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وقتی کتاب خوان حرفه ای می شوید، اولین 
تأثیرش بر بهبود روابط اجتماعی شماست، 
چرا که دایره لغات شما باال می رود و خیلی 
راحت می توانید در یک مکالمه منظور نظرتان 

را انتقال دهید.
کاهش سطح حس  مطالعه  تأثیر  دومین 

تنهایی و دوری از دوستان ناباب است.
ســومین تأثیــرش دوری از اضطراب 
روزمرگی هاست، چرا که ذهن شما در حین 
مطالعه برای دقایقی هم که شــده معطوف 

مشکالت روزمره نیست.
آیا تنها همین ســه مورد از بی شــمار 
فواید مطالعه کافی نیست که از همین امروز 

کتاب خوان حرفه ای شوید؟
کتاب ها الفبای دانش اند، بدون آنها دانش 
به اینجا نمی رسید و با بیشتر خواندنشان و 
تفکر در آنها، دانش زیادتر پیشرفت می کند. 
اگر همه آدم ها همیشه کتاب می خواندند و 
بدون تعصب در آن اندیشه می کردند، زندگی 
زیباتر بود. اندیشه بیشــتر می شد و غم ها 
می پژمردند. دنیا حس بهتری داشت و جهل 

افول می کرد.
زمان آن رسیده که به صورت ریشه ای بیندیشیم 
چرا طرح های حمایتــی از کتاب آن چنانکه مورد 
انتظار اســت در کشورمان جواب نمی دهند؟ زیرا 
جوانان را بــرای کتاب خوانی تربیت نمی کنیم. از 
دوران دبستان و دبیرستان به بچه ها فشار می آید 
که بنشــین و کتاب درســی بخوان تا شاگرداول 
شوی، دانش آموزان در مدارس اجازه خواندن کتاب 
غیردرسی ندارند، اکثر مدارس ما کتابخانه ندارند 
 و اگر کتابخانه دارند، درش بســته است. در طول 
12 سال از مدت عمر بچه ها به آنها اجازه نمی دهند 
کتاب غیردرسی بخوانند و آنها به کتاب خوانی عادت 
ندارند و اگــر هزار طرح کتاب خوانی هم بگذارند، 

فایده ندارد.

روشن نگه داشتن اتاق اندیشه با چراغ مطالعه

راهکارهای ترویج 
انس با کتاب 

در هفته 
کتاب خوانی

یک فرهنگی: متأسفانه این روزها 
بسیاری از خانواده ها گویا با کتاب 
قهر هستند و دالیل مختلفی مثل 
گرفتــاری و کمبود وقت و گرانی 
کتــاب و... را بهانــه می کنند و 
حوصلــه و وقت مرور روزنامه هم 
ندارند. با این  حــال زمان زیادی 
برای دســت گرفتن گوشی های 

خود صرف می کنند.

یک کتاب خوان: شاید این عادِت اجبار 
به تمام کردن کتابی که با آن ارتباط 
برقرار نمی کنیم از دوران مدرسه در 
ما به وجود آمده باشد و شاید یکی از 
علت های کم کتاب خواندن مردم ما 

همین اشتباه باشد.

یک استاد دانشگاه: به شخصه اقرار 
برایم  تأثیری که دوستی  می کنم، 
تعریف کند این کتاب یا آن کتاب 
خوب و آموزنده است، قابل قیاس 
بــا این که خودمــان دنبال کتاب 

باشیم، نیست.

ترویج کتاب خوانی به صورت گروهی 
 دادن کتاب به عنوان هدیه در روزهای خاص، 
خواندن کتاب های جذاب برای فرزندانمان )حکایات 
آموزنده اخالقی و اجتماعی(، چرخاندن کتاب های 
خوب بین دوستان و فامیل و... همگی از مصادیق 
روشن ترویج جامعه پیرامون خود به سوی فرهنگ 

کتاب خوانی اند.
مرتضی متقی استاد دانشگاه ضمن بیان مطلب 
باال در ادامه می گوید: »ما در دانشگاه از دوستانی 
که اهل مطالعه هســتند، دعــوت می کنیم تا در 
مــورد کتاب هایی که در حال حاضر فکر می کنند 
به درد جامعه می خورند، صحبت کرده، معرفی و 

