدیدی 
از نحوه تعامل جامعه با مهمان ناخوانده این 
روزهای کشورمان منتشر می شود که بعضی 
از این خبرهــا امیدوار کننده و برخی هم 
تاسف آور است. از فداکاری های مادر لرستانی 
در ضد عفونی کردن وسایل عمومی شهر، 
خدمات بهداشتی گروه های جهادی، هیئات 
مذهبی و اقشار مختلف مردم به یکدیگر و 
زحمات شبانه روزی کادرهای بیمارستانی در 
اقصی نقاط کشور گرفته تا سوءاستفاده های 
برخی زالوصفتان از شــرایط موجود برای 
سودجویی و حتی ضعف های فرهنگی که در 
همگی  می شود،  پدیدار  اجتماعی  تعامالت 
نشانگر الیه های مختلف یک جامعه است که 
رخدادهای اینچنینی قطعاً می تواند موجب 

رشد و دستاورد برای کشورمان گردد.
در چنــد هفته اخیر به طور مفصل به زوایای 
مختلف شــیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته 
شده و ما هم قصد نداریم خیلی حرف های تکراری 
بزنیم. آنچه شاید در این روزها کمتر مورد توجه 
قرار گرفته، نوع مواجهه ما با این موضوع و عیان 
شدن برخی ضعف های فرهنگی مان در این شرایط 

حساس است.
مفهوم بال و سنت ابتال

در این چند روزی که از شیوع بیماری کووید 
19 گذشت، برخی عارضه کرونا را بر اساس ادبیات 
دینــی به یک بالی عمومی تعبیر کردند و برخی 
هم آن را به نوعی از جمله ابتالئات و امتحان های 

الهی برشمردند. 
برای اطالع دقیق از این موضوع با یک کارشناس 
دینی به گفت وگو می نشــینیم. حجت االســالم 
والمسلمین دکتر حســین مظفری،استاد اخالق 
و دانشــیار موسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( به گزارشگر کیهان می گوید: »سنت 
ابتال و امتحان، یکی از ســنت های قطعی خداوند 
نســبت به همه افراد و جوامع انسانی است و این 
مســئله بارها در قرآن کریــم و روایات اهل بیت 
علیهم السالم مورد تأکید قرار گرفته است. نکته دوم 
آنکه؛ مفهوم »بال« در فرهنگ قرآن با مفهوم آن در 
میان ما تا حّد زیادی متفاوت است؛ زیرا ما معموال 
مشکالتی از قبیل فقر، بیماری، مرگ و میر، جنگ، 
قحطی و... را مصداق بال می دانیم؛ اما قرآن کریم 
عالوه بر اینها، نعمت هایی همچون قدرت، زیبایی، 
امنیت، رفاه، علم و... را هم از مصادیق بال می داند. 
در سوره فجر این گونه می خوانیم که: »فاما االنسان 
اذا ما ابتاله ربّه فأکرمه و نّعمه فیقول ربّی أکرمن، و 
اما اذا ما ابتاله فقدر علیه رزقه فیقول ربّی أهانن.« 
یعنــی در هر دو مورد، چه در آنجایی که خداوند 
نعمتی به انســان بخشیده، و چه در آنجا که او را 
تحت فشار قرار داده و نعمتی را از او سلب کرده، 

تعبیر »ابتاله« به کار رفته است.«
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه می دهد: »دلیل 

تاملی درباره درس هایی که ماجرای کرونا به همراه دارد- بخش نخست

بالی کرونا، امتحانی برای سنجش انسانیت

رضا الماسی

* حجت االسالم دکتر مظفری، 
استاد اخالق: قطعاً این 

ویروس)کرونا( و این بیماری، برای 
همگان نوعی »ابتالء« و »امتحان« 
است. یعنی همه آحاد جامعه ما با 

این مسئله مورد آزمایش و امتحان 
الهی قرار می گیرند و عکس العمل 

ما نسبت به این مسئله می تواند 
نشانگر میزان بندگی ما نسبت به 

خدای متعال باشد و مایه »رشد« و 
یا خدای ناکرده »سقوط« ما گردد.

