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بررسی تأثیر متقابل کرونا و کتاب بر یکدیگر-  بخش پایانی

 نقش مؤثر کتابخوانی
بر غنی سازی ایـام قرنطینه 

رضا اســماعیلی، شاعر: روزهای 
کرونایــی فرصت خوبــی برای 
یا  به صورت صوتی  مطالعه حتی 
کتاب  مطالعه  است.  الکترونیکی 
برای  روزنه های جدیدی  می تواند 
تنفس معنوی به روی ما بگشاید.

یک ناشر: این روزها کارهای برخی از مردم آنالین شده و اوقات فراغت زیادی 
به دست آورده اند. آفتی که این گروه از مردم را تهدید می کند این است که 
اوقات فراغت به دست آمده را در فضای مجازی بگذرانند. عمر اغلب مطالب 
و اخباری که در فضای مجازی می خوانیم نصف روز است، اما آن چیزی که تا 
آخر عمر می ماند، دانش و فهمی است که از طریق مطالعه به دست می آید.

معاون مجمع ناشــران انقــالب: همان طور که در بحران هــای مختلف از 
قبیل ســیل، زلزله، بحران های اقتصادی و... مردم بیــش از دولت به فکر 
کمک و دست گیری از اقشــار و مردم آسیب دیده بودند، در این زمینه هم 
می توان از کمک مــردم به هم برای مصرف محصول فرهنگی اندیشــید.

آرش فهیم 

آیا کتاب می توانــد در مبارزه با »کرونا« به 
انسان کمک کند؟ این روزها که شیوع ویروس 
کووید 19 به بحرانی فراگیر برای جامعه بشری 
در همه نقاط جهان تبدیل شــده، هر کسی از 
ظن خودش برای پیش گیــری از کرونا تالش 
می کند؛ همه پزشــک ها و کارشناسان سالمت 
مجموعه توصیه هایی را تحت عنوان پروتکل های 
از زدن  به مردم معرفی می کنند؛  بهداشــتی 
ماســک و رعایت فاصله اجتماعی و شست و 
شو و ضدعفونی کردن دست ها گرفته تا تقویت 
سیستم ایمنی بدن و... اما کمتر کسی از نقش 
فرهنگ، هنر و ادبیات در پیشگیری، تسکین و 

بهبود این بحران سخن می گوید. 
در این زمینه باید به دو نکته مهم توجه کرد: اول؛ 
با توجه بــه اینکه مجموعه رفتارهای ما برای رعایت 
دستورات بهداشــتی و همچنین تقویت ایمنی بدن، 
بخشــی از سبک زندگی محســوب می شود و سبک 
زندگی نیز تحت ســیطره آموزه های فرهنگی است، 

پس می توان به تأثیر فرهنگ بر مقابله با کرونا پی برد. 
نکته دوم، اهمیت نشــاط و استحکام روحی و روانی 
انسان ها در پیشگیری و درمان همه بیماری ها ازجمله 
کروناست. فرهنگ و هنر، خوراک روح و روان هستند، 

پس کتاب هم می تواند به تقویت انسان کمک کند.
مرحوم امیرحسین فردی، نویسنده و سردبیر فقید 
مجله »کیهان بچه ها« می گفت، یکی از اتفاقاتی که 
به او نشاط و شادی می بخشد، دیدن آدم هایی است 
که کتاب به دســت گرفته اند و مشــغول مطالعه اند! 
انســان هایی که این چنین شــیفته کتاب و مطالعه 
هســتند، هیچ گاه حوصله شان ســر نمی رود؛ اتفاقا 
فراغت و خلوت و »قرنطینه« برای آنها غنیمتی است 
تا با انیس و مونس خودشــان یعنی کتاب، ســرگرم 
شــوند و برای روزهای کار و تــاش، انرژی و انگیزه 

بیشتری بیابند.
 آری! کتاب نه تنها می تواند یاور ما در شکســت 

دادن کرونا باشــد، بلکه یاری است که در دورانی که 
نباید به مسافرت و مهمانی برویم، او ما را مهمان خود 

می کند و به سفرهایی پر بار و اسرارآمیز می برد.
تبدیل تهدید و تحدید به فرصت و برکت 

با کتاب
هفته کتاب و کتابخوانی امسال با اوج گیری شیوع 
ویروس کرونا همزمان شده است؛ تلخ و غمبار است، اما 
چاره ای نیست؛ کتابفروشی ها و کتابخانه ها نسبت به 
هر سال این موقع، خلوت تر هستند ،گرچه با تعطیلی 
دوهفته ای پایتخت کتابفروشی های شهرهای قرمز از 
نظر کرونا هم تعطیل هستند اما می توان چراغ مطالعه 
را بیش از گذشته در خانه ها روشن نگه داشت. به نظر 
می رسد که اصلی ترین سیاستگذاری تبلیغاتی مدیران 
بخش کتاب در وزارت ارشاد و همه نهادهای فرهنگی و 
رسانه ای در چنین مناسبت هایی باید »در خانه ماندن، 

همراه با کتاب و مطالعه« باشد. اما چرا و چگونه؟
رضا اســماعیلی، نویسنده و شــاعر در گفت وگو 
با گزارشــگر کیهــان می گوید: »برای ایــن روزهای 

خانه نشــینی و در کنار خانواده بودن، باید به صورت 
هوشمندانه برنامه ریزی کرد تا از سرگردانی و اتاف وقت 
اعضای خانواده جلوگیری شود. با برنامه ریزی مناسب و 
هوشمندانه می توان این تهدید را به فرصتی طایی برای 
خودیابی و خود سازی تبدیل کرد. در این روزها که همه 
ما به نوعی به خانه نشینی ناگزیر تن داده ایم و از رفتن 
به سفر- حتی مسافرت های درون شهری- خودداری 
می کنیم، فرصت ناب و نایابی برای فاصله گرفتن از عمل 
زدگی و روزمرگی و مانوس شدن با کتاب و کتابخوانی 
است. این روزها می توان با کتاب آشتی کرد و در کنار 
این یار قدیمی، صمیمی و مهربان، لحظاتی شیرین و 
دوست داشتنی آفرید. روزهای کرونایی فرصت خوبی 
برای مطالعه حتی به صورت صوتی یا الکترونیکی است. 
مطالعه کتاب می تواند روزنه های جدیدی برای تنفس 

معنوی به روی ما بگشاید.«
وی پیشنهاداتی را هم برای تقویت روانی و معنوی 

مــردم از طریق کتاب، ایــن گونه هم مطرح می کند: 
»مطالعه دیوان های شاعران بزرگ ادب فارسی برای این 
روزها پیشنهاد سازنده ای است. شاهنامه فردوسی یکی 
از گزینه های مناسب برای مطالعه در این روزهاست، 
زیرا روایتی داستان گونه دارد و داستان های جذابی در 
قالب داستان بیان شده است. مثنوی معنوی نیز، گزینه 
مناسب دیگری برای مطالعه است. همچنین مطالعه 
دیوان شاعران کهن همچون عطار، حافظ و سعدی و 
شاعران معاصری همچون شهریار، پروین اعتصامی و... 
ارزشمند است و می تواند برای این روزها نشاط  آفرین 
و امیدبخش باشد. همه این ها در کنار تقویت ارتباط 
معنوی با خداونــد و مراجعه به قرآن و نهج الباغه و 
ادعیه امامان معصوم علیهم الســام می تواند بهترین 
داروی معنوی برای سامت روان، حفظ روحیه و پشت 

سر گذاشتن این روزهای سخت باشد.«
باز هم نقش دولت...

در قسمت قبلی این گزارش، به بررسی تأثیر منفی 
و مخرب شیوع ویروس کرونا بر بازار کتاب و کسادتر 
شدن وضعیت اصناف مظلوم و مهجور ناشر و کتابفروش 

و تعطیلی دوهفته ای کتابفروشی ها پرداختیم.
 پرداخته شد به اینکه وزارت ارشاد و دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی باید با استفاده از امکانات و قدرت 
خودشان، ناشران و کتابفروشان را از غرق شدن بیشتر 
در بحران مالی نجات دهند. اما در این میان، نمی توان 

نقش مردم را هم نادیده گرفت. مردم با تقویت رفتار 
فرهنگی و گرایش بیش از پیش به مطالعه و رابطه با 
کتاب، شــاید حتی بیــش از دولت بتوانند به کاهش 
بحران های عرصه نشــر کمک کنند. اما مردم نیز به 

محرک و مشوق هایی برای خرید کتاب نیازمندند.
محمدعلی مرادیان، معاون تشکیات مجمع ناشران 
انقاب اسامی به گزارشگر کیهان می گوید: »انتظار 
رفتار فرهنگی از مردم در این شرایط باید از دو جنبه 
مورد توجه قــرار بگیرد؛ یکی از جنبۀ انتظار از مردم 
و جایگاه مــردم در اهمیت دادن به مصرف محصول 
فرهنگی خصوصاً کتاب که اتفاقاً یک انتظار و مطالبۀ 
صحیح ، فرهنگی و راهبردی است. انتظار دیگر انتظار 
و مطالبــۀ از مردم بــرای حمایت و خرید محصوالت 
فرهنگــی، خصوصاً کتاب اســت کــه در این جنبه 
نباید از مردمی کــه به تبع رفتارها و بی تدبیری های 
دولــت در حــال تجربۀ چنان ســختی و تنگنایی از 

منظر معیشــت اند که در چهل سال گذشته بی سابقه 
بوده اســت، انتظار چندانی داشت؛ بسیاری از ناشرها 
درحال تاش اند تــا با بهینه کردن روال تولید خود و 
ایجاد صرفه جویی، کتاب هایشان را با کیفیت مناسب 
و ارزان به مخاطبانشــان عرضه کنند؛ این فقط نیمی 
از کار است، مردمی هم هستند که مطالعه را دوست 
دارند و پیگیر خرید و مصرف محصوالت فرهنگی اند، اما 
قدرت خریدشان روز به روز کاهش یافته است و مانند 
قبل نمی توانند محصول فرهنگی بخرند و مصرف کنند؛ 
این جا نمی توان از مردم انتظار کار خاصی داشت؛ این جا 
دولت برای افزایش مصرف سرانۀ محصول فرهنگی باید 

از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند.«
ضرورت کمک دولت به بازار کتاب

 امــا آیا اصًا دولت بنا و دغدغۀ فرهنگ را دارد؟ 
این فعال عرصه نشــر، به این سؤال، این گونه پاسخ 
می دهــد: »با نگاهی اجمالی به اوضاع، سیاســت ها و 

عملکرد فرهنگی این دولت، می توان به روشنی جواب 
را یافت؛ در این بــاره حرکت ها، پویش ها و اقداماتی 
به صورت خودجوش توسط خود مردم و برخی مراکز 
فرهنگی و انتشاراتی  به راه افتاده است، مثًا برخی که 
توانایی مالی داشتند پویش هایی برای خرید و اهدای 
کتاب راه اندازی کردند، برخی از ناشــرها با راه اندازی 
سیستم نذرفرهنگی و با کمک گرفتن از خیرین و توان 
تولیدی خودشــان توانستند بخشی از نیاز مخاطبانی 
کــه به هر دلیل توانایی کمی در خرید کتاب دارند را 

حمایت کنند، برخی از خیرین کتاب خانه هایی هرچند 
کوچک راه اندازی کردند تا دسترسی رایگان برای کتاب 
ایجاد کنند، برخی از مؤسسات تولیدی برای کاهش 
قیمت کتاب، نسخه های ارزان با مواداولیۀ ارزان تولید 
کردنــد مانند تولیــد کتاب با اســتفاده از کاغذهای 
بازیافتی، برخی از انتشارات ها، فایل های الکترونیکی 
آثار خود را با قیمتی بســیار کم و حتی بعضاً رایگان 
در اختیــار مخاطبان قرار دادند. برخی از مؤسســات 
فرهنگی و خیریــه ای در کنار اقام و محصوالتی که 
برای مددجویان خود ارسال می کردند به نقش و جایگاه 
کتاب نیز توجه کردند و... اقدامات دیگری که به نوعی 
بتوانند از سرانۀ محصول فرهنگی صیانت کنند. اما تمام 
این اقدامات مناسب و خیرخواهانه، نمی تواند راهکار و 
راهبرد اصلی برای حل مسئلۀ مصرف محصول فرهنگی 
توسط مردم باشد. دولت موظف است با بهبود سطح 
معیشت مردم میزان سرانۀ مصرف محصول فرهنگی را 

هم باال ببرد؛ در تنگناهای اقتصادی اولین هزینه ای که 
کاهش می یابد و یا حذف می شود، هزینه های فرهنگی 
اســت و در حوزۀ خرید و مصرف محصول فرهنگی، 
اولین چیزی که حذف می شود معموالً کتاب است.«

وی بیان می کند: »باید تغییر بزرگی اتفاق بیافتد 
تا بشود از مردم انتظار خرید کتاب و محصول فرهنگی 
و مصرف آن را داشت، اما در کوتاه مدت همان طور که 
در بحران های مختلف از قبیل سیل، زلزله، بحران های 
اقتصــادی و... مردم بیش از دولــت به فکر کمک و 

دســت گیری از اقشار و مردم آســیب دیده بودند، در 
ایــن زمینه هم می توان از کمک مــردم به هم برای 
مصرف محصول فرهنگی اندیشید، و از مردم خواست 
همان گونه که در ســختی معاش، در زلزله، سیل و... 
که برای حمایت از هم وطنانشان به میدان آمدند امروز 
برای حفظ و صیانت از فرهنگ و حمایت از مهم ترین و 
ماناترین صنعت فرهنگی کشور به میدان بیایند و این بار 
از مصرف محصول فرهنگی مردمان آسیب دیده صیانت 

کنند و آنها را حمایت فرهنگی کنند.«
مطالعه کتاب، جایگزین فضای مجازی

متأسفانه شــیوع ویروس کرونا و افزایش اوقات 
فراغــت مردم و خانواده ها، تا اینجای کار بجای اینکه 
منجر به افزایش ســرانه مطالعه شود، موجب افزایش 
حضور مردم در فضای مجازی شــده است! این نشان 
دهنده ضعف فرهنگ ارزش داشتن وقت نزد بسیاری 

از هموطنانمان است. 

شــاید در 9 ماه اخیر، اگر بسیاری از مردم نیمی 
از اوقاتی که در فضای مجازی گذراندند را به مطالعه 
کتاب اختصاص می دادند، هم آمار سرانه مطالعه باالتر 
می رفت، هم بسیاری از ناشران و کتابفروش ها از وضع 
مالی بهتری برخوردار می شــدند و هم اینکه شــاید 
حتــی آمار ابتا و مرگ و میر ناشــی از کرونا کاهش 
می یافت. این روزها گاهی شاهد عکس ها و ویدئوهایی 
تکان دهنده از حضور انبوه مردم در محافل پرجمعیت 
هستیم. مثا چند روز قبل، یک ویدئو، گویای حضور 
جمعیتی گســترده در فضایی بسته و محدود بدون 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای شــرکت در یک 
حراجی در تهران بود! بدون تردید، اگر شرکت کنندگان 
در این گونه برنامه ها، بیش از فضای مجازی اهل مطالعه 
و مونس کتاب بودند، از سطح دانش و آگاهی و کیفیت 
زیستی واالتری برخوردار بودند و برای حضور در محافل 
پرجمعیــت تردید می کردند. ضمــن اینکه از فضای 
مجازی هم می توان به عنوان ابزاری برای گســترش 

فرهنگ مطالعه و معرفی کتاب ها استفاده کرد.
»محمد حقی« مدیر انتشارات کتابستان معرفت 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »به نظرم 
می رسد فرد فرد مردم و به ویژه اهل مطالعه از ظرفیت 
شخصی خودشان برای ارتقای جایگاه کتاب استفاده 
کنند. برخی از این افراد، دارای تریبون و رسانه رسمی 
هستند که در زمینه معرفی کتاب قدم بر می دارند، اما 
خود اهالی کتاب در صفحات شخصی شان در فضای 
مجازی هم باید دست به کار شوند و به معرفی کتاب ها 
بپردازند.به طور مثال خود ما اوائل انتشار ویروس کرونا، 
همراه با چند نفر از دوســتان، یک کمپین کتابخوانی 
راه انداختیم و برای آن یک موشن گرافی طراحی کردیم 
و به وســیله آن، کتاب هایی معرفی شــد. همین کار 
منجر به باال رفتن فروش آن کتاب ها شد. به نظر من، 
اتفاقا رسانه های شخصی، نسبت به رسانه های رسمی، 

ضریبشان در معرفی کتاب ها باالتر است.« 
وی درباره اهمیت نسبت مردم با کتاب در دوران 
سلطه کرونا، به دو نکته اشاره می کند: »کاری که مردم 
می توانند انجام دهند به عنوان وظیفه اجتماعی شان 
این است که تا جایی که در توان دارند نگذارند چراغ 
کتابفروشی ها خاموش شود؛ راه اندازی یک کتابفروشی 
اگر سه واحد مالی بخواهد، نگه داشتنش نیم واحد نیاز 
دارد. همیشــه هزینه نگهداری پایین تر از راه اندازی 
اســت. اگر یک انتشارات تعطیل شود تا بخواهد یک 
انتشارات جدید راه بیفتد پنج سال زمان می برد. پس 
مــردم می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. 
مــا یک وظیفه فردی هم داریــم؛ این روزها کارهای 
برخی از مردم آناین شده و رفت و آمدشان به بیرون 
از خانه کاهش یافته اســت، درمجموع برای این گروه 
از مردم، اوقات فراغت سه-چهار برابر شده است؛ از این 
فرصت ها کم پیش می آید و این یک فرصت با ارزش 
اســت؛ آفتی که این گــروه از مردم را تهدید می کند 
این است که اوقات فراغت به دست آمده را در فضای 
مجــازی بگذرانند. عمر اغلب مطالب و اخباری که در 
فضای مجازی می خوانیم نصف روز است، اما آن چیزی 
که تا آخر عمرمان می ماند، دانش و فهمی است که از 

طریق مطالعه به دست می آید.«

بدون نقطه کور به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مورخ 
1399/3/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان زارع 
به شــماره ملی 2300591537 و آقای حســین کریمی 
به شــماره ملی 0076476162 و آقای ســعید ترابی فرد 
به شــماره ملی 0075185741 به عنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فن آوری توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵7۶۹8۹۰ 

به استناد صورتجلســه درخواســت نقل و انتقال سهم الشرکه با سند رسمی 
مورخ 1399/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیدین فرهود به شماره ملی 
2992945250 به موجب سند صلح به شماره 83113 مورخ 99/3/17 صادره 
از دفتر اسناد رسمی شماره 181 حوزه ثبتی تهران، کلیه سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 1000000 ریال به آقای حسین کریمی شماره ملی 0076476162 صلح 
حقوقی نمود و از شرکت خارج گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 
یک پس از نقل و انتقال ســهم الشرکه بشرح ذیل می باشد: 1- آقای احسان 
زارع دارای 4000000 ریال 2- آقای حســین کریمی دارای 5000000 ریال 

3- آقای سعید ترابی فرد دارای 1000000 ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵7۶۹8۹۰ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای احسان زارع به شماره ملی 2300591537 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حســین کریمی به شماره ملی 
0076476162 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید 
ترابی فرد به شــماره ملی 0075185741 به ســمت اعضای هیئت 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء 
مشــترک آقایان حسین کریمی و احسان زارع همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵7۶۹8۹۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/4/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - میرمجید مجابی به شــماره ملی 
4322524117 به ســمت بازرس اصلی و سیدحســین میرزایی به 
شــماره ملی 0439872014 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به سال 1398 به تصویب رسید. 
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 رودهن 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳8۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳78۵۴۵ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/3/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای شاهین کوه بزن دارای کد 
ملی 1755552807 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 

دو سال انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری 
تولید ماشین های آبی کبیر صنعت ایرانیان 

سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۶۱۲ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۶77۴7۰7

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/5/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم ماریاپوریفیکاســیون 
گارسیاکوژاسو، کد ملی: 4710247226 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و خانم طاهره عرب سعیدی، کد ملی: 0011495227 به 
سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات،  عقد قرارداد و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه زبانکده اسپانیایی البرز آریایی
 به شماره ثبت ۳8۳7۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵77۲8۰7

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه 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 اطاع 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 
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 اصاح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحال  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صاحیــت 
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 

 ۱8۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسامی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۹۵۱

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۶۴۱۴

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