تشریح کنند.«
این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: »به شخصه 
اقرار می کنم، تأثیری که دوستی برایم تعریف کند 
این کتاب یا آن کتاب، خوب و آموزنده است، قابل 
قیاس با این که خودمان دنبال کتاب باشیم، نیست.«
وی در ادامــه توضیح می دهد: »یکی از دالیل 
تعدد موضوع و انتشار کتاب است، اما اگر شما در 
خانواده و در بین فامیل ها دارای وجه و شخصیتی 

گالیا توانگر
بخش نخست

بُّرا هستید، یقین بدانید توصیه شما به مراتب بیشتر 
در مخاطب تأثیر دارد تا سایر افراد.«

متقی درباره هدف یا اهداف ما از مطالعه کتاب 
می گویــد: »افزایش دانــش و آگاهی مان در مورد 
موضوعاتی که به آن عالقه داریم و در زندگی مان 
نقش کلیدی دارد، شناخت محیط پیرامونمان در 
روستا و شهر و جامعه و کشوری که در آن زندگی 
می کنیم، شــناخت معضالت و مشکالت انسانی 
و طبیعــی حاکم بــر زندگی ما، به دســت آوردن 
راهکارهای غلبه بر معضالت و مشکالت و... همگی از 
جمله بی شمار فواید انس با کتاب و کتاب خوانی اند.«
وی در تکمیل صحبت هایش به تشریح مهم ترین 
آثار کتاب خوانی پرداخته و می گوید: »کسب اخالق 
و منش، رفتار و گفتار مناسب و مهم تر از آن شناخت 
برخوردهای بزرگان دررابطه با مشــکالت و چالش ها 
است. مثاًل دلم می خواهد بدانم فالن شخصیت مهم 
در زندگــی خودش و در چنین شــرایطی چگونه با 
چالش های جامعه اش برخورد کرده است؟ دراین رابطه 
زندگینامــه افراد مهم و ماجراجــو و مبارز می تواند 
برایمان مفید باشد و یا حتی مصاحبه های تاریخی و...«

این استاد دانشگاه در پایان می گوید: »خیلی 
مهم است بدانیم مردم و دولت کشورهایی که در 
شــرایط کنونی ما بودند، چه کردند؟ تا پیشاپیش 
بتوانیم راه رفته آنان را که ممکن است کمی متفاوت 
با راه آینده ما اســت، تجسم کنیم و برایش راه و 

چاره بیندیشیم.«
کتاب خوانی از مدرسه

آمارهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از میزان 
 کتاب خوانــی نوجوانان و جوانان هولناک اســت؛ 
70 درصد هیچ کتاب غیردرسی نمی خوانند و بیشتر 
اوقات فراغت دانش آموزان به بازی های کامپیوتری 
می گذرد. از سوی دیگر برخی نوجوانان به صراحت 

می گویند حوصله کتاب خوانی ندارند.
در ترویج فرهنگ کتاب خوانی سه عنصر اصلی 
خانواده، نهادهای آموزشــی و دولت نقش دارند. 
والدین نقش اساســی در تشویق فرزندان خود به 
مطالعه دارنــد. اگر والدین هر روز ســاعتی را به 
مطالعه و خواندن کتاب اختصاص بدهند، فرزندان 

به کتاب خوانی تشویق می شوند.
نسرین باقری یک فرهنگی می گوید: »متأسفانه 

این روزها بســیاری از خانواده ها گویا با کتاب قهر 
هســتند و دالیل مختلفی مثل گرفتاری و کمبود 
وقت و گرانی کتاب و... را بهانه می کنند و حوصله 
و وقــت مرور روزنامه هــم ندارند. بااین حال زمان 
زیادی برای دست گرفتن گوشی های خود صرف 
می کنند. البته گرانی کاغذ و مشکالت دیگر سبب 
باالرفتــن قیمت کتاب و یکی از اصلی ترین دالیل 
عدم خرید کتاب و مطالعه است، ولی گشت زدن 
در سطح شهر و دیدن رستوران ها و فست فودی های 
شلوغ، نشــان می دهد کتاب از اولویت های مردم 

محسوب نمی شود و بســیاری اصاًل نیاز و دلیلی 
برای مطالعه ندارند!«

وی در ادامه گله مندانه می گوید: »هنگام دیدار 
با اولیای دانش آموزان یکی از ســؤاالت همیشگی، 
معرفی کتاب کمک آموزشی است. گویا می خواهند 
از تأمین شــرایط و امکانات الزم برای پیشــرفت 
فرزندان خود خیالشان آسوده باشد. متأسفانه بارها 
از شــاگردان خود شنیده ام که خانواده ها حاضرند 
برای خرید کتاب های کمک آموزشی و کالس های 
تقویتی هزینه های سنگین بپردازند، ولی برای خرید 

کتاب غیردرسی پولی در کار نیست!«
این فرهنگــی و دانش آموخته علم کتابداری 
توضیح می دهد: »نظام آموزشی و مدارس وظیفه و 
نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی 
در بین دانش آموزان به عنوان آینده ســازان جامعه 
دارنــد، اما در سیاســت های آموزش وپرورش چه 
برنامه هایی برای عالقه مند ســازی بچه ها به کتاب 
و مطالعــه وجود دارد؟ اگر در مــدارس از همان 
دوره ابتدایی ســاعتی بــه کتاب خوانی در برنامه 
آموزشــی گنجانده شود و بچه ها در این ساعت در 

کتابخانه مدرسه و یا کتابخانه های عمومی حضور 
پیدا کنند و لــذت خواندن کتاب را تجربه کنند، 
قطعاً ســرانه مطالعه کتاب های غیردرسی افزایش 

خواهد داشت.«
وی در تکمیــل صحبت هایــش می گویــد: 
»شوربختانه در بسیاری مدارس از کتابخانه خبری 
نیست و در صورت وجود کتابخانه از کتابدار خبری 
نیســت. تا چند ســال قبل در مدارس نیرویی به 
نام کتابدار حضور داشــت که گویا در این سال ها 
کتابدارها هم برای تدریس به مدارس فرســتاده 
شــده اند. چنــد روز قبل از مدیر مدرســه درباره 
کتابخانه که انصافاً زحمت زیادی برای تجهیز آن 
کشیده شده، سؤال کردم که متأسفانه به علت عدم 
حضور کتابدار چندان مورداستفاده قرار نمی گیرد.«

وظایف دولت و رسانه ها 
برای ترویج کتاب خوانی

دولت با سیاست گذاری های دقیق و کالن و به عنوان 
متولی بســیاری از امور فرهنگی و با دردست داشتن 
رســانه های مختلف می تواند نقش بسیار مهمی برای 

ترویج فرهنگ مطالعه در سطح جامعه داشته باشد. 

حمید معروفی کارشــناس رسانه با استناد به 
آمار موجود می گوید: »در ســند چشم اندازی که 
سیاست های کالن جمهوری اسالمی را مشخص 
می کنــد، باید تعداد اعضای کتابخانه های عمومی 
کشور تا سال 1404 به 20 میلیون نفر برسد، اما 
اکنون کتابخانه های عمومی کشــور وضع چندان 
مطلوبی ندارند و با شرایط موجود این عدد افسانه ای 

بیش نخواهد بود.«
وی در ادامــه می افزایــد: »از ســوی دیگــر 
رسانه های جمعی که نقش مهمی در فرهنگ  سازی 
جامعــه دارند، گویا عمداً و یا ســهواً از این مقوله 
غافل هستند و یا دغدغه ای ندارند. در کمتر فیلمی 
فردی در حال مطالعه دیده می شــود. جای بسی 
تأسف اســت که در میان انواع تبلیغات رنگارنگ 
از شــوینده ها و خوراکی ها و پوشک بچه و... تنها 
تبلیغات فرهنگی، کتاب های کمک آموزشی است، 
ولی بااین حال در همه ســاعات، تبلیغات وسیع و 

گسترده ای دارند. 
هرگــز در بیــن آگهی های مختلــف خبری 
 از معرفــی و تبلیغ کتاب خوب بــرای خانواده ها 

نیست.
 برنامه های مختلف تلویزیونی میزبان ورزشکاران 

و هنرپیشه ها و... هستند، ولی از نویسندگان خوب و 
معروف دعوتی به عمل نمی آید.«

چرا کتاب نمی خوانیم؟
ممکن اســت دوســتی کتابی خوانده و آن را 
خیلی دوست داشته و به شما معرفی کرده و شما 
هم آن کتاب را تهیه کرده اید، ولی از آن خوشتان 
نیامده باشد. اصاًل ناراحت نباشید، سلیقه افراد در 
کتاب خوانی بسیار متفاوت است؛ کتاِب موردعالقه 

خودتان را پیدا کنید.
ممکن اســت قباًل کتابی خریده اید و قسمتی 
از آن را بــا عالقه خوانده ایــد، ولی به دلیلی ادامه 
نداده اید و حاال می بینیــد هیچ میلی به خواندن 
آن کتاب ندارید؛ جای نگرانی نیست، چون سلیقه 
افراد به مرورزمان عوض می شود. کتابی را که مناسب 

روحیات امروز شما است، انتخاب کنید.
امیرحســین بسطامی یک کتاب خوان توضیح 
می دهــد: »گاهــی درباره کتابــی مطالب زیادی 
می شــنوید، کتاب را تهیه می کنید و می خوانید، 
ولی اصاًل شما را جذب نمی کند و تعجب می کنید 
که چرا این کتاب را به شــما معرفی کرده اند؟ در 
چنین حالتی احتماالً ترجمه نامناسبی را انتخاب 
کرده اید. درباره ترجمه خوِب هر کتابی تحقیق کرده 

و ترجمه خوب و روانی را انتخاب کنید.«
وی در ادامه می افزاید: »بارها و بارها شنیده ایم 
که برای اینکه بهتر بنویسیم، باید بیشتر بخوانیم. 
بســیاری از مواقع کتابی را در دســت می گیریم 
و چنــد صفحه از آن را می خوانیم، اما احســاس 
می کنیــم با آن کتاب ارتبــاط برقرار نمی کنیم. 
به نظر مــن اگر با کتابی ارتباط برقرار نمی کنیم 

الزم نیست حتماً آن کتاب را ادامه دهیم و به هر 
زحمتی شــده آن را به آخر برسانیم، هرچند آن 
کتاب بســیار معروف باشد یا حتی جوایز زیادی 
برده باشد. ممکن است سبک آن کتاب باروحیه ما 
سازگار نباشد یا امکان دارد اگر کتاب، ترجمه است 
همان طور که قباًل اشاره کردم، ترجمه نامناسبی 

انتخاب کرده باشیم.«
این کتاب خــوان در تکمیــل صحبت هایش 
می گوید: »گاهی ممکن است در یک زمان از خواندن 
یک کتاب لذت نبریم، ولی در زمانی دیگر با عالقه 

همان کتاب را بخوانیم. 
گاهی هم تا جایی از کتاب را خوانده اید، خسته 
شده اید به خودتان فشار آورده اید که حتماً باید فالن 
تعداد صفحه دیگِر کتاب را بخوانم و با سختی آن را 
ادامه داده اید و در نتیجه از کتاب دل زده شده اید. 
شــاید این عادِت اجبار به تمام کردن کتابی که با 
آن ارتباط برقرار نمی کنیم از دوران مدرسه در ما 
به وجود آمده باشــد و شاید یکی از علت های کم 

کتاب خواندن مردم ما همین اشتباه باشد. 
کتاب خواندن، زجر کشــیدن نیســت. اگر از 
خوانــدن کتابی لــذت نمی برید، کتــاب دیگری 

بخوانید.«

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد درخصوص انتخاب مهندس مشاور فعال 
و واجد صالحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل اقدام نماید. لذا 
بدینوسیله از شرکت های مشــاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت 

به عمل می آید.
کلیه مراحل برگزاری فرآیند انتخاب مشــاور از دریافت اسناد تا تحویل آنها و اعالم نتایج 

از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( انجام می شود. 
۱- کارفرما: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

۲-  آدرس کارفرما: تهران- خیابان شــیخ بهائی شــمالی- پالک -144 ساختمان 
مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

3- موضوع خدمات مشاوره: خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی 
از تاسیسات و سازه های صنعتی و ساختمانهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عسلویه

4- گواهینامــه معتبر صالحیــت و زمینه تخصصی مورد نیــاز: متقاضیان 
می بایست جهت شرکت در فرآیند انتخاب مشاور دارای گواهی صالحیت معتبر با حداقل 
رتبه دو در گروه » تخصص های مشــترک« با تخصص »مقاوم  ســازی » از ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی کشــور و گواهینامه صالحیت ایمنــی در همین زمینه از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا نامه معتبر مجوز شرکت در فرآیند ارجاع کار( باشند. 
5- روش انتخاب مشــاور: انتخاب مشــاور با اســتفاده از آیین نامه خرید خدمات 

مشاوره برمبنای روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت )QCBS( می باشد.

6- امتیاز ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول: کلیه شــرکت کنندگان پس 
از ارزیابی کیفی و در صورت کســب حداقل امتیاز الزم، مجاز به شرکت در مراحل بعدی 
فرآیند انتخاب مشاور می باشــند. روش ارزیابی به صورت وزنی براساس امتیازات تعیین 
شده صورت خواهد پذیرفت. حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی 60 امتیاز می باشد.
۷-  تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت اسناد: از تاریخ نوبت اول انتشار آگهی، 
چهارشنبه 1400/08/26، لغایت روز چهارشنبه مورخ 09/03/ 1400 ساعت 19:00، صرفا 

با مراجعه به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.
 8- نحوه دریافت اســناد: دریافت اســناد صرفــا از طریق درگاه ســتاد به آدرس
 www.setadiran.ir امکان پذیــر بوده و متقاضیان در صورت تمایل می توانند به 

درگاه مزبور مراجعه نمایند.
در صورت عدم عضویت قبلی، الزم اســت مراحل ثبت نام در ســایت یاد شده تا دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شــرکت درفرآیند ارزیابی توسط متقاضی محقق شود. 

)اطالعات تماس ۰۲۱4۱۹34 - ۰۲۱88۹6۹۷3۷ – ۰۲۱85۱۹3۷68( 
این آگهی در تارنمای شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به آدرس www.nipc.ir در 

دسترس و قابل رؤیت می باشد.
۹- تاریخ، مهلت و نشانی محل تحویل اســناد: مهلــت تحویل اسناد ارزیابی 
کیفی بصورت الکترونیکی تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/09/13 صرفا از طریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.

)QCBS( آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت
کد فراخوان ستاد: 2۰۰۰۰92۰۵2۰۰۰۰2۰

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شناسه آگهی: ۱۲۲۱۷5۰

)نوبت دوم(

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 2۰86 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱82۵۴۵8

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
به  - حمیدرضــا طباطبایی 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  طباطبایی  مسعود  و 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک ســفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
حمیدرضا  و  اصلــی  بازرس 
ملی  به شماره  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
بــازرس علی البــدل بــرای 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت989  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴3962۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضوع فعالیــت: خرید، فروش، توزیع، واردات و صــادرات و خدمات پس 
از فــروش و ترخیص کاال از گمــرکات داخلی و بین المللی کلیــه کاالهای مجاز مربوط به 
تجهیزات و قطعات پزشــکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی و بهداشتی، طراحی و به کارگیری 
نرم افزار فروش به صورت مجازی، ارائه خدمات و مشــاوره و پاســخگویی تلفنی و اینترنتی، 
انعقــاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی، اخذ و اعطای نمایندگــی، اخذ وام و 
تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شــعب و نمایندگی، شــرکت در مناقصات 
و مزایــدات - خرید، فروش، توزیــع، واردات و صادرات و تولید انواع ماســک های جراحی، 
انواع ماســک و فیلتر پزشــکی، انواع ماسک های فیلتردار و ماســک های حفاظت در برابر 
گرد و غبار، البســه بیمارســتانی، کاور یکبار مصرف تجهیزات و لوازم پزشکی، انواع پوشش 
و لبــاس بیمارســتانی یکبار مصرف درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیربــط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله علی آباد جنوبی ، کوچه شــهید 
علی اصغر مشکی، کوچه لشــکری، پالک 13، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 1838718687 
 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقســم به 
1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شــماره 65276/156 مورخ 1399/06/17 نزد بانک بانک ملت 
شــعبه بلوار ناهید با کد 65276 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد نوابی 
به شماره ملی 4120130630 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حدیث 
بهمنی به شماره ملی 4120401537 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای یارحسین نوابی به شماره ملی 5579734034 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء محمد نوابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقای میالد کریمی به شماره ملی 4120058328 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای آرش کردی به شماره ملی 4120174131 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص  سفیران سالمت بهراد 
درتاریخ ۱399/۰8/۱۴ به شماره ثبت ۵679۵7 به شناسه ملی ۱۴۰۰9۵۵7۴7۴

 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 ۱۰۱۰۱۴۰۴۵3۰