* یک فعال فرهنگی: با توجه به توفیق اجباری ماندن در خانه در این 
روزها و همچنین در این ایام ماه مبارک رجب، فرصت بسیار مناسبی 

برای بازسازی معنوی روحی مان به دست آمده که می توان در کنار عمل 
به توصیه های بهداشتی متخصصان، به نحو احسن از آن در جهت دفع 

بالی پیش آمده استفاده کرد.

این مسئله روشن است. جهت آن این است که بال 
به معنای آزمایش و امتحان است، و همان گونه که 
سختی ها و مشکالت می تواند مایه آزمایش انسان 
باشد، بهره مندی از نعمت ها هم نوعی آزمایش و 
امتحان است. هر دوی اینها می توانند محکی برای 
سنجش میزان بندگی یک انسان یا جامعه نسبت 
بــه خدای تبارک و تعالی قــرار گیرند. این طور 
نیست که وسیله »ابتالء« تنها سختی ها باشد، خیر 
بهره مندی از نعمت ها هم امتحان است. اتفاقا شاید 

تعداد افرادی که از امتحان به سختی ها قبول شده 
و ســربلند خارج می شوند، بیش از تعداد افرادی 
باشد که در نعمت و رفاه، بندگی خود را حفظ و 
ابراز می کنند؛ زیرا قرآن می فرماید: »ان االنسان 
لیطغی ان رآه استغنی«؛ انسان های تربیت نشده، 
به محض آنکه مقداری وضعشان خوب می شود، در 
نعمت و رفاه و آسایش قرار می گیرند و دستشان، 
به پول و پله یا ثروت و مقامی می رســد، خدا را 

فراموش می کنند و سر به طغیان می گذارند.«
حجت االســالم و المســلمین دکتر مظفری، 
تاکیــد می کند: »بر خالف تصور عده ای از مردم، 
اگــر خداوند، فرد یا جامعه ای را از راه ابتالی آنها 
به برخی از مشــکالت امتحان کرد، لزوماً نشانه 
آن نیست که آنها مورد قهر و غضب خداوند قرار 
گرفته اند و خداوند آنها را دوســت نمی دارد )هر 
چند ممکن است در برخی موارد اینچنین باشد( 
و بالعکــس، اگر خداوند بــه فردی و یا جامعه ای 
نعمت بخشید و آنها را به رفاه و آسایش و عافیت 

مبتال ســاخت، معنایش آن نیست که آن فرد یا 
جامعه، عزیز دردانه خدا هستند و جایگاه خاصی 

نزد خداوند دارند.«
او در توضیح این مطلب می افزاید: »در همان 
آیات ســوره مبارکه فجر اگر دقت شود، این معنا 
هم به خوبی از آنها به دست می آید. عالوه بر اینکه 
خداوند انســان های برجسته و محبوبی همچون 
پیامبران علیهم الســالم را به سختی های فراوانی 
آزموده اســت که موارد فراوانــی از آنها در قرآن 
ذکر شده است، اساساً زندگی هیچ پیامبری - از 
آدم تا خاتم - خالی از مشکالت و ناکامی ها نبوده 
و این جمله هم از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله 
معروف است که »ما أوذی نبّی مثل ما أوذیت«؛ 

یعنی هیچ پیامبری همچون من اذیت نشد.«
فراموشی دعا و توسل

رضــا محمدی، فعال فرهنگــی در گفت وگو 
با گزارشــگر کیهان می گوید: »ترس و استرسی 
کــه در این مدت متحمل شــدیم موجب غفلت 

خیلی هایمان از کیمیای دعا و توسل شد. همین 
دوری نسبی از منبع نور و معنویت منجر به بروز 
برخی خودخواهی ها و حتی برخوردهای نامناسب 

