
گزارش روز

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 

 183340
و شناسه ملی 
 10102255011

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید- تهران شهید 
مطهری- کوچه هشتم- خیابان شهید دکتر مفتح- پالک 374- طبقه دوم- 
واحد 2- کدپستی 1587966114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییر محل شرکت چدن کاوه بدر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2086 

و شناسه ملی 10101825458

به اســتناد صورتجلسه مجمع  عمومی عادی مورخ 1395/04/20 و 
تاییدیه شماره 952/15/168712 مورخ 95/06/07 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:صورت های مالی سال 94 
تصویب شــد. سرمایه شــرکت تعاونی از مبلغ 5062556000 ریال 
بــه مبلــغ 5271778000 ریال افزایش یافت. فائــزه مرادلو به کد 
ملی 0081673078 به ســمت بازرس  اصلی و ولیعهد شــاملو به 
کد ملی 3933721458 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. محمود فرهنگی به کد ملی 0060008504 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رضــا رزقی به کد ملی 
0888613431 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و اصغر 
رضائی بــه کد ملی 3549291906 به ســمت عضو هیئت مدیره- 
عضــو اصلی و  خســرو حقیقی پناه به کد ملــی 0056200420 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلــی و حمیدرضا بحیرائی به کد 
ملی 1754913083 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و 
شمس اله ســالمی به کد ملی 1581006098 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل و حمید معینی به کد ملی 1815359579 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل برای مدت 3 ســال 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبت 13559 

و شناسه ملی 10100514477

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 
به تصویب رسید. غفور بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به سمت بازرس 
اصلی و ندا روشن طبری با کد ملی 2142025447 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ نازنین 
سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530

از اطالع رسانی ضعیف و خرید آسان 
تا معضالت ناشران در هزار توی اینترنت!

»مهدی محمدخانی« مدیر انتشارات 
روایت فتح: این نوع نمایشگاه 

فرصتی برای جلب توجه مخاطبین به 
انتشارات مختلف و فروش کتاب ها 

است که مخاطبین با مراجعه به یک 
سایت و مشاهده اطالعات انتشارات 
و کتاب ها و از طریق پست به راحتی 
کتاب را تهیه می کنند. بدون تردید 

برگزاری چنین نمایشگاهی 
به فرهنگ سازی و سوق دادن 

مخاطبین به سمت کتاب 
در شرایط کنونی کمک می کند.

آرش فهیم ✍

شاید کمتر کســی فکرش را می کرد که 
بین المللی  نمایشــگاه  عظمت  به  رویدادی 
کتاب تهران، روزی تبدیل به نمایشــگاهی 

»مجازی« شود! 
اما شــیوع ویروس کرونا، همان طور که 
همه جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر خود 
قرار داده، نمایشگاه کتاب تهران را هم تغییر 
شکل داد؛ نمایشــگاهی که از آن به عنوان 
بزرگترین گردهمایی فرهنگی ایران و یکی از 
با عظمت ترین رویدادهای فرهنگی در جهان 
یاد می شود نیز مانند خیلی دیگر از جشنواره ها 
و مراسم فرهنگی و هنری، در فضای مجازی 

محدود شده است. 
این روزها عالقه مندان به کتاب به جای راه 
رفتن در گلستان مکتوب اندیشه و قلم و قدم 
زدن در راهروها و تماشــای غرفه هایی مملو 
از کتاب هــای جورواجور، باید با تلفن همراه 
یا رایانه، به جســت وجوی کتاب های مدنظر 

خودشان در این نمایشگاه بپردازند!
نمایشــگاه کتاب تهران هر سال در اردیبهشت 
و فصل بهار برگزار می شــد، اما پس از لغو برگزاری 
در آن زمان، قرار شــد تا تیرماه برگزار شــود، اما با 
افزایش انتشــار ویروس کوویــد 19 برگزاری این 
نمایشگاه اساسا لغو شد. اما همچنانکه این بیماری، 
صدمات گسترده ای به صنعت نشر ایران زده بود، عدم 
برگزاری نمایشگاه کتاب ساالنه نیز یک بحران دیگر 
برای ناشران بود، چرا که مراکز نشر کتاب هر ساله 
در نمایشگاه کتاب تهران بود که به رونق می رسیدند 

و محصوالتشان را می فروختند. 
به همین دلیل، با طراحی صورت گرفته، این 
نمایشگاه،امســال به طور مجازی برگزار شد. این 
اتفاق، نخستین نمایشگاه مجازی کتاب در جهان 
است و پیش از این سایر نمایشگاه های کتاب بزرگ 

و معتبر جهان، به این شیوه برگزار نشده بودند.
در نخستین دوره نمایشــگاه مجازی تهران، 
کتاب های تولیدی چاپ اول و مجدد ناشــران از 
سال 1392 به بعد طبق فهرست ثبت شده در خانه 
کتاب، به معرض دید و انتخاب و خرید عالقه مندان 

و کتاب خوانان قرار گرفته اند.
 نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ششم بهمن 
با مشــارکت هزار و 732 ناشر داخلی و 180 ناشر 
خارجی با عرضه بیش از 120 هزار عنوان درحال 

برگزاری است.
یک نگاه کلی به محاسن و معایب 

نمایشگاه مجازی کتاب
نمایشــگاه مجازی، محاسن خاص خودش را 
دارد. ازجمله ویژگی های مثبت این گونه برگزاری 
نمایشگاه کتاب، شبانه روزی بودن و عدم لزوم سفر 
از شــهرهای دیگر به محل برگزاری است. از این 
طریــق می توان در هر لحظه و در هر جایی، بدون 
صرف هزینــه و وقت برای رفت و آمد، کتاب های 
مــورد نظر را خریداری کــرد. همچنین به گفته 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در نمایشــگاه مجازی کتاب، بسیاری از تخلفات 

اقتصــادی و مالی که در نمایشــگاه فیزیکی اتفاق 
می افتاد، غیرممکن شده است.

 البته جای این سؤال هم هست که چرا باید در 
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که یک رویداد فرهنگی 
و فرهنگ ســاز است، تخلف رخ دهد و چرا در همان 
نمایشــگاه نیز سازوکارها و تدابیر نظارتی الزم برای 
جلوگیری از برخی سوءاستفاده ها صورت نمی گرفت؟
 امــا از طرفی هم نمایشــگاه مجــازی، برخی 
مزیت های برگزاری نمایشگاه فیزیکی را ندارد. به طور 
مثال، ناشــران در نمایشگاه کتاب فیزیکی می توانند 
با مخاطب های خودشان و بازدیدکنندگان از نزدیک 
تعامل کنند و به درک بهتری از نیازهای جامعه برسند. 
همچنان که در نمایشگاه فیزیکی کتاب، برنامه های 
مختلف فرهنگی و نشست های نقد کتاب و... برگزار 
می شد که در نمایشگاه مجازی، خیلی از این برنامه ها 
اجرا نمی شــود. کند شدن و قطع اینترنت در پاره ای 
لحظات، مشکل مشترک همه برنامه های مجازی است 

که دامن نمایشگاه کتاب را هم گرفت.
اما برگزاری نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران، 
معضــالت و همچنین نکات مثبت دیگری هم دارد. 
در ادامه این گزارش، در مصاحبه با مردم و ناشــران، 
به بررسی نخستین تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران به طور اینترنتی می پردازیم. با ما همراه باشید.

ضعف اطالع رسانی
با وجــودی که چند روز از برگزاری نمایشــگاه 
مجازی کتاب تهران گذشته، اما خیلی از مردم هنوز 

اطالعی از برگزاری این نمایشگاه ندارند. 
خانم کرماجانی، مربی مهدکودک و اهل کتاب و 
مطالعه ، وقتی با پرسش درباره نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران مواجه می شود، تعجب می کند و می گوید: » با 
اینکه هر روز اخبار را در منابع مختلف دنبال می کنم 
اما تا بــه حال هیچ خبری دربــاره برگزاری چنین 

جشنواره ای نشنیده ام!«
وی می افزاید: » ما همیشه در اردیبهشت منتظر 
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بودیم، به همین دلیل 

هم انتظار برگزاری این نمایشگاه را نداشتیم.«
او همچنین بی اطالعی از کتاب های تازه منتشر 
شــده را دلیل عدم حضورش در نمایشــگاه مجازی 
کتــاب تهران معرفی می کنــد و می گوید: »مدیران 
نمایشگاه کتاب تهران باید از مدت ها قبل از برگزاری 
این نمایشگاه از طریق رسانه ها و به ویژه صداوسیما، 
تبلیغات بیشــتری بــرای آن می کردنــد و درباره 
کتاب های تازه ای که به بازار آمده به مردم اطالع رسانی 
می شد، آنوقت مردم هم برای شرکت در این نمایشگاه 

و خرید کتاب، مشتاق تر می شدند.«
وحید دوستی، کارمند فرودگاه امام خمینی)ره( و 
اهل مطالعه اما از برگزاری این نمایشگاه اطالع داشته 
و نحوه مطلع شدنش را هم این گونه توضیح می دهد: 
»در فضای مجازی و به طور مشخص، صفحات مربوط 
به ناشرانی که معموال کتاب هایشان را دنبال می کنم، 
در این باره اطالع رســانی شده بود، اما در رسانه های 
دیگر، هیچ خبری درباره برگزاری نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران ندیدم!«
او انتقاداتی هم به این نمایشــگاه دارد: »سرعت 

گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »نمایشگاه 
مجازی کتاب، پدیده غریبی است و وزارت ارشاد باید از 
خیلی قبل تر در قالب پیام های بازرگانی از صداوسیما آن 
را مطرح می کرد. در بازه زمانی شش روزه ای که برای 
نمایشگاه در نظر گرفته شده تا فضای خبری گرم شود 
و مخاطب در جریان قرار بگیرد، زمان می گذرد. شاید 
جامعه کتابخوان های حرفه ای به واسطه ارتباطی که با 
اخبار این حوزه دارند از برگزاری این نمایشگاه اطالع 
یافته باشــند اما آنها ســهم ناچیزی از مخاطب بالقوه 
نمایشــگاه کتاب را در بر می گیرنــد. ای کاش در این 
روزهای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، برنامه ریزی 
تبلیغاتی سنگین شود تا حداقل آن 5، 6 میلیون نفر که 
هر سال به نمایشگاه کتاب تهران می آمدند، از برگزاری 

نمایشگاه مجازی خبر دار شوند.«
وی ادامه می دهد: »شیوع کرونا شرایط ناگواری 
را به صنعت نشــر و ناشران تحمیل کرده و منجر به 
کاهش گردش مالی در این عرصه شــده اســت. در 
این شــرایط حتی یک قدم رو به جلو در نشر را باید 
ارج نهاد، اما در نمایشــگاه کتاب دو اتفاق معنوی و 
مادی می افتاد که در نمایشگاه مجازی وجود ندارد. 
اتفاق معنوی ماجرا این بود که نویسندگان، ناشران، 
مترجم هــا، فعــاالن توزیع کتاب و مــردم در قالب 
نمایشــگاه با یکدیگر مواجه می شــدند و تعامل ها و 
اتفاقاتی شکل می گرفت؛ حتی بسیاری از کارهای فنی 
عرصه نشر در همین نمایشگاه و در اثر ارتباطات رو در 

سایت نمایشــگاه مجازی کتاب تهران بسیار ُکند و 
این کار را مشــکل کرده است. در صفحات انتشارات 
مختلف هم که می رویم، بخشــی از کتاب های آنها 

موجود نیست!«
یک نمایشگاه برای جبران صدمات به ناشران

برگزاری نمایشــگاه مجازی گرچه یک تالش و 
تمهیــد برای پر کردن خأل نمایشــگاه کتاب تهران 
است اما ناشران اعتقاد دارند که نمایشگاه آنالین، توان 

جبران عدم برگزاری آن نمایشگاه را ندارد. 
»محمد حقی« مدیر انتشارات کتابستان معرفت در 

رو رفع می شد. اما االن نمی توان توقع داشت که این 
اتفاق در نمایشگاه مجازی رخ دهد. یک اتفاق مادی 
هم این بود که در نمایشــگاه کتاب تهران، گردش 
مالی قابل توجهی برای ناشرها ایجاد می شد. بی راه 
نیست اگر بگوییم بیش از 10درصد از گردش مالی 
عرصه نشر در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران 
رخ می داد. اما در نمایشگاه مجازی نه تنها آن اتفاق 
معنوی حذف شده است، بلکه بعید است گردش مالی 
نمایشگاه فیزیکی در آن تکرار شود. بنابراین باید روز 
هفتم بهمن که نمایشگاه تمام خواهد شد، یک تحلیل 
صورت بگیرد که نمایشگاه مجازی چه میزان گردش 
مالی داشته و اگر جبران نشده، طرح های دیگری هم 

به سود ناشران برگزار شود.«
وی می افزاید: » نکته دیگر درباره بن کتاب است. 
از زمان برگزاری نمایشــگاه کتاب قبلی تا به حال، 
قیمت کتاب حداقل 60 درصد افزایش یافته اســت. 
یعنی کتابی که در زمان نمایشــگاه قبلی صفحه ای 
100 تومان قیمت گذاری می شد االن صفحه ای 160 
تومان اســت. اما بن اختصاصی فاقد این رشد است. 
یارانه خریــد را با توجه به تورم باید در نظر بگیریم 
اما در اختصاص بن، به این مسئله توجه نشده است. 
این درحالی اســت که هر چه بیشتر به این مسئله 
توجه شود، رونق نمایشگاه و نشر هم افزایش می یابد.«
نقاط ضعف اولین تجربه نمایشگاه مجازی کتاب

»مهدی محمدخانی« مدیر انتشارات روایت فتح 

در گفت وگو با گزارشــگر کیهــان می گوید: »ما به 
واسطه شیوه ویروس کرونا و کاهش فروش کتاب ها، 
قبال فروش مجازی را داشــتیم اما باتوجه به شرایط 
حاکم به دلیل وجود کرونا که میزان فروش به حداقل 
رسیده است نمایشگاه مجازی هم یک فرصت جدید 
است و به همین دالیل ما ازاین طرح استقبال کردیم 
و درنمایشگاه حضور یافتیم.از نقاط مثبت نمایشگاه 
مجازی کتاب این اســت که با وجود بیماری کرونا 
فروش برای ناشــران سخت شده اســت و این نوع 
نمایشــگاه فرصتی برای جلــب توجه مخاطبین به 
انتشارات مختلف و فروش کتاب ها است که مخاطبین 
با مراجعه به یک سایت و مشاهده اطالعات انتشارات 
و کتاب ها و از طریق پســت به راحتی کتاب را تهیه 
می کنند.بدون تردید برگزاری چنین نمایشگاهی به 
فرهنگ  سازی و سوق دادن مخاطبین به سمت کتاب 

در شرایط کنونی کمک می کند.«
این ناشــر درباره نقاط ضعف این نمایشــگاه نیز 
توضیــح می دهد: »بــا توجه به اینکــه اولین تجربه 
نمایشــگاه کتاب به صورت مجازی است، مشکالتی 
دیده می شود. برای مثال در روز اول برگزاری با مشکل 
لود نشــدن سایت نمایشگاه و تماس مکرر مخاطبان 
مواجه شدیم؛ بســیاری از مخاطبان نمی دانند بابت 
این مشــکل باید با انتشارات یا با وزارت ارشاد تماس 
بگیرند! ازطرفی هم ناشران به واسطه تعدد کتاب هایی 
که دارند باید مراحل مختلفی را از نظر ارشاد طی کند 

تا کتابی قابلیت فروش در نمایشگاه را پیدا کند که این 
محدودیت باعث شد خیلی از کتاب های ما در دوره های 
مختلفی از تجدید چاپ ،به مشــکل برخورند و امکان 
ثبت و رســیدن به مخاطب را نیافتند. این مشکالت 
در نمایشــگاه فیزیکی کتاب تهران پیش نمی آمد و 
کتاب هایــی که مجوز گرفته بودند را می توانســتیم 
درمعــرض فروش قرار دهیم. ما درحال حاضر حدود 
300 عنــوان کتاب داریم امــا بخاطر وجود این نوع 
مشکالت فقط توانستیم حدود 150 عنوان را نتوانستیم 
بیشــتر ارائه دهیم.مشکل بعدی این است که بعضی 
از کتاب ها دچار تغییر جلد شده اند و گرافیک هایشان 
عوض شــده ،ولی متاسفانه االن قابلیت تغییر جلد ها 
در صفحه نمایش کتاب ها در سایت نمایشگاه وجود 
نــدارد و این را باید خانه کتــاب انجام دهد،االن در 
بیشترکتاب ها جلد ها تغییر کرده ولی مشتری با همان 

جلد قدیمی آنها را مشاهده می کنند.«
مدیر انتشــارات روایت فتح چند پیشــنهاد را 
هم بــه برگزار کنندگان نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران مطرح می کند و می گوید: »چون نمایشــگاه 
مجازی برگزار شــده، می توان از قابلیت های فضای 
مجازی مانند فروش ایبــوک یا فروش  مجازی در 
قالــب pdf یــا کتاب های صوتی اســتفاده کنیم. 
دراین صورت با توجه به کمبود کاغذ، با اســتفاده 
ازاین قابلیت ها ،می توان به فروش انتشــارات ها هم 

کمک کرد.«

خانم کرماجانی، مربی یک مهدکودک و اهل کتاب و مطالعه: 
با توجه به اینکه هر روز اخبار را در منابع مختلف دنبال می کنم اما 
تا به حال هیچ خبری درباره برگزاری چنین جشنواره ای نشنیده ام!

نقاط ضعف و قوت نمایشگاه مجازی کتاب تهران

صفحه 5
یک شنبه 5 بهمن 1399
10 جمادی الثانی 1442 - شماره 22668

افقی:
 1 - فردا مصادف است با سالروز این قیام دلیرانه مردم 
انقالبی مازندران - ضمیر متکلم مع الغیر 2- کوبنده ترین 
شعار مســلمانان در طول تاریخ - شــهری در استان 
ایالم 3- مشــهورترین شاعر و عارف قرن نهم هجری 
که مجموعه مثنوی هفت اورنگ را ســروده است - از 
فیلم های سینمای ایرانی پس از پیروزی انقالب که در 
نقد گروهک های مارکسیستی ساخته شده بود - مزه ای 
بین ترش و شیرین 4- محدود و منحصر کردن - طفیلی 
- پیدا و آشکار 5- فلزی که بر روی آب شناور می ماند 
- فلزی نقره ای رنگ که بســیار سمی است - کشوری 
در قاره آفریقا 6- ســاز و برگ زین اسب - شهری در 
کشــور اسپانیا - شبیه و مانند 7- آخرین توان - قرین 
و همــراه - حدیث معروف آل عبا - ســبزی معجزه گر 
8- آغازش دیوانگی و پایانش پشــیمانی اســت - رود 
مهمی در کشور آلمان - خاک 9- آن که با چوپان ناله 
سر می دهد و با گرگ بر سر سفره می نشیند - سدی در 
استان مازندران - بر باد دهنده ایمان است 10- کشوری 
در همســایگی عراق - عالمت جمع در زبان عربی - از 
دروس اصلی دوره ابتدایی - نشــان مفعول بیواســطه 
11- نزاع بی ســرانجام - اولین حلقه زنجیره غذایی در 
طبیعت - شهری در استان هرمزگان 12- بزرگترین شهر 
خشت و گلی جهان - بلندترین قله قاره آفریقا 13- تنها 
پرداختی دولت به اقشار کم درآمد که سالهاست افزایش 
پیدا نکرده اســت - نوعی کبــک - اختراع آن تحولی 
بنیادین در زندگی بشر ایجاد کرد 14- از دورریختنی ها 
- نوعی موشک پیشرفته هوا به هوای ایران - سبکی در 
شعر فارسی 15- پایتخت کشور چک - همسایه بزرگ 

شمالی - از ماهیان دریاچه مازندران.

عمودی:
 1- فرمانده دالور و شــهید عملیات کربالی 
پنج - یکی از جناح ها در فرهنگ سیاسی 2- از 
شــاگردان بزرگ میرداماد 3- از باشگاه های 
فوتبال در کشــور اسپانیا - اولین قومی که در 
ایران حکومت تشکیل دادند - پایتخت کشور 

بنگالدش 4- صفت سرو - می گویند طالست 
- بندری کوچک در جوار بندرلنگه - بندری در 
استان بوشهر 5- عالمت جمع - کشنده بی صدا 
- اثری از اسکاروایلد - اولین عدد از سمت راست 
6- تکبیرگوی نماز - سرزمینی کهن در آسیای 
صغیر 7- کتابی از سلطان ولد - فراهم آوردن 
8- یکی از چهار نیروی ارتش - رودی در فرانسه 
- مادر عرب - وزیر مشاور هیتلر 9- شهری در 
شمال کشور عراق - کشوری که بیشترین مرز 
مشترک را با کشور آمریکا دارد 10- نام جدید 
رود معروف جیحون - از اســتان هایی که در 
سال های اخیر مردم آن خسارات زیادی از سیل 
دیده اند - از گل های این فصل استان خوزستان 
11- غزوه ای که در آن جعفر طیار به شــهادت 
رسید - نیاز اول فارغ التحصیالن دانشگاهی - از 
معضالت هوای شهرهای جنوبی کشورمان در 
فصل تابستان 12- شل و وارفته - نوعی بیماری 
خطرناک - پایتخت کشور پهناور کانادا - کلمه 
نهیب زدن 13- ســمت راست لشکر - یکی از 
 انواع خودرو - منطقه ای در شــمال پایتخت 
14- یکــی از مدافعان معروف تیم ملی فوتبال 
ایتالیا در سال های گذشته - تعیین و تخمین 
قیمت یا مقدار چیزی 15- اثری از آیت ا... شهید 
مرتضی مطهری - نــام واقعی مجنون یکی از 

عشاق تاریخ.

شماره 11۸۷6جدو    ل

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مــورخ 1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- آقای علی 

قربانی چنــاری به شــماره ملی 5699039996 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشــون به شــماره ملی 

3979663116 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و آقای 

غفار قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت 

عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقــای بهنام قربانی چناری 

به شــماره ملی 0011353351 به ســمت عضــو علی البدل 

هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند.- کلیه 

اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری با 

امضاءمدیرعامــل یا رئیس هیئت مدیــره منفرداً همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.

-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شماره ملی 5699038035 

به عنوان بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره 

ملی 5699046860 به عنــوان بازرس علی البدل، برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران دیماور کرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 4810 

و شناسه ملی 10100229180

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مزایده بهره برداری از فضاهای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( و طی تشریفات قانوني مزایده به اشخاص)حقیقي،حقوقي( واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد 
مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ99/11/04 مي باشد. 

فراخوان مزایـده عمومي

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور  م الف 34۸5

1- نام و نشاني مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي 
انقالب تلفن:23079148 2- نوع تضمین شرکت در مزایده: به صورت یکي از موارد ذیل: الف. ضمانت نامه بانکي معتبر/ ب. وجه نقد واریز به شماره 
حساب شبا IR370100004001005806375002 نزد بانک مرکزي به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه اي شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور 
)مشخصات شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور: کد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835( 
3- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: از روز شنبه مورخ 99/11/04 لغایت روز شنبه مورخ 99/11/11 از ساعت 8:00 الی 19:00  و 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 13 عصر روز شنبه مورخ 99/11/25 میباشد.  4- زمان بازگشایي پاکات: پیشنهادهاي واصله در ساعت 10 روز 
 یکشنبه مورخ 99/11/26 در جلسه کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشي انقالب)تاالر نصرت( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir  باز و خوانده مي شود. 5- اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده: 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )سهامی خاص(

محل بهره برداریمدت بهره برداریمبلغ تضمین شرکت در مزایدهمبلغ پایه کارشناسی مزایده ) سه ساله (شماره فراخوانموضوع مزایدهردیف

1
بهره برداری ازامتیاز انجام  تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه 

بین المللی  و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقالب
)تجدید نوبت دوم(

5099001091000012

43/788/000/000ریال 
) چهل و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال (

سال اول : 12/600/000/000ریال
سال دوم : 14/520/000/000ریال
سال سوم : 16/668/000/000ریال

3 سال شمسی2/189/400/000ریال
 ) سه سال (

مجموعه فرهنگی 
ورزشی انقالب تهران

2
بهره برداری از مکانی جهت تاکسی سرویس 

در مجموعه ورزشی انقالب
)تجدید نوبت دوم(

5099001091000011

7/776/000/000 ریال
)هفت میلیارد و هفتصد هفتاد وشش میلیون ریال(

سال اول 2/016/000/000ریال
سال دوم2/616/000/000ریال
سال سوم3/144/000/000ریال

3 سال شمسی388/800/000 ریال
 ) سه سال (

مجموعه فرهنگی 
ورزشی انقالب تهران

3
بهره برداری از دو طبقه فوقانی ساختمان VIP مجاور زمین چمن 

5099001091000010مصنوعی کشوری

5/142/000/000 ریال 
)پنج میلیارد و صد و چهل و دو میلیون ریال (

سال اول : 1/350/000/000 ریال
سال دوم : 1/688/000/000ریال
سال سوم :2/106/000/000ریال

3 سال شمسی 257/100/000ریال 
) سه سال (

مجموعه ورزشی 
شهید کشوری تهران

شماره تماس مدیر امور قراردادهای جاری 02123079148 و 02126216300 6- زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 
14:00بعد از ظهر روز شنبه مورخ 99/11/25 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران - خیابان ولیعصر )عج( – ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني )نیایش (– مجموعه 
ورزشي انقالب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید. 7- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام 
مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021   سامانه تدارکاتي الکترونیکي دولت )ستاد( www.setadiran.ir  * بازگشایي پاکات با پیشنهاد بیش ازیک 
مزایده گر انجام خواهد شد.   * هزینه چاپ آگهي و کارشناسي تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است. * درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار 
 ایجاد نمي نماید. * شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.  * جهت اطالع بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور 
به آدرس: http://iets.mporg.ir و یا به سایت شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به آدرس www.tanavar.ir مراجعه نمائید.                                                                            


