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خانه تکانی عید است. روی پله ایستاده ام 
و گوشه پرده را که رها شده، می کشم روی 
صورتم. به کوچه می نگرم. با انگشتان سردم 
که بوی شوینده می دهد، یک گوشه پنجره 
می نویسم: »بهار! با پرستوها و شعر، منتظرت 

هستم.«
 دست می کشم روی برگ های سبز پارچه 
پرده و فکر می کنم کاش دستهایم اسلیمی 
بودند، قد می کشیدند، پیچاپیچ و تا در خانه ات 
پل می بستند. خاک نرمی به چشمانم می رود، 
می سوزند و می بارند. بیا از قلمرو خواب های 

من طلوع کن و پوسته تاریکی را کنار بزن.
بهــار! می آیی، می آیی، می آیی... با شــالی که 
پر از شــکوفه اســت. می آیی با لبخند های ساده 
کودکانه، پشــت پنجره می نشــینی و به ازدحام 
کوچه خوشبخت می نگری. می آیی به شکلی آشنا، 
به شــکل خودم و دســت هایم را در دست خوِد 
حقیقی ام می گــذاری. دلم برای بهار، برای خودم، 

برای خویشتن خویش تنگ شده است.
روزهای اســفند ماه فصل خانه تکانی ســت.  
اشتیاق دســته گل شــدن همه جا موج می زند 
و شــور می آفریند، اما امســال با توجه به هراس 
بیماری های واگیــردار نوع دیگری از همدلی ها را 
شاهدیم؛ مهربانی با هم و توصیه به رعایت بهداشت 

فردی و عمومی.
این ایام از ســال که همیشه با ویژگی توجه به 
پاکیزگی همراه بوده است، اسفند ماه سال جاری 
می توانــد نماد اتحاد مردمــی در برابر آلودگی ها 
باشد. هیچ می دانید هراس، ایمنی بدنتان را پایین 
می آورد؟ پس از آلودگی ها نباید ترسید، بلکه باید با 
همدلی و رعایت نکات بهداشتی در خانه و جامعه به 

جنگ بیماری ها، تیرگی ها و هراس ها رفت.
باید همت کنید و دست به یک خانه تکانی کلی 
بزنید. رعایت بهداشت فردی و شستن مکرر دست ها 
را جدی بگیرید. بر اعصاب خود مســلط باشید و 
هر چه کدورت در دل دارید، بیرون بریزید. چشم 
و هم چشــمی ها را رها کنید و با توجه به توان و 
ظرفیت های مالی و روحی خود زندگی کنید. غصه 
نو شدن وسایل و چنین و چنان را نخورید. خودتان 

گردگیری، کیســه جاروبرقی، مایع شیشه شوی، 
برس و... بنابراین ممکن است برای خرید هر یک 
از آنها، هر بار از منزل خارج شوید و وقت و انرژی 

خود را هدر دهید. 
بهترین راهکار این اســت که یک لیست تهیه 
کنیــد و تمام مواد و وســایل مورد نیاز برای خانه 
تکانی را در آن یادداشــت کنیــد. وقتی از کامل 
بودن فهرســت خودتان مطمئن شدید، از یکی از 
اعضای خانواده بخواهید که اقالم آن فهرســت را 
یکجا برایتان خریــداری کند، یا خودتان یک روز 
را به خرید اختصاص دهید و اقالم مورد نیازتان را 

یک دفعه تهیه کنید.«
کمال رجب پور یک پزشــک متخصص ارتوپد 
نیز توصیه دارد: »بعضی از کارهای خانه انرژی کمی 
از شــما می گیرند، ولی بعضی دیگر شما را کامال 
خسته می کنند. بهترین روش آن است که یک کار 
سبک مثل آب دادن به گلدان ها را انجام دهید و به 

ایمنی بدنتان را پایین می آورد و فرصت های زیبای 
زندگی تان را تلف می کند. 

لیست کارهای خانه تکانی سال نو؛ پاک کردن 
غم گذشته، دور ریختن کینه، شستن افکار منفی، 
چیدن عشــق در طاقچه، سبز کردن مهر و خرید 

شادی و حراج محبت است.
ســمانه طالبی، یک خانــه دار برایمان درباره 
برنامه ریــزی خود جهت خانه تکانی اســفند ماه 
توضیح می دهد: »به نظر من چشم و هم چشمی ها 
اثر تخربی شــان بر آرامش خانه و خانواده کمتر از 
هراس بیماری های واگیردار نیست. برای اینکه آماده 

می کند: »در خانه تکانی مراقب باشــید؛ مخلوط 
جوهرنمک با دیگر شوینده ها گاز خطرناکی تولید 
می کند که باعث آسیب های جبران ناپذیری چون 
سوختگی مجاری تنفسی، اختالل تنفسی و حتی 

مرگ می شود!«
وی درباره ریزه کاری های تمیز کردن وسایل 
خانه توضیح می دهد: »یک قاشــق سوپ خوری 
جوش شــیرین، یک فنجان سرکه و مقداری آب 
گرم و یک قاشق ســوپ خوری پودر صابون را با 
هم مخلوط کنید، روی لکه های روی مبل بمالید. 
جوش شیرین به پارچه تازگی می دهد کمی از آن 
را روی قسمت های خشک مبل بپاشید پس از مدتی 

با جاروبرقی جارو کنید.

دنبال آن یک کار سنگین تر مثل جاروبرقی کشیدن 
اتاق ها را انجام دهید، سپس یک فعالیت سبک را 
انجام دهید. با این روش به عضالت و مفاصل خود 
استراحت می دهید و می توانید ساعات طوالنی تری 

به فعالیت بپردازید.
به عالوه اگر قرار است یک کار منزل )که الزم 
است هنگام انجام آن بایستید( مثل ظرف شستن یا 
جاروبرقی کشیدن را انجام دهید، به عنوان فعالیت 
بعدی، کاری را انجام دهید که بتوانید نشســته به 
آن مشغول شوید؛ مانند ساالد تهیه کردن و دوخت 
ودوز. به این ترتیب شما به صورت متناوب به یک 

و نیکو به اســتقبال از روزهای بهار برویم، تهذیب 
نفس، پاکیزگی روح و رهایی از حســادت و چشم 
و هم چشمی یکی از گام های ضروری است که به 
ویژه زنان در محور خانواده نباید از آن غافل بمانند.«
وی که این روزها ســرگرم شســت و شوهای 
خانگــی برای خانه تکانی اســت، می گوید: »ما با 
خانم های آپارتمان محل سکونت مان برنامه ریزی 
کرده و حتی اقدام به دوخت ماســک و ارائه آن به 
اعضای خانواده های ساکن در مجتمع محل سکونت 

مان و همسایه ها داشته ایم.« 
از دیگر اقدامات این شــهروند نصب بروشــور 
اقدامات اساسی برای مبارزه با کرونا در تابلو اعالنات 

مجتمع محل سکونتشان است.
وی می گوید: »اســفند ماه امســال از لحاظ 
بهداشــتی، موقعیت خاص را ســپری می کنیم و 
مبارزه بــا بیماری های واگیردار می طلبد که همه 
اقشــار جامعه دست به دست هم داده و با رعایت 

جدو    ل

افقی: 
1- شهادت این امام همام را به عموم شیعیان تسلیت 
 می گوییم- مقدمه ای اســت برای رسیدن به حقیقت 
2- ایــن روزها جبهه های دفاع مقــدس خود را برای 
بازدیــد این عزیــزان آماده می کند- ســوره ای که به 
قلب قــرآن معروف اســت 3- نام بین المللی کشــور 
هندوستان- همیشگی و دائم- برادر عرب 4- باالآمدن 
آب دریا را گویند- تکرارش نام مرغ ســلیمان است- 
گوارا و خوشایند- ســوغاتی از استان یزد 5- دریاچه 
زیبایی در دامنه اشــترانکوه- پســوندی بر نام مبارک 
رسول گرامی اسالم- از میوه های بهشتی 6- دستگاهی 
برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی- برابر و مســاوی- 
نشانه دفاع بدن است 7- خواهر حضرت خدیجه)س(- 
خســتگی و تحلیل قوای جســمی- از واجبات قبل از 
نماز 8- جســم مــادی بی جان- همه گیر شــدن یک 
بیمــاری و یا هر چیز دیگر را گویند- پایتخت کشــور 
گرجســتان 9- استانی با شــیرینی های متنوع  برای 
جــذب گردشــگران- روح خانه- روز عــرب- پیش 
درآمد آشــغال 10- سرشت و نهاد- گاز مرداب- مرغ 
سخنگو 11- آشــکار- از معضالت استخوانی که افراد 
 مبتال به پوکی استخوان با آن روبه رو هستند- پناهگاه 
12- سخنی بین شوخی و جدی برای بیان مشکالت- 
از قهرمانان افسانه ای هموطنان آذری- منادیان توحید 
و خداپرســتی 13- یکی از اعیاد مســیحیان- بندری 
در جنوب کشــورمان- آخرین تراژدی ولتر 14- زدنی 
دوچرخه ســواران- از بیماری هــای کم خونی- محور 
خانواده- از حروف الفبای انگلیسی 15- کتاب مشهور 
افالطون فیلســوف بزرگ یونان باستان- رمز مقدس 

عملیات مطلع الفجر.

عمودی: 
1- یکی از اماکن فرهنگی و دیدنی شهر فیروزه 
ایران 2- اثری از آندره ژید نویســنده مشهور 
فرانســوی که زنده یاد جــال  آل  احمد آن را 
 ترجمــه کرده اند- باری که به منزل نمی رســد 
از  3- پرمصرف تریــن فلز ســاختمانی- یکی 
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داروهای  از  فارســی-  شعر  نوزده گانه  بحرهای 
آرام بخــش 4- آرد بدون ســبوس- هنوز مهار 
نشده- رودی در فرانســه- نخست وزیر کشور 
ژاپن 5- سودها و درآمدها- نوعی صید ماهی- رد 
کردن مزاحم 6- از صفات ملکی در زبان عربی- 
نوعی مواد مخدر که بــرای بیماران صعب العاج 
هم تجویز می شــود- توانایی درک و تشخیص- 
تمام-  ماه  پسوند صفت ساز-  گرفتار 7-  پسوند 
در قدیم نعل چهارپایان را برای رســیدن به این 
انســان گرایی  مکتب   -۸ می زدند  وارونه  هدف 
غربی ها- نوعی جریمه بــرای متخلفین قوانین 
رانندگی 9- زندگی اشــرافی به سبک غربی ها- 
موجودات جهان را گویند- نام یکی از همسران 
فقید  از شعرای   -10 علیه السام  یعقوب  حضرت 
 و معاصر کشــورمان- جزیره ای در خلیج فارس 
11- سرپرســت افراد صغیر و مجنون- بهترین 
حالت برای انجام آزمایشات پزشکی- واحد پول 
کشور ژاپن- چله کمان 12- حرف انتخاب- رودی 
در استان مازندران- مدل و شکل- از قسمت های 
آزاد  ایران-  مرکبات  پایتخت  فرودگاه 13-  مهم 
و رها- امامزاده ای در جنــوب تهران 14- عالم 
ربانی و فقیه صمدانی که به وی لقب شیخ الفقها 
داده اند 15- از القاب مردان عرب- اثری جاودانه 
که  پیامبری  اجل سعدی شیرین سخن-  از شیخ  

طوالنی ترین عمر را در میان انبیاء داشتند.

گالیا توانگر چطور روزهای پایانی سال را برای زدودن گرد و غبار برنامه ریزی کنیم؟ - بخش نخست

دسته گل مهربانی، همدلی و نظافت 
پشـت پنجـره زندگـی 

شســتن لباس ها بپردازید یا باغچه منزل را مرتب 
کنید، ســعی کنید کارهایی را که مربوط به طبقه 
پایین یا حیاط اســت، همزمان انجام دهید تا الزم 
نباشــد، دایم از پله ها باال و پایین بروید. شما باید 
کارهــای منزل را اولویت بندی کنید و کارهایی را 
که الزم است حتما انجام دهید، امروز انجام دهید. 
انجام کارهایی که چندان ضروری نیســتند را به 

روزهای بعد موکول کنید.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »شما 
برای خانه تکانی به مواد و وسایل متفاوتی نیاز دارید؛ 
پودرلباسشــویی، مایع جرم گیر، جارو، دستمال 

قرص و محکم بهداشــت فردی و اجتماعی، بهار 
همدلی و پاکیزگی را رقم بزنند.«

شادی هایتان را به این مادیات بی دوام
 گره نزنید 

بچه ها با خیاِل کفش و لباس نو، چشمانشان 
را می بندند. زن ها با فکر عوض کردن فرش و رنگ 
مبل جدیدشان. مردها با محاسبه  هزینه های شب 

عید و کارهای نیمه  تمامشان.
امــا فروردین که از نیمــه بگذرد، طرح فرش 
و رنگ مبــل از ُمد می افتد و کفش و لباس نو از 
چشــم، هزینه ها و کارهای نیمه  تمام هم احتماال 

تمام می شود. ماهی ها می میرند و سبزه ها پالسیده 
می شوند. روی دیوارها و شیشه ها باز گرد و خاک 

می نشیند و هفت سین ها کم کم جمع می شود...
مریم همت زاده یک مشاور برایمان می گوید: 
»این ها را گفتم که بدانید، اگر هفت ســینتان یک 
سین هم کم داشته باشد، ایرادی ندارد. اگر لباستان 
فالن مارک و مبلتان فالن طرح هم نباشد، آسمان 
به زمین نمی آید. خارج کنید خودتان را از دور این 
رقابت چشم و هم چشمی ها، شادی هایتان را به این 

مادیات بی دوام گره نزنید.
بگذارید کودکانمان یاد بگیرند که سال نو چیزی 
نیســت، جز حال خوب کنار هم بودن، جز وقتی 
که در کنار هم می گذرانیم؛ احســاس خوشبختی 
داشتن با مادیات، هنر نیست. اگر میان همین اندک 
 داشته هایتان هم با هم مهربان بودید، آن وقت بروید 

و میان مردم خوشبختی تان را جار بزنید.
اگر تصمیم گرفتید امســال را بیشتر کنار هم 

گروه از عضالت و مفاصل تان استراحت می دهید.«
نکات سریع و آسان خانه تکانی

قبل از اینکــه گرد و خاک روی میز و مبل ها 
را با دستمال پاک کنید، کمی نرم کننده لباس به 
دســتمال بزنید. این گونه گرد وخاک به وســایل 

نمی چسبد.
برای اینکه شــیرهای آب همیشه تمیز و براق 
باشند، آن ها را با دستمال چرب تمیز کنید. بعدها 

می بینید که تمیز کردنشان چقدر راحت تر است.
برای تمیز کــردن قابلمه ها و تاوه هایی که ته 
آن ها غذا چســبیده اســت، کمی نمک داخل آن 

بریزید با اسکاج بشویید.
اگر ســطح گاز را با روغن زیتون تمیز کنید و 
سپس با دستمال آن را خشک کنید، دیگر لکه های 

روی گاز آزارتان نمی دهند.
علی صفورا که خود سرگروه کارگران در یک 
شــرکت نظافت ساختمانی اســت، اکیدا توصیه 

باشــید و بیشــتر لبخند بزنید، آن وقت است که 
شــکوفه های خوشبختی در دلتان جوانه می زند و 

حال و هوای زندگیتان بهاری می شود.
لبخند بزنید به ترک دیوارتان، شاید شکوفه ای 

میانش منتظر جوانه زدن باشد!«
تناوب انجام کارهای سخت 

و آسان و راحتی مفاصل 
»خســته ام/ مثل اتاقی که یادشان رفته/ خانه 

تکانی اش کنند!«
خدا کند که این گونه نباشد، حال دلمان. 

مرتضی احمدی کارمند و پدر یک خانواده پنج 

نفره برایمان در مورد چگونگی تقسیم کار در ایام 
خانه تکانی می گوید: »این ایام فرصت خوبی است 
که مسئولیت پذیری را به طور عملی به فرزندانمان 
یادآور شویم. پدر و مادرها نباید کوچکترهای خانه را 

در مسئولیت خانه تکانی نادیده بگیرند.«
وی در مورد زمانبندی در رسالت خانه تکانی 
توضیح می دهد: »شما می توانید برای آنکه کارهای 
منزل را آسان تر انجام دهید، به سادگی یک برنامه 
ریزی داشــته باشــید. اصال الزم نیست که شما 
از اول صبــح تا بعدازظهــر کارهای منزل را انجام 
دهیــد؛ بلکه می توانید با تقســیم کردن کارها به 
روزهای مختلف هفته، کمتر به خود فشار بیاورید 
و انــرژی کمی در یک روز مصرف کنید تا بتوانید 
به کارهای دیگر مثل مطالعه، رسیدگی به کارهای 
 بیرون از منزل یا حتــی کارکردن خارج از منزل 

بپردازید.
اگر قرار اســت مثــال در طبقه پایین منزل به 

باشید و از این افکار منفی بیرون بزنید.
رقم زدن بهار همدلی و پاکیزگی

صبح را با خبرهای بد آغاز نکنید. ضمن اینکه 
از رعایت نکات بهداشتی غافل نیستید، به کارهای 
مرسوم اســتقبال از بهار مشــغول شوید. هراس 

برای تمیز کردن قابلمه های سوخته ابتدا کمی 
آب داخل آن بریزید، سپس یک فنجان سرکه به آن 
اضافه کنید و بجوشانید. وقتی جوشید از روی گاز 
بردارید و کمی جوش شــیرین به آن اضافه کنید. 
وقتی تاثیرش را گذاشت قابلمه را خالی کنید. اگر 
بازهم داخل تاوه تمیز نشد با جوش شیرین آن را 

تمیز کنید.
برای اینکه ظروف شیشه ای کامال تمیز و براق 
شوند آن ها را با سرکه بشویید یا اینکه کمی نمک 
به آن بمالید سپس بشویید و بگذارید خشک شود.

برای تمیز کردن قهوه ســاز کمی آب و سرکه 
داخل آن بریزید و روشــن کنیــد. پس از مدتی 
خاموش کنید. این فرآیند را می توانید چندین بار 

تکرار کنید.«
ایــن نظافــت کار در ادامــه می گویــد: »اگر 
می خواهیــد اتو را تمیز کنیــد کمی نمک روی 
یک پارچه تمیز بریزیــد. اتو را گرم کنید و روی 

آن بمالید.
برای تمیز کردن داخل لوله ها جوش شیرین و 
نمک را با هم ترکیب کنید و داخل لوله ها بریزید، 
ســپس مقداری سرکه بریزید و پس از 15 دقیقه 

با آب گرم بشویید.
برای تمیز کردن وان حمام 2 قاشــق جوش 
شیرین را با 2 قاشق بکینگ پودر ترکیب کنید و 
به وان خیس شده بمالید. پس از 10 دقیقه مقداری 
سرکه و سفید کننده را با هم ترکیب کنید و داخل 

وان بریزید پس از نیم ساعت آن را بشویید.
چربی ها و غذاهای مانده در تاوه و قابلمه را با 
کمــی نمک تمیز کنید. مقداری نمک داخل تاوه 

بریزید و پس از 10 دقیقه بشویید.
برای تمیز کردن ســینک ظرفشویی مقداری 
لیمو و نمک روی آن بمالید تا براق و تمیز شود.«

 یک خانه دار: اسفند ماه امسال از 
بهداشتی، موقعیت خاصی  لحاظ 
با  مبارزه  و  را ســپری می کنیم 
بیماری های واگیردار،  می طلبد که 
همه اقشار جامعه دست به دست 
هم داده و با رعایت قرص و محکم 
بهار  اجتماعی،  و  بهداشت فردی 
بزنند. رقم  را  پاکیزگی  و  همدلی 

یک فعال شرکت نظافت خانگی: 
در خانه تکانی مراقب باشــید؛ 
مخلــوط جوهرنمــک با دیگر 
تولید  خطرناکی  گاز  شوینده ها 
آســیب های  باعث  که  می کند 
سوختگی  چون  جبران ناپذیری 
مجــاری تنفســی، اختــال 
تنفســی و حتی مرگ می شود!

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶0۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳70 

و شناسه ملی ۱400۶4۵۳۳۶۶ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳44۱۶ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱77۶4۲۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۳۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۹۳۹۵۲

 ۶۱04 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 ۶۸4۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱0۶7۱۳۵۹۵00۹ )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.
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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.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت ۱۱۹۸4 و شناسه ملی ۱0۱004۶7۹۸7