اجتماعی گردید.«
او می افزاید: »شــاید شــما هم بــا این گونه 
برخوردهای نامناســب با موردی که مشکوک به 
مبتال شــدن به کرونا بوده برخورد داشتید. حاال 
مواجه شدن با مبتالیان قطعی با این ویروس بماند 
که خود این برخوردها امتحاناتی بود که بسیاری 

از ما با آن آزموده شدیم.«
اینجاســت که جا دارد و باید به مجاهدت 
بســیاری از پزشــکان، پرســتاران و کادرهای 
درمانی اشاره و قدردانی کنیم که بدون کمترین 
توقع و با روحیه ای فوق العاده ضمن روحیه دهی 
به بیماران موجب بهبودی بسیاری از آنها شدند. 
همین روحیه باعث شد آمار بهبود یافتگان از این 
بیماری، کشورمان را در شمار بهترین کشورها 

در مبارزه با کرونا قرار دهد.

محمدی ادامه می دهد: »با توجه به توفیق 
اجباری ماندن در خانه در این روزها و همچنین 
در ایــن ایام ماه مبارک رجب، فرصت بســیار 
مناســبی برای بازســازی معنــوی روحی مان 
به دســت آمده که می تــوان در کنار عمل به 
توصیه های بهداشتی متخصصان، به نحو احسن 
از آن در راستای دفع بالی پیش آمده استفاده 

کرد.«
حجت االســالم مظفــری با بیــان اینکه 

»بالهــای خداوند حکمت ها و فلســفه های 
مختلفی دارد«، تصریح می کند: »از جمله این 
حکمت ها این است که »مافی الضمیر« افراد 
بروز و ظهور می یابد. مومنان با صبر و شکری 
که از خود نشــان می دهند، در مسیر بندگی 
خداوند رشد می کنند و منافقان و کافران نیز در 
مسیری که خود به اختیار در پیش گرفته اند، 
بــه پیش می روند و صف آنان از صف مومنان 

بیشتر جدا می شود.«

کرونا، امتحانی برای همه
مدیر گروه عرفان موسســه امام خمینی)ره( 
اظهار می دارد: »قطعاً ایــن ویروس)کرونا( و این 
بیماری، برای همگان نوعی »ابتالء« و »امتحان« 
اســت. یعنی همه آحاد جامعه ما با این مســئله 
مــورد آزمایش و امتحان الهی قــرار می گیرند و 
عکس العمل ما نســبت به این مســئله می تواند 
نشــانگر میزان بندگی ما نسبت به خدای متعال 
باشــد و مایه »رشد« و یا خدای ناکرده »سقوط« 
ما گردد. اولین انتظار و توقعی که از »مومنان« در 
این موارد می رود آن است که هرگز از خدای خود 
گله و شــکایت نکنند که چرا این بال را بر ما نازل 
کردی، و باید توجه داشته باشند که خداوند چیزی 
جز خیر را برای بندگان مومن خود رقم نمی زند. 
بنابراین، این بال و همه بالهای دیگر، می توانند مایه 
رشد و پیشرفت بیشتر مومنان در مسیر سعادت 
دنیا و آخرت آنان شود، به شرط آنکه عکس العمل 
مناسبی نسبت به آن نشان دهیم و وظیفه بندگی 

