
گزارش روز
صفحه ۵
چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 
۲۳ رجب ۱44۱ - شماره ۲۲4۳۱

افقی:
1- مقــام و منزلت- کتابی از فیض کاشــانی 
شاگرد مالصدرای شیرازی 2- از دشمنان بزرگ 
ملت فلسطین 3- نتی در موسیقی- باالترین- 
مرتب شدن- آوای دردنما 4- اسبی که خوب 
سواری ندهد- تدوین شــده- نهی شاعرانه از 
بــردن 5- پیش درآمد ویــر- تنها- نوعی ردا 
6- آنچه احتمال داشــته باشــد- پینه- نمام 
7- انــدام حیاتی- بیمار- متعادل، هم وزن 8- 
الغر- زندگی- جوان مازندرانی- شدت بی انتها 
 9- ســرگردانی- بندگاهی در پا- پاک و مبرا

 10- بانــوی پاکدامــن- صدای سکســکه- 
محله ای در تهــران 11- ذره ای از هر عنصر- 
کنجد ســاییده- پرچم 12- عادت و سنت- 
یورش- نامه نگاری 13- دودمان- از نمادهای 
مســیحیت- نوعی نمایش یــا فیلم- صدای 
ریزش آب 14- زودتــر از افراد بی تجربه کار 
پیــدا می کنند 15- از شــعارهای مردم ما در 

سال 1357- هر چیز زشت و ناپسند.

عمودی:
1- جلب کننــده- رغبت برانگیز- چیره 
و برتر 2- برگرداندن آبروی از دســت 
رفته- رفتار و ســازش 3- ضد هیچ- 
نوعی ترشــی- مالمت گر- گروه خونی 
اکثر ایرانیــان 4- از جاذبه های اطراف 

شماره 11647 جدو    ل

پاک  کوه ســبالن- چگونگی- بت 5- 
کردن- ملعون- از توابع اراک 6- یکدل 
 و موافق- رگه، ورقه- مرغی ســخنگو

 7- میهن- کشــوری آن سوی خلیج 
 فارس- فرآورده ای از گوشت 8- تکرارش 
مجنون را دیوانه کرد- پیوسته- سیاره ای 
گرم تــر از زمین- نوشــیدنی حرام 9- 
دارو  و ســاکن-  بی حرکت  میانه روی- 
10- کرمینه حشرات و آبزیان- نزدیک تر 
از همان- شریک در جنگ و پیکار 11- 
رای نه مثبت نــه منفی- لرزه و جنبش 
در تهرون- زینت مساجد ایرانی 12- از 
پیروی کننده  آشوب-  اقوام خوزستان- 
از مــد روز 13- بانگ ندا- کارشــناس 
زایمان- ســبلت- کلمــه انتخاب 14- 
 ضرورت سوارکاری- زیاد خجالت کشیدن
 15- نفیس و گرانمایه- مرتد و بی دین- 

صدای خندیدن.

عملکرد سرویس گزارش در سال۹۸

متعهدانه در سنگر قلم با گزارش های روز
گروه گزارش

مهمــان ناخوانــده نوروز امســال تمامی 
مهمانی های نوروزی را هم تحت الشعاع خود قرار 

داده و مردم را خانه نشین کرده است.
 اما با این حال سرویس گزارش روزنامه کیهان 
در سال 98 همچون ســالیان گذشته در سنگر 
خدمت رسانی به جامعه اسالمی حضور داشت و 
با وجود قلم به دستان خوب کیهانی توانست یک 

سال دیگر را پشت سر بگذارد.
گزارش آخرین روز ســال را به روال هر ســال به 
عملکــرد و چگونگی تهیه یک گــزارش و فعالیت های 

گزارشگران این سرویس اختصاص داده ایم.
267 گزارش در سال 98

ســرویس گزارش روزنامه کیهان در ســال جاری 
توانســت با انتشار 267شــماره گزارش در موضوعات 
مختلف همراه همیشگی مردم در تمامی ایام سال باشد.
ابتدای سال که با سیل در چند استان کشور همراه 
بود و تعدادی از هموطنانمان متحمل خسارت هایی جانی 
و مالی شدند و گزارش هایی در خدمت رسانی به مردم 
در این زمینه کار کردیم و سپس در حورزه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی گزارش های 

مختلفی به چاپ رسید.
در ســرویس گــزارش چهــار نفر نیــروی ثابت 
گزارش نویس و چند نفر دیگر نیز به صورت همکاری از 

راه دور برای سرویس گزارش فعالیت می کنند.
همکاران این سرویس خانم ها و آقایان از جمله ایرج 
نظافتی به عنوان دبیر ســرویس گزارش و گالیا توانگر 
به عنوان جانشین دبیر سرویس و همچنین آقای رضا 
الماســی و خانم هدیه آقاپور و خانم ســمیه دولتی به 
عنوان نیروهای ثابت گزارش نویس در سرویس گزارش 

همکاری دارند.
البته آرش فهیم در ســرویس ادب و هنر و کمال 
احمدی در سرویس اقتصادی و برخی دیگر از همکاران 
روزنامه هم در طول یک ســال گذشته گزارش هایی را 

تهیه و در صفحه گزارش روز به چاپ رساندند. 
قلم در راه خدا و خدمت به نظام اسالمی

سرویس گزارش روزنامه کیهان یکی از قدیمی ترین 
سرویس ها در روزنامه هفتاد و هشت ساله کیهان است 
و در طول سالیان متمادی به موضوعات مختلف جامعه 

پرداخته است.
ایرج نظافتی دبیر سرویس گزارش روزنامه کیهان 
با  اشاره به قداست قلم می گوید: »همچنان که خداوند 
متعال در قرآن کریم به قلم و هر آنچه که می نویســد 
قسم یاد کرده، لذا حرمت و قداست قلم بسیار باالست، با 
همین نگاه در سرویس گزارش قلم زده و قدم برداشته ایم 
و در این میان اگر موفقیتی هم کسب کردیم بدون شک 
حاصل یاری و مساعدت مدیر مسئول محترم کیهان حاج 
حسین شریعتمداری و عزیزان شورای سردبیری بوده 
اســت. آقای مدنی که یار و یــاور ما در پیچ و خم های 
عبور از مشکالت موجود بوده و همچنین راهنمایی ها و 
دستگیری های برادر و استاد عزیزم حاج آقا مرتضی صفار 
هرندی در تهیه و تنظیم و ویرایش گزارش ها نقش مهم 
و موثری داشــته است که جا دارد از این بزرگان کمال 

تشکر را داشته باشم.«
دبیر ســرویس گزارش کیهان از اتفاقات سال 98 
چنین می گوید:»یکی از مسایلی که در سال 98 جامعه 
اسالمی ما را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد شهادت 

*  ایرج نظافتی دبیر سرویس 
گزارش کیهان: خداوند متعال در 
قرآن کریم به قلم و هر آنچه که 

می نویسد قسم یاد کرده، لذا حرمت 
و قداست قلم بسیار باالست، با 

همین نگاه در سرویس گزارش 
قلم زده و قدم برداشته ایم و در 

این میان اگر موفقیتی هم کسب 
کردیم بدون شک حاصل یاری و 

مساعدت مدیرمسئول محترم کیهان 
حاج حسین شریعتمداری و عزیزان 

شورای سردبیری بوده است.

* گالیا توانگر جانشین دبیر سرویس 
گزارش کیهان: درسالی که گذشت، 

سعی کردیم درسنگر گزارش 
روز کیهان، نماینده اقشار مختلف 

مردم برای انعکاس گفته هایشان به 
مسئولین باشیم. در صفحه گزارش 

همه ما سنگربانان رای و نظر مردم و 
در خط نظام اسالمی هستیم.

ناجوانمردانه حاج قاسم ســلیمانی به دست آمریکای 
جنایتکار در فرودگاه بغداد بود که اوج ددمنشی شیطان 
بزرگ را برای جهانیان به نمایش گذاشــت، و ما نیز در 
سرویس گزارش کیهان به طبع آن گزارش های متعددی 
در همراهی با این واقعه تهیه و به دست چاپ سپردیم.«

نظافتی ادامه می دهد: » امــا دو روز قبل از انتخابات 
اخیر، شــایعه ویروس کرونا یکی از خبرسازترین وقایع در 
ایران و جهان بود و امیدواریم به زودی ریشــه این ویروس 
کنده شــود و این بار مدافعان سالمتی جامعه ما همچون 
رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم، پیروز میدان باشند 
و به زودی شاهد شکست کرونا در ایران و جهان باشیم.«

دبیر ســرویس گــزارش کیهان تصریــح می کند: 
»یکی از مهم ترین محورهای گرانســنگ کار ما در این 
ســال ها، نقش توکل و توسل در تمام امور بوده که در 
هر مشــکلی گره گشــای کار ما است، توکل به خدای 
مهربان و توسل به امامان معصوم علیهم السالم می تواند 
در عبــور از هر بحران مالــی و زندگی و کاری آنچنان 
معجزه آســا برطرف کننده مشکالت باشد و امیدواریم 
همچنان تحت توجهات حضرت ولی عصر ارواحناه فداه 
و در سایه رهبری امام خامنه ای کشوری مقتدر داشته 
باشیم و بتوانیم در سال جدید در عرصه قلم خدمتگزاری 

برای جامعه اسالمی باشیم.«
وی می گوید:»امیدواریــم تحــت توجهــات امام 
حاضر)عج( سالی پربار و سرشار از موفقیت داشته باشیم 
و از همه همکاران عزیزم در ســرویس گزارش و سایر 
همکاران مرتبط با این سرویس از جمله سرویس های 
عکاسی و فنی و صفحه بندی و دفتر سردبیری و دفتر 
سرپرستی موسســه کیهان کمال تشکر و قدردانی را 

داشته باشم.«
از خط مقدم مبارزه با کرونا

 تا آرامش و مطالعه
یکی از نیروهای پیش کسوت سرویس گزارش خانم 

گالیا توانگر هستند که عنوان جانشین دبیر سرویس را 
هم دارند.

جانشــین دبیر ســرویس گزارش کیهان تصریح 
می کند: »درســالی که گذشت، سعی کردیم درسنگر 
گزارش روز کیهان، نماینده اقشــار مختلف مردم برای 
انعکاس گفته هایشــان به مسئولین باشیم. در صفحه 
گزارش همه ما ســنگربانان رای و نظر مردم و در خط 

نظام اسالمی هستیم.« 
وی می گوید: »در گزارش ها ســعی کردیم با ورود 
موج کرونا، آخرین توصیه های بهداشــتی را پیش روی 
مخاطبین کیهان بنشانیم و امید ببخشیم. در وضعیت 
دور کاری تا نیمه شــب به شوق سالمتی هم وطن در 
گزارِش »شکســت شــبیخون کرونا با روشنای امید و 
همدلی« نوشتم: » در مورد بیماری ویروسی کرونا باید به 

شما اطمینان دهیم که چنانچه نکات بهداشتی را جدی 
بگیرید، تا درصد باالیی مصون خواهید ماند. افرادی که 
بیماری زمینه ای دارند بهتراست در خانه بمانند و خود 
را با مطالعه، هنرهای خانگی، دیدن فیلم و بودن در بین 

اعضای خانه سرگرم کنند.«
اما کرونا مهم ترین درســش همدلــی بود. توانگر 
می گویــد: » در گزارش »احتیاط بهداشــتی و مثبت 
اندیشی سد راه کرونا« نوشــتم: »کاش همه خوبی ها 
واگیر داشــت! این گونه حواسمان به همدیگر بود که 

کسی غم نداشته باشد، مبادا به ما هم سرایت کند.«
وی تصریح می کنــد: » یکی دیگر از گزارش هایی 
که خیلــی به دلم نشســت، گزارش نگاهــی به بازار 
پوشاک داخلی و چالش های پیش روی تولیدکنندگان 
با تیتر»کوک زدن بر درد تولید کنندگان پوشاک و سر 
پا نگه داشــتن کارگاه« بود. وقتی در گرمای مرداد ماه 
به صــورت غرق در عرق کارگراِن دردمند نگاه کردم و 
نوشــتم: »زنگوله های عرق پیشانی را با پشت دست بر 

می چیند و در گرمای نیمه مردادماه با شوق کسب رزق 
حالل برای خانــواده اش، از 8 صبح تا 6 بعد ازظهر در 
کارگاه، پای چرخ خیاطی صنعتی می نشیند. او یکی از 
هزاران مجاهد عرصه تولید داخلی است که این روزها 
با چنگ و دندان در تالشــند تا کارگاه تولیدی کوچک 

خود را حفظ کنند.«
حضور در خاکریز رسانه ای

»گزارش نویسی پیش از آنکه برایم حرفه محسوب 
شــود وظیفه خطیری اســت در خاک ریز فرهنگی و 

رسانه ای«
ایــن را خانم »هدیه آقاپور« عضو دیگر ســرویس 
گزارش می گوید و ادامه می دهد: »بدون شــک سال پر 
تالطم 98 این وظیفه را سنگین تر و چالش های پیش 
رو را برایمان بیشتر کرد اما این سنگینی هرگز از حالوت 

قلم زدن و پویایی گزارش نویســی نکاست بلکه پله ای 
شد تا با انگیزه و قدرت بیشتر به این امر بپردازیم.«

آقاپور می گوید: »به عنوان خبرنگار و گزارش نویس 
در سرویس گزارش اگر بخواهم برآیندی از آنچه گذشت 
داشته باشم می توان گفت که در این یک سال قلممان با 
افتخار صدای مردم بود چرا که رسالت رسانه پل ارتباطی 

بودن بین مردم و مسئولین است.«
شور و  اشتیاق برای گزارش نویسی

یکی از نیروهایی که در ابتدای ســال 98 به جمع 
ســرویس گزارش پیوست خانم سمیه دولتی است که 
در ابتدا باور اینکه ایشــان بتوانــد از عهده کار گزارش 
نویســی، به عنوان حرفه ای ترین کار رسانه و آخر خط 
خبرنگاری، برآید بســیار بعید بود اما با پشتکار و شور 
و اشتیاق خاصی که داشتند توانستند در طول سال 98 
گزارش های خوب و جریان سازی را تهیه کند و آینده 

خوبی را در این عرصه برای خود رقم بزند.
دولتی در این باره می گوید: »خدا را شکر که سعادت 

خدمت به مردم عزیزم در عرصه گزارشگری در سالی که 
گذشت نصیبم شد و امیدوارم توانسته باشم وظیفه ام را 

به درستی به انجام برسانم. 
وی تصریح می کند:»در ســالی که گذشت حوادث 
بسیاری را از سر گذراندیم که شهادت مظلومانه سردار 
دل ها حاج قاسم ســلیمانی، الگوی مقاومت و ایثار، به 
عنوان تلخ ترین واقعه سال در اذهان حک شد اما وداع 
با شــکوه و به یاد ماندنی میلیون ها مسلمان در سراسر 
دنیا این تلخی را به غرور ملی و امید تبدیل کرد و اقتدار 

ایران اسالمی را به رخ جهانیان کشید.«
تجربه گزارش نویسی

یکی از نیروهایی که در اواســط تابســتان ســال 
98 به جمع ســرویس گزارش روز پیوســت آقای رضا 

الماسی است.

خودش در این باره می گوید:»بنده قبل از ورود به 
سرویس گزارش روز، تجربه گزارش نویسی به این شکل 
را نداشتم و بیشتر در حوزه خبر کار می کردم. اما رفته 
رفته به لطف خــدا کار کردن در این قالب خبرنگاری 

هم برایم میسر شد.«
الماســی می گوید: »در طول سالی که گذشت از 
حدود 40 شماره گزارشی که تهیه شد، گزارش »بررسی 
میدانی از دخل و خرج مردم« که در واکنش به اظهارات 
آقای روحانی در دفاع از عملکرد اقتصادی اش با تکیه بر 
آمار و ارقام نوشــته شد بازتاب خوبی داشت. همچنین 
گزارشی که به عملکرد طرح والیت دانشجویی به عنوان 
یکــی از موفق ترین طرح های فرهنگی در طول حیات 
انقالب اسالمی اختصاص داشت، واکنش های مثبت و 
امیدوار کننده ای در میان جریان فرهنگی کشور برجای 
گذاشــت.عالوه  بر این ها گزارش هایی کــه با موضوع 
»بحران جمعیت«، »بی توجهی به تنوع آموزش زبان های 
خارجی در مدارس« و »سرنوشت نسل آینده در دستان 

فضای بی در و پیکر مجازی« به چاپ رســید هم نسبتاً 
بازتاب های خوبی میان خوانندگان روزنامه داشت.«

این گزارشــگر کیهان می گوید: » بــا همه فراز و 
نشیب های سال 98 روزهای خوبی را در تحریریه کیهان 
تجربه کردم و امیدوارم در ســال پیش رو نیز با عبور از 
شرایط خاص این روزها سرباز به درد بخوری برای این 

سنگر فرهنگی باشم انشاءا...«
بازتاب ها در گزارش روز

آرش فهیم یکی از قلم به دســتان پیشکســوت و 
جوان کیهان اســت که سال های ســال در حوزه ادب 
و هنرخصوصا ســینما و تلویزیــون قلم می زند و هر  از  
گاهی با گزارشــی ادبی هنری صفحه گزارش را با قلم 

خود مزین می کند.
وی در این باره می گوید: »سال هاســت با نوشتن 
گزارش هایی در حوزه فرهنگ و هنر با صفحه گزارش 
روز همــراه بودم. این گزارش ها اغلــب در حوزه های 
ســینما، تئاتر و تلویزیون تهیه شــدند که چالش ها و 
حساســیت های خاص خود را دارنــد. روزنامه کیهان 
صفحــات تخصصی در حوزه فرهنگ و هنر دارد و این 
موضوعات معموال در آن صفحات پرداخته می شــوند، 
اما جایگاه مهم صفحه گزارش روز باعث شده تا وقتی 
به مسائل فرهنگی در این صفحه می پردازیم، بازتاب و 
تأثیر گسترده تری را ببینیم. به طور مثال، گزارشی که 
اخیرا درباره وضعیت تئاتر نوشتم، واکنش های بسیاری 
را برانگیخت و برخی از اهالی تئاتر،حتی آنهایی که تیپ 
و قیافه شان نمی خورد اهل مطالعه کیهان باشند، از آن 
اســتقبال کردند. همچنین گزارشی که درباره تحریم 
جشنواره فجر و رفتار برخی از سلبریتی ها نوشتم و در 
صفحه گزارش روز منتشر شد، بازتاب بسیار گسترده ای 
در فضای مجازی داشت و با استقبال مردمی مواجه شد، 
که همه این ها نشــان دهنده جایگاه و اهمیت صفحه 

گزارش روز است.« 

بدون نقطه کور

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹4۲0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۸۲۹04 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 

سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 

ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 

به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 

تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 

کشاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲6۸0 

و شناسه ملی ۱0۱004۸۸۵0۱ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳40
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

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 ۱0۱0۲۵6۳۸۲6

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

کلیه ســرمایه تعهدی شــرکت توسط صاحبان سهام 
پرداخت گردیده اســت. در نتیجه صددرصد ســرمایه 

شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4640۲0 

و شناسه ملی ۱4004۵70۱۲۵

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱04 ۳۳77 4۳۹7 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 6۸4۵
و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )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 ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/0007/4۹0/0003/74۵/0001/87۲/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان عربی

۲/7۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/7۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/0006۹7/00034۹/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو 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

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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
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