
افقی:
 1- آنــان را می تــوان نــان آوران کوچــک خانواده های 
نیازمنــد لقــب داد - یکــی از پرباران ترین اســتانهای 
کشــورمان 2- بزرگ ترین رشــته کوه جهان- پزشــکان 
آن را عامــل اصلی اضافــه وزن و بروز انواع بســیاری از 
بیماری ها می دانند 3- شکســتگی های طبقات رســوبی 
 زمیــن کــه در آن امتــداد الیه ها قطع شــده باشــد -

مکتب عشق و دلدادگی- از سرطان های شایع در مردان - 
نوکر بی سر و پا 4- از حروف الفبای انگلیسی- دستگاهی 
 در موســیقی ایرانی- پیامبری که تعبیر خواب می کردند 
 5- از استان های کشورمان که نیازمند توجه بیشتری می باشد -

کیمیای دیار غربت- کلمه سؤالی 6- هر یک از بخش های 
مجزای قطار را گویند- واحدی برای لباس- چهارمین رئیس 
جمهور کشور ترکیه پس از آتاتورک 7- از اصحاب قرآنی- 
آخر و پایان- بزرگترین کویر کشــورمان 8- کلمه نهیب 
زدن- معروف ترین نخست وزیر رژیم دیکتاتوری پهلوی- از 
 واحدهای پولــی در اروپا - باال آمــدن آب دریا را گویند

9- روســتایی در شــمال تهران- نفس سرکش- کتاب 
باســتانی هندوهــا 10- اولین کشــور خاورمیانه که به 
تکنولوژی ســاخت واکســن کرونا دســت یافــت- النه 
پرنده- یکی از موشک های پیشــرفته هوا به هوای ایران 
11- خانــه ییالقی- ســخن چینی- قدرت شــناخت و 
ادراک مسائل پیرامون خود 12- رکنی در کعبه- پایتخت 
کشــور ارمنســتان- خط پیاده روی 13- رود مهم کشور 
فرانسه- از شــهرهای زیارتی کشور عراق- سخن دو پهلو 
14- حالت روانی که شخص قادر به تشخیص خوب از بد 
نیست- سخنران بزرگ انقالب فرانسه 15- نام دیگر سوره 

ام الکتاب- اولین کشته تاریخ- نامی برای کرم شب تاب.

عمودی:
 1- استانی که آن را پایتخت طبیعت گردشگری 
ایــران لقب داده انــد و نام آن در این ســتون و 
ســتون پانزدهم افقی آمده اســت 2- اثری از 
 فخرالدین اسعد گرگانی- مظلوم ترین کشور جهان

3- غده چرکین- در زبان عامیانه به نوعی زندگی 
التجاره-  مال  می گویند-  بی ادبانه  و  پرخاشگرانه 

سخنی که به راستی و درســتی بر امری داللت 
کند و از سر شوخی نباشــد 4- ویتامین انعقاد 
خون- زیرســازی قبل از رنگ خانه و اتومبیل- 
را  میکروسکوپ  نخستین  که  هلندی  عینک ساز 
در جهان ســاخت 5- اثری از شهید اول- پسوند 
لیاقت و مشــابهت- ســخن بیهوده 6- ماهی 
که بارانش شــفابخش اســت- اعتقاد راسخ به 
 یک فــرد یا مکتب را گویند- ســرزمین آرزوها
7- وسیله ای برای پرواز- فیلمی از مسعود کیمیایی 
8- نوعی هواپیمای نظامی- دســت نشاندگان و 
مزدوران 9- ســخن صریح و بی پرده - نوعی آش 
پرطرفدار- خالق ایلیاد و اودیسه- دست در زبان 
آذری 10- میسر و انجام شدنی- واژه باال در زبان 
انگلیسی- سیاره ای که به ارباب حلقه ها هم معروف 
اســت 11- نوار پارچه ای یا حلقه فلزی که بر روی 
کفش می بندند- تخم مرغ انگلیسی ها- از نامهای 
قرآن کریم- نویسنده و پژوهشگر ایرانی که تاریخ 
یعقوبی را ترجمه کرده انــد 12- پیامبری که در 
کودکی به نبوت رســید - نام کوچک معلم وزیر 
خارجه اسبق سوریه- یکی از ده فیلم برتر تاریخ 
سینمای جهان 13- طایفه کم حرف- حