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قصه های شبانه پدر و مادرها، ریشه دارترین 
لذت هنری همه ماســت؛ ایــن قصه ها را به ما 
می گفتند تا زودتر بــه خواب برویم، اما دراصل 
از مهارت های ذهنی ما  بیداری بسیاری  موجب 
می شدند. اما قصه وقتی غصه ساز می شود که برای 
بی هوشی و فریب گفته شود. این روزها اطراف 

بچه های ما پر از قصه هایی از این دست است!
فضای ذهنی و ســاختار شــخصیتی بسیاری از 
انســان ها تحــت تأثیر قصه ها و روایاتی اســت که در 
دوران خردسالی می شنوند. هر چند که نمی توان نقش 
رسانه های جدید را نادیده گرفت، اما خواندن یا شنیدن 
قصه در ســاخت روح و روان بچه ها موثرتر است. چرا 
که قصه موجب برانگیختن تخیل کودک می شود. وقتی 
کــه پدر و مادر یک قصه را برای فرزند خردسالشــان 
می خوانند یا تعریف می کنند، این باعث می شود تا بچه، 
خودش در ذهنش به خیال پردازی مشغول شود و دنیا 

و آدم های قصه را در مغزش باز سازی کند. 
به همین دلیل هم بسیاری از روان شناسان بر قصه 
گویی برای نونهاالن، به عنوان عامل تقویت توانمندی 

تأکید دارند.
 قصه هــا همچنین در انتقال فرهنــگ و آئین ها 
از نسلی به نســل دیگر کارکرد ویژه ای دارند. قصه ها 
همچنین به کودکان، مهارت هــای زندگی را آموزش 
می دهند؛ »کدوی قلقله زن« عالوه بر تلقین شجاعت، 
اهمیت نوع گفتار در حل بحران را به بچه ها می آموزند. 
اما مدتی اســت که جای قصه هــا را کتاب هایی 
گرفته اند کــه کارکردهای دیگری دارند. این روزها در 
ویترین کتابفروشی ها می توان حجم زیادی از کتاب های 
وارداتی برای کــودکان و نوجوانان را دید. اما آیا واقعا 
کتاب های ترجمه ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

یک مسئله است؟

آسیب   شناسی ترجمه کتاب کودک و نوجوان – بخش اول

مدیر مسئول کیهان بچه ها: برخی از تصاویر مندرج در این گونه کتاب ها، می توانند 
منتقل کننده سبک زندگی و برخی از الگوهای رفتاری متضاد با فرهنگ و ارزش های 
اخالقی ما به کودکان و نوجوانان شوند. نوع پوشش، روابط با دیگران، تغذیه و حتی 
نوع رفتار با حیوانات در فرهنگ های مختلف متفاوت است که از طریق کتاب های 
ترجمه ای، معرفی می شــوند و می توانند در طول زمان به عنوان یک الگو و سبک 

زندگی در ذهن کودکان و نوجوانان ما تثبیت شوند.

آمارها حاکی از افزایش روزافزون 
ترجمه بر تألیف در حوزه کتاب 

کودک و نوجوان است. فقط کافی 
است به چند جدول آماری منتشر 

شده توسط نهادهای مرجع در 
حوزه نشر مراجعه کنیم. وقتی به 

فهرست پرکارترین ناشران 
کودک و نوجوان نگاه 
می کنیم، می بینیم که 
کتاب های ترجمه ای 

آنها بیشتر از 
کتاب های تألیفی

 است.

بی هوشی بچه ها با قصه های زرد  وارداتی! 
آرش فهیم

آمارها چه می گویند؟
آمارها حاکی از افزایش روزافزون ترجمه بر تألیف 
در حوزه کتاب کودک و نوجوان است. فقط کافی است 
به چند جدول آماری منتشر شده توسط نهادهای مرجع 

در حوزه نشر مراجعه کنیم.
وقتی به فهرست پرکارترین ناشران کودک و نوجوان 
نــگاه می کنیم، می بینیم که کتاب های ترجمه ای آنها 

بیشتر از کتاب های تألیفی است.
 به طور مثال، درجدولی که درباره عملکرد 30 ناشر 
فعال حوزه کتاب کودک در نیمه اول سال 97 منتشر 
شده، پرکارترین ناشری که در صدر این جدول قرار دارد 
از میان 653 کتاب، فقط یک کتاب تألیفی چاپ کرده 
اســت و بقیه محصوالت این ناشر در آن مقطع یعنی 

652 کتاب چاپ شده اش ترجمه ای هستند! 
نکته قابل تأمل این است که همین ناشر در آخرین 
آمار منتشر شده از سوی خانه کتاب که متعلق به تیر 
ماه امســال است، تعداد کتاب های تألیفی اش به صفر 

رسیده و همه محصوالتش ترجمه ای هستند!
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، چندی پیش نیز 
اقدام به انتشار فهرستی با نام کتاب های برتر فصل بهار 
با موضوع کودک و نوجوان نموده است. نکته قابل توجه 
این اســت که از میان 23 کتاب معرفی شده، اکثریت 

آثار یعنی 12 کتاب، ترجمه هستند!
به نام بچه ها به کام...!

ترجمه، صرفا تغییر یک کتاب از یک زبان به زبان 
مادری ما نیست، بلکه یکی از روش های انتقال فرهنگ 

هم محسوب می شود.
»محمدحســین صلواتیان«، نویسنده و تصویرگر 
و مدیرمسئول نشــریه »کیهان بچه ها« در گفت وگو 
با گزارشگر کیهان می گوید: » نمی توان ترجمه کتاب 

از زبان هــا و فرهنگ های دیگر برای کودکان را به طور 
مطلق رد کــرد؛ اتفاقا بچه ها از طریق مطالعه این نوع 
کتاب ها می توانند از فرهنگ های مختلف جهان آگاهی 
پیدا کنند. بسیاری از آموزش های عام اخالقی در جوامع 
انسانی مشترک است و اگر این آموزه ها به طور صحیحی 
از طریق ادبیات منتقل شوند، شاهد اتفاق خوبی هستیم، 
همچنان که برخی از آثار ترجمه شده این گونه هستند. 
اما ترجمه وقتی مشکل ساز می شود که به طور افسار 

گسیخته و بدون نظارت و کنترل انجام شود.«
این تصویرگر کتاب تأکید می کند: »این مســئله 
درباره کتاب های تصویری مهم تر اســت، چون برخی 
از تصاویــر منــدرج در این گونه کتاب هــا، می توانند 
منتقل کننده سبک زندگی و برخی از الگوهای رفتاری 
متضاد با فرهنگ و ارزش های اخالقی ما به کودکان و 
نوجوانان شــوند. نوع پوشش، روابط با دیگران، تغذیه 
و حتی نــوع رفتار با حیوانات در فرهنگ های مختلف 
متفاوت است که از طریق کتاب های ترجمه ای، معرفی 
می شوند و می توانند در طول زمان به عنوان یک الگو 
و سبک زندگی در ذهن کودکان و نوجوانان ما تثبیت 
شوند.« اما برخی از پدرها و مادرها و همچنین معلم ها، 
تجربه های متفاوت و عملی بیشتری در مواجهه بچه ها 

با کتاب های ترجمه ای دارند.
»احمــد صداقت« یک پدر و آموزگار شــاغل در 
آموزش و پرورش و همچنین فعال رســانه ای در گفت 
وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: » وقتی قصد 
معرفی کتاب هایی برای بچه های خودم – هم فرزندانم 
و هم شاگردانم در مدرسه- را دارم، به سایت های معرفی 
کتاب کودکان مراجعه می کنم. در این ســایت ها غلبه 
کتاب های ترجمه ای بر کتاب های تألیفی مشهود است. 
بارها شده است که وقتی عنوان و جلد کتابی توجهم را 

جلب کرده و به بخش معرفی کتاب رفته ام، با موضوعات 
نگران کننده ای مواجه شده ام. همین االن اگر به یکی از 
سایت های فعال در زمینه معرفی کتاب کودک مراجعه 
کنید، بخش اعظم معرفی این سایت را کتاب های کودک 
ترجمه ای در بر گرفته اســت که برخی از این کتاب ها 
موضوعاتی جنســی دارند. به طور مثال، در رده بندی 
یکی از این کتاب ها عنوان »راهنمای مهارت های زندگی 
به کودکان« نوشــته شده اما در توضیح بیشتر، عنوان 
پیشگیری از سوءاستفاده جنسی دیده می شود. متأسفانه 
در این سایت، پر از این گونه کتاب هاست؛ کتاب هایی 
که وقتی در آنها تعمق می کنیم کامال درک می کنیم که 
بیشتر جنبه تجاری و فریب مخاطب را دارند؛ یعنی به 
اسم آموزش و پیشگیری به طرح یک سری مطالب پیش 
پا افتاده می پردازند – همان مطالبی که پدر و مادرهای 
امروزی، خودشــان خیلی بهتر آنها را می فهمند- و در 
نهایت ممکن است حتی موجب مخدوش شدن ذهن 

بچه ها هم بشوند.«
وی می افزایــد: » ضمن اینکه تجربه نشــان داده 
است کتاب های تألیفی کودک و نوجوان، اگر از سوی 
نویســندگان خوب و مسلط و باسواد باشند، می توانند 
ذهن بچه ها را بیشتر با مسائل زندگی روزمره درگیر و 
آشنا کنند. ما نویسندگانی داریم که تجربه های تلخ و 
شیرین زندگی خود را در قالب یک داستان یا ُرمان برای 
نســل جدید به اشتراک گذاشته اند؛ تجربه هایی که به 
درد زندگی بچه ها در این جامعه می خورند. اما بسیاری 
از کتاب های کودک و نوجوان وارداتی و ترجمه ای، نه 
تنها فاقد چنین ظرفیتی هستند بلکه نوعی بی هویتی 
و کم هوشــی را به بچه ها منتقل می کنند. دقیقا مثل 
کتاب هایی که مثال زدم و به ظاهر برای آگاهی جنسی 
خردساالن منتشر می شوند اما در واقع، ذهن بچه ها را 

درگیر مسائلی تیره می کنند.«
صحبت این معلم را در نظر یک نویسنده کودک و 
نوجوان نیز می توان مالحظه کرد. » محمد برآبادی « 
در مصاحبه ای گفته بود: » کتاب هایی که از نظر ادبی 
و هنری ارزشمند هستند، هیچ آسیبی به خوانندگان 
نوجــوان نمی زنند. کتاب های تجاری و تبلیغاتی خطر 
آسیب رسانی به مخاطب کودک و نوجوان را دارند. این 
کتاب ها به دلیل تمایالت ناشران وارد بازار می شوند.«

جای خالی مسئله ترجمه 
در مطالعات کودکان

محمــد محمدی، فعال فرهنگــی و دبیر آموزش 
و پرورش که از قضا زبان انگلیســی تدریس می کند، 
هم به گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: » در حوزه 
ادبیات کودکان و نوجوانان، در نگاه اول ممکن اســت 

از جهت اینکه کتاب های ترجمه ای به آشنایی کودکان 
با فرهنگ های مختلف جهان کمک می کند، مطلوب و 
ایده آل به نظر برســد اما نگرانی ها زمانی شکل جدی 
به خودش می گیرد که ما شاهد این هستیم که تعادل 
و توازن میــان تالیف وترجمه به  هم خورده اســت و 
کتاب های داستان در حوزه کودکان به جای آثار تالیفی 

بیشتر آثار ترجمه ای هستند.« 
وی می افزاید: »می دانیم که تاثیر کتاب های داستان 
در شکل دادن به شخصیت کودکان غیر قابل انکار است 
تاجایی که حتی یکی از روش های تربیتی کودکان قصه 
گویی است. فلسفه بیان داستان در حوزه کودکان صرفا 
جهت ســرگرمی یا افزایش دایره واژگان نیســت بلکه 
کتاب های این حوزه در کنار تقویت قوه تخیل و تحلیل، 
کارکردهای دیگری هم دارند؛ مانند انتقال ارزش های 
فرهنگی،دینی،اخالقی و ملی. ادبیات کودکان یک حوزه 
تخصصی اســت که در این زمینه باید متخصصان این 
رشــته پژوهش کنند و آن را در اختیار نویسندگان و 
مصرف کنندگان آثار ادبی بگذارند. اما این جریان یک 
سویه تالیفات فرهنگی هم در زمینه کتاب های داستان، 
فیلم و پویانمایی کامال محســوس است که این مسئله 
باعث قطع جریان انتقال فرهنگ می شــود که در نسل 
آینــده ما موجب بیگانگی از فرهنگ بومی و ملی ایران 
خواهد شد. بدیهی است که ما به عنوان ملتی که در حوزه 
ادبیات درسطح جهان صاحب سبک و سابقه درخشان 
هستیم در این مورد نباید منفعل باشیم و به نظر می رسد 

که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.« 
ایــن معلم ادامه می دهد: » برای نخســتین بار در 
کشور، دانشگاه شــیراز مرکز مطالعات ادبیات کودک 
را راه انــدازی کرد و در این مرکز چاپ مجله تخصصی، 
همایش های تخصصی و دوره کارشناسی ارشد ادبیات 
کودک از طریق این مرکز راه اندازی شد و گام های مفید 
و موثری در این زمینه برمی دارند، با این حال مخاطبان 
این مراکز تخصصی عموما استادان و دانشجویان همین 
رشته ها هستند و خانواده های ایرانی، مصرف کنندگان 
و یا ناشــرین به ندرت ازنتایج تحلیل ها و پژوهش های 

آنان بهره مند می شوند از این جهت باید این مسئله در 
رســانه های عمومی، رادیو و تلویزیون و مطبوعات هم 

منعکس شود.«
محمــدی در پایان پیشــنهاد می دهــد: » به نظر 
من تقویت جشــنواره های کودک و نوجوان، حمایت از 
نویسندگان برتر این حوزه با خریداری کتاب های تالیفی 
و تبدیل آثار برجســته ادبی به فیلم و سریال می توانند 
تاحدودی به تغییر و اصالح این موازنه نامطلوب کمک 

کند.«
با این حال باید اذعان داشت امروز بازار خرید کتاب 
کودک و نوجوان به شــدت روند نزولی داشته و مردم 
کمتر به سمت مطالعه رغبت نشان می دهند. از طرفی 
هم رعایت نشدن قانون کپی رایت در کشورمان بر این 

معضل افزوده است. ❖

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 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

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

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 هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت 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.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۰۲۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۰78۵ 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محالتی،  پالک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت ۳۳۲7۵ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳8۶7۹۵۲ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان فارس، شهرستان 
شیراز، بخش مرکزی، دهستان قره باغ، روستا شهرک صنعتی بزرگ 
شــیراز، خیابان تصفیه آب، خیابان 2600، پالک 0، قطعه 23 بلوک 
XW 4، طبقه همکف کد پستی 7158165585 انتقال یافت و در 

نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ویستا الکترونیک تاو 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱7۶۵۹ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 و شناسه ملی ۱۴۰۰7۱۶۶۹۵۹
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مسعود عبید رحمانی شــماره ملی 2594110892 و عاطفه 
سورکی شــماره ملی 2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و 
شرکت صنایع غذایی گلتر شناســه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان 
شناســه ملی 10103878908 به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 

10100523660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت ۵7۲۹8 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳78۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۵۶۳۶ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۴۹۵۳

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناســه ملی 10100439645 به عنوان بــازرس اصلی و آقای جعفر 
قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

رسمی شرکت در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹8 

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 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۶88۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت 
که راس ســاعت 11 روز پنجشــنبه مورخ 1399/11/09 در نشانی تهران بزرگراه 
محمدحســین لشگری)جاده مخصوص کرج( کیلومتر 10 خیابان بیست و یکم)21( 
پالک 3 طبقه همکف کد پستی 1399733116 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دســتور جلســه: 1- انتخاب اعضاء هیئــت مدیــره 2- انتخاب بازرســین 
 قانونی 3- تعیین حق الزحمه بازرســان 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت 
5- ســایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی 

باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت صنایع چوب گازر)سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۱۲۳۶8 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴7۹۲۵۹

هیئت مدیره