خود را بشناسیم و به درستی به آن عمل کنیم.«
وی در توصیــه به مــردم در نحوه مواجهه 
با این ویروس منحــوس اظهار می دارد: »یکی 
از واکنش های مناســبی که در این موارد باید 
مومنان از خود نشــان دهند، تضّرع بیشتر به 
درگاه خداونــد و توجه عمیق تــر به پروردگار 
عالم و درخواســت و اســتمداد برای کمک و 
یاری خداوند اســت. قــرآن در مالمت گروهی 
می فرماید: »فلوال اذ جاءهم بأسنا تضّرعوا«. چرا 
هنگامی که مشکالتی از طرف ما به سراغشان 
آمد، تضّرع نکردند ]و از ما برای برطرف شــدن 
آن کمک نخواستند؟[ بنابراین، باید در این ایام 
دعاها و توسالت ما بیشتر شود، خصوصاً آنکه در 
ایام ماه شریف رجب نیز قرار داریم که ماه دعا و 
استغفار است. توصیه هایی که از علمای بزرگوار 
پیشــین و معاصر برای برطرف شدن بالها نقل 
می شود، همه و همه در این جهت است و باید 

آنها را جدی گرفت.«
اهمیت رعایت توصیه های بهداشتی

حجت االســالم مظفری تصریــح می کند: 
»البته همه می دانیم که این بدان معنا نیســت 
که توصیه های بهداشــتی را نادیده بگیریم و به 
آنها بی توجهی کنیم. هیچ عالم مسلمانی چنین 
توصیه ای نمی کند، اما مســئله آن اســت که 
»مسّبب االسباب« را نباید فراموش کنیم و باید 
بدانیم که بیماری و شفا، امنیت و ناامنی، سعادت 
و شقاوت و خالصه حیات و ممات ما همه و همه 
به دســت اوست و تا او چیزی را نخواهد و اراده 

نکند، هیچ اتفاقی نمی افتد.«
خالصه همان طور کــه رهبر معظم انقالب، 
1398/12/13 توصیه فرمودند، مردم »از توصیه ها 
و دستورالعمل های مجموعه های مسئول تخّطی 
نکنند؛ در مورد پیشــگیری، در مورد تمیز نگه 
داشــتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده  
نکــردن اینها و جلوگیری از آلوده  شــدن اینها، 
دستورهایی که مجموعه متخّصص و کارشناس 
می دهند، اینها را باید عمل کرد. یقیناً هر چیزی 
که کمک کند به ســالمت جامعه و عدم شیوع 
این بیماری، یک حســنه است؛ در نقطه  مقابل 
هر چیزی که کمک کند به شــیوع این بیماری، 
یک سّیئه است. خدای متعال ما را موّظف کرده 
که نسبت به سالمت خودمان و سالمت دیگران، 
سالمت مردم، احساس مسئولّیت کنیم... توصیه  
بعدی که بســیار توصیه  مهّمی است، توصیه  به 
توّســالت و توّجهات به پروردگار و درخواســت 
کمک الهی است؛ این یک امر الزمی است... موارد 
متعّددی در قرآن هست که ما را دستور می دهند 
در مقابل حــوادث گوناگون -فرق نمی کند، چه 
حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون 
دیگری که پیش می آید برای کشور، برای ملّت، 
برای اشخاص خودمان- دست توّسل بلند کنیم 

به خدای متعال و از خداوند متعال بخواهیم.

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵4۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۷ 

و شناسه ملی ۱0۱00۷۲4۶4۵

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0۵۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲4۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱4۶4۳4۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۵۸۷۲۷ 

و شناسه ملی ۱0۳۸0۳۱۵۲۹0 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/6/25 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای عبدالرضا جدیدســاز به 

شماره ملی 2001962711 به نمایندگی از شرکت ریسندگی 

و بافندگــی مطهری)با مســئولیت محدود( به شناســه ملی 

10102245323 به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محسن 

پرنیانپور به شماره ملی 0038181959 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره- آقای ســیدعباس سیدخاموشی به شماره ملی 

0060074744 به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای حســن 

حاصل طلب به شماره ملی 0872580326 به عنوان مدیرعامل 

خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و غیره با امضاء مدیرعامل 

و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت وکلیه 

اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵000 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۵۶۳۸۲۶

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

 ۶۱04 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ 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 ۶۸4۵
بانک  ملت 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.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

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
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان


