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بدون نقطه کور

* مخالفان طرح زیست شبانه 
معتقدند بهانه هایی چون رونق 

کسب و کار از آنجا کمی ُفکاهی 
به نظر می رسد که نه تنها دولت 
بلکه شورای شهرها نتوانسته اند 
اسباب این رونق را در سالیان 
متوالی و در روز روشن فراهم 

نمایند، حال با دستاویز شدن به 
زیست شبانه سعی برآن دارند تا 

الگویی برگرفته از »کالب گردی« 
و »کافه نشینی های غربی« را که 
عموماً خاستگاهی هنجارشکنانه 
و قانون گریزانه دارند در پوسته  
جامعه ترویج نمایند و »شب« 
این نماد آرامش خاطر که در 
آموزه های دین مبین اسالم به 

جایگاه و اهمیت آن  اشاره شده را 
زیر سؤال ببرند.

شبانه هایمان دیگر مهمان سکوت خوشآیند 
نیستند، فاصله  بین روز روشن و رخِت دل آویز 
»شب« دیگر هیچ چیزی نیست جز رنگ آسمان، 

وگرنه در زمین، »روایت« صورت دیگری دارد. 
پس از انتخابات شــوراهای شهر و روستا 
در خرداد 1396 دگرگونی های مهم ســاختاری 
در فضای شــهری شــکل گرفت. در این میان 
»تهران«، »مشهد«، »اصفهان«، »شیراز« و دیگر 
کالن شهرهای کشور دچار عارضه ای شدند که 
اساساً یکی از نشانه های ظهور »جامعه مدرن« 
تلقی می شد. »زیست شبانه/ حیات شبانه« یا 

 »nightlife«
زیست شبانه گرچه دارای موافقان و مخالفان 
فراوانی اســت اما استدالل دو طرف قابل تامل 

است.
موافقان معتقدند وجود زیست شبانه پویا و سرزنده 
در مراکز شهری یکی از ویژگی های بارز شهرهای موفق 
دنیاست، گسترش عرصه حیات شبانه و فعالیت های 
غالب آن مزایا و عایدی های اقتصادی فراوانی را برای 

شهرهای مختلف به وجود آورده است.
اما واقعیت این اســت که زیست شبانه با زندگی 
شرق نشینان و واضحاً مســلمانان میانه خوبی ندارد، 
اما تصمیمات کالِن مدیران شهری باعث آن شده که 
»ریخت شناسی« شهرها دچار یک اپیدمی فراگیر شوند. 
موضوع شــب زنده داری کالن شــهرها و پایتخت 
سال هاست مورد بحث و جدل کارشناسان و مسئوالن 
شــهری در شهرداری ها و شورای شــهر است، اما در 
ســال های قبل به جز موارد محــدود در ماه مبارک 
رمضان این موضوع کمتر دیده شد ولی اینک زیست 
شــبانه با مجوز شوراهای شهر در حال نهادینه شدن 

در کالن شهرهاست.
گــزارش امروز کیهان را به بررســی این موضوع 

اخنصاص داده ایم.
زیست شبانه در کالن شهرها 

چگونه شروع شد؟
درســت زمستان ســال گذشته »شــورای شهر 
تهران«، شهرداری را موظف کرد تا طرح زیست شبانه 
)حیات شبانه( را در سه نقطه پایتخت به شکل پایلوت 

استارت بزند.
 در این باره »بهاره آروین« عضو شورای شهر تهران 
اعالم کرد: »شــهرداری در یک برنامه کوتاه مدت به 
صورت پایلوت از ابتدای اردبیهشت ماه که مصادف با 
اعیاد شعبانیه است در یک مهلت سه ماهه در برخی 
محورها از ساعت 24 تا 3 بامداد زیست شبانه را اجرایی 

کند تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود«. 
ریشــه این قبیل تصمیمات به بند »چ« ماده 94 
برنامه 5  ســاله دوم شــهرداری برمی گردد. جایی که 
شهرداری باید برنامه جامع و عملیاتی »منظر شبانه« 
را آمــاده کند، اما موضوع »منظر« بیشــتر در حوزه 
معماری قرار می گیرد تا فعالیت های عمومی. این کار 
از ســال 95 تا انتهای 96 ادامه داشت و در اردیبهشت 
امســال، شهرداری این برنامه را در کمیته شهرسازی 
شورا ارائه کرد. در این میان شورای شهری ها مدعی اند 
که آنها با این تصمیم به واحدهای کسب و کار، رونق و 
»طرح ترافیک روز« را به شب منتقل می کنند اما در 
کنار این مزایا، معایب فراوانی هم دارد که در ادامه به 

ضرورت بررسی 
طرح زیست شبانه 

در کالن شهرها

 در خیابان های پایتخت 
ستیز با طبیعت شب

گروه گزارش

* موافقان طرح زیست شبانه 
معتقدند وجود زیست شبانه پویا 
و سرزنده در مراکز شهری یکی 

از ویژگی های بارز شهرهای موفق 
دنیاست، گسترش عرصه حیات 

شبانه و فعالیت های غالب آن مزایا 
و عایدی های اقتصادی فراوانی را 
برای شهرهای مختلف به وجود 

آورده است.

آنها  اشاره خواهیم کرد.
شبی که دیگر مایه آرامش نیست!

»زیست شبانه / حیات شبانه« را به زبان خودمانی 
می توان همان »دور دور قانونمند شده« تلقی کرد.

مخالفان این طرح معتقدند بهانه هایی چون رونق 
کســب و کار برای زیست شــبانه از آنجا کمی ُفکاهی 
به نظر می رســد که نه تنها دولت بلکه شــورای شهر 
کالن شــهری چون تهران نتوانسته اسباب این رونق را 
در سالیان متوالی و در روز روشن فراهم نماید، حال با 
دستاویز شدن به زیست شبانه سعی برآن دارند تا الگویی 
برگرفته از »کالب گردی« و »کافه نشینی های غربی« 

را که عموماً خاستگاهی هنجارشکنانه و قانون گریزانه 
دارند در پوســته  جامعه ترویج نمایند و »شــب« این 
نماد آرامش خاطر که در آموزه های دین مبین اسالم 
به جایگاه و اهمیت آن  اشاره شده را زیر سؤال ببرند. 
قرآن کریم درخصوص جایگاه و منزلت »شبانگاه« 
می فرماید: »َوَجَعَل اللَّیَل َسکًنا؛ و ]اوست که[ شب را 
مایــه آرامش قرار داد«. )انعام: 96(. »تهجد« و شــب 
زنــده داری به قصد عبادت و نزدیک شــدن به مقام 
عبودیت اگرچه سفارش شده  اسالم بوده، اما مقایسه 
شب زنده داری در سلوک و رؤیت شهری بی آرامش برای 

شهروندان قابل مقایسه با یکدیگر نیست.

 نگاه »تجمل گرایانه و  اشــرافی« که عموماً توسط 
تفکرات لیبرالیســمی در سال های پس از اتمام جنگ 
تحمیلــی و با روی کارآمدن دولت های ســازندگی و 
اصالحات نهادینه شــد و امروز شــاهد ثمره های آن 
هســتیم باعث آن شده است که اقشار متوسط جامعه 
به واسطه عقب نماندن از کارواِن تجمل طلباِن شمال 
شهری ]قشر باال دستی[ رفتاری مشابه را انجام دهند. 
به همین دلیل است که در تهران، »خیابان سی  تیر« 
که از منظر جغرافیایی در نقاط متمایل به جنوب شهری 
محسوب می شود، امروز تصویری شبیه گذشته  و حاِل 
خیابان های اندرزگو، ایران زمین و غیره داشــته است. 

البتــه در گام های بعدی ایــن طرح، مکان هایی چون 
میدان تجریش، میدان آزادی، میدان انقالب اسالمی 
و میدان شهر ری )حرم حضرت عبدالعظیم حسنی( در 

دستور کار قرار دارند. 
بنگاه داری یا شهرداری؟!

گزارشــگر روزنامه کیهان در یکی از شــب های 
شــلوغ خیابان سی  تیر به میان مردم رفته و با چندی 
از حاضران در ضیافت شــبانه  ایــن خیابان گفت وگو 

کرده است.
 »حســن« یکی از غرفه دارانی اســت که در این 
میتینگ شبانه نحوه  اخذ امتیاز  کار در خیابان های مورد 
نظرِ  این طرح را عموماً با زد و بند و البی در شهرداری 
دانســته و معترف است که خود او نیز به همین شکل 
امروز غرفه ای به واسطه  پسرخاله اش که دست بر قضا 
از مدیران شهرداری ناحیه است در اختیار دارد؛ نه او 

بلکه دیگر غرفه داری که فروشنده تنقالت است و خود 
را محمدرضا معرفی می کند، حضورش را نه به واسطه 
مزایده بلکه به دلیل حضور یک »آشنا« می داند که در 

شهرداری تهران فعال است.
 شلوغی بی حد خیابان و نیز ترافیک سنگینی که 
از نزدیکی پایانه اتوبوسرانی فیاض بخش آغاز شده بود 

تا میدان امام خمینی)ره( امتداد دارد.
 رفت و آمد با مشقت انجام می شود و گروه هایی که 
تازه به این جمع ملحق می شوند به ناچار خودروهای 
خود را در خیابان خیام، اطراف پارک شهر و یا در پایانه 

اتوبوسرانی پارک می کنند.

 البته به دلیل بافت اداری- تجاری این منطقه کمتر 
می توانســتیم نارضایتی خاصی از همسایه ها مشاهده 
کنیم، زیرا اساساً واحدهای مشرف به خیابان سی تیر 
در شــب ها خالی از سکنه هستند اما این دقیقاً نقطه 
عکس دیگر مناطقی است که با ایجاد آلودگی صوتی 

آرامش را از همسایگان سلب می کنند.
 یکی از شرکت کنندگان در میتینگ شبانه خیابان 
سی  تیر که فرزاد نام دارد به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گویــد که او و خانواده عموماً عادت به شــبگردی 
نداشــته و وجود بستری که به فعال بودن آن در این 
وقت شب مطمئن باشند، باعث شده که نه تنها او بلکه 
همسر و فرزندان کوچکش نسبت به حضور در این محل 
دچار عادت شوند و به قولی این کار به کار هر شب آنها 
بدل شده است، عادتی که تا حدود ساعت 3 بامداد در 

حال رخ دادن است.

»زهرا نژاد بهرام« عضو هیئت رئیسه شورای شهر 
تهران در یکــی از مصاحبه های خود می گوید: » یکی 
از دســتاوردهای گسترش زیست شبانه، حل مشکل 
فضاهای بی دفاع شهری است و همچنین توسعه زیست 
شبانه موجب ارتقای امنیت و نشاط اجتماعی می شود.«

 امنیتی که عضو شــورای شهر تهران از آن سخن 
می گوید موافقان و مخالفان فراوانی دارد. اصوالً خاستگاه 
»امنیت شهری« در فضاهایی رخ داده که امکان هرگونه 
سوءاســتفاده در آن وجود نداشته باشد. اما شاهد آن 
هستیم که طرح زیست شبانه با به مخاطره انداختن 
امنیت روانی، جامعه را به واســطه وجود نقاط بحرانِی 

شــبانه که اغلب بسیار شلوغ هســتند دچار استرس 
می کند، این امر جزء مصادیق »امنیت زایی« یا »ارتقای 

امنیت شهری« تلقی نمی شود.
کارشناســان شهری معتقدند شــهرداری تهران 
و دیگر کالن شــهرها با وجود مشکالت بزرگی چون 
آلودگی هوا، ترافیک، ناهماهنگی درخصوص مدیریت 
طرح ترافیک، کاهش کمی و کیفی مسکن سازی، سرانه 
فضای سبز، سرعت کند ساخت خطوط مترو، تعویض 
ناوگان شهری و غیره، تهران و دیگر کالن شهرها را به 
مثابه یک »بنگاه اقتصادی« دیده اند که عالوه  بر اجرای 
نسخه های غرب گرایانه درخصوص سبک زندگی، سعی 
داشته تا درآمدهای کالنی را در این راه کسب نمایند.

 به طور مثال شورای شهر تهران پس از وقت کشی 
درخصوص انتخاب شهردار، سیاسی بازی در روزهای 
حســاس و رسیدن به ســومین نام به عنوان شهردار 

منتخب در طول دو ســال، حال تمرکز خود را از ارائه 
راهکارهای شــهری به حواشی معطوف ساخته است. 
سند این ادعا سخنان محمد ساالری، رئیس کمیسیون 
معماری و شهرســازی شورای شــهر تهران است که 
می گوید: » یکی از رویکردهای اولویت دار شهر تهران 
موضوع نهادینه کردن حیات و زیست شبانه در برخی 
از فضاها و محالت شهر تهران است، به همین دلیل در 
فرایند تصویب برنامه پنج ساله سوم شهر تهران یکی 
از سرفصل های مهم و مواد برنامه پنج ساله به موضوع 
حیات شــبانه اختصاص پیدا کرد. این برنامه عالوه بر 
اینکه در شورای شــهر تهران مصوب شد به تصویب 

هیئت تطبیق فرمانداری تهران نیز رسید«. 
از جوانان انگلیسی یاد بگیرید!

یک کارشناس سیاسی به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: » کارتل رسانه ای کشور خودمان در یک سال 
اخیر با انتشار گزارش ها، یادداشت ها و پوشش وسیع 
خبری تصمیمات شورا درخصوص طرح زیست شبانه، 
نشان داده اند که گویا درخصوص تغییر سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی با هم در رقابت هستند.«
ســازمان زیباســازی شهر تهران ســال گذشته 
)چهارشــنبه، 20 تیر 1397( در پایگاه اطالع رسانی 
خــود مطلبی را منتشــر می کند که در بخشــی از 
آن آمده اســت: »از دهه 1960 شــاهد شکل گیری 
خرده فرهنگ های جوانان در اروپا، به ویژه در انگلستان 
هستیم که این تحول نیز به نوبه خود به رونق زیست 
شــبانه به معنای غربی آن کمک کرد. شــکل گیری 

اقتصاد شبانه )با توجه به رواج استفاده از میکده ها و 
بارها و کلوپ ها، مکان های عرضه محصوالت موسیقایی 
و...( باعث رونق اقتصاد شهری شد و مفهوم مرکز شهر 
)City center( به عنوان محل تمرکز و تجمع زنجیره ای 
از فعالیت های تفریحی مجدداً مورد توجه قرار گرفت. 
می دانیم که در جوامع غربی، مرکز شــهر زنجیره ای 
کامل را تشــکیل می دهد که در کنار یکدیگر زیست 

شبانه را می سازند. 
نگاه معطوف به غرب در شــهرداری کالن شهرها 
به خصوص پایتخت، همان مسئله  اصلی بوده که باعث 
شــده امروز اولویت ها جابه جا شود و در نهایت نمایی 
پوشالی را از مسئله توسعه خدمات شهری شاهد باشیم.
این کارشناس سیاســی تاکید می کند: » در نظر 
گرفتن اولویت های مختص به جامعه ایرانی که عموماً 
بــر پایه فرهنگ دینی بوده و مقایســه کردن جوانان 
کشــور با مثاًل جوانان انگلیســی در دهه 60 میالدی 
اگر کم خردی نباشــد نوعی ساده انگاری است. فساد 
گسترده جامعه غربی و تهی شدن از اخالق و معنویت، 
ثمره همان طرح هایی است که سیاستمداران لیبرال به 
جهت فروش بیشتر محصوالت مجاز و غیر مجاز خود 

در زیست شبانه در نظر گرفته بودند.«
 بر اســاس آنچه رد پای آن در چنین طرح هایی 
به روشــنی قابل مشاهده است، طرفداران لیبرالیسم 
عاریتی اکنون عالقه مند بــه اجرایی نمودن »حیات 
غربی« در ایران اســالمی شــده اند، کافی است برای 
پیگیری این مدعا کلمه  »Nightlife« را در موتورهای 
جســت وجو تایپ کنیم تا به عمِق مخرب این پدیده 

بیشتر پی ببریم.

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 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/1/21 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 

گردید: آقای مســعود اورعی به شماره ملی 0049780131 به 

نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102853650 به سمت نائب رئیس هیئت 

مدیره، آقای مرتضی واعظ نیا به شــماره ملی 1060266520 به 

نمایندگی از شرکت مهندســی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

به شناســه ملی 10102251738 به سمت عضو هیئت مدیره. 

آقای حسن کاشفی به شماره ملی 0053209176 به نمایندگی 

از شــرکت خدماتی تحقیقاتی ســاتر سبز )ســهامی خاص( به 

شناسه ملی 10102262391 به عضو هیئت مدیره. آقای بهمن 

خوشمهری آزاد به شــماره ملی 1551912937 به نمایندگی 

از موسســه آموزشی آماد و پشتیبانی دســتواره به شناسه ملی 

10100467987 به ســمت عضو هیئت مدیره. آقای مســعود 

نوراحمــدی به شــماره ملــی 1930608071 بــه نمایندگی 

شــرکت حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناســه ملی 

10101259330 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. 

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 

برات قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی 

)آقای سیدسهراب میرخانی( به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹6۵66 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۲۸۷ 

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 ۲6۹۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۴6۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال مالی 1390 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی الله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۹۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۲۴6۰ 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ 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 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )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

۶/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷2/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان عربی

2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/000۶۹۷/00034۹/0002/080/0001/040/000۵20/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ342/000دو 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


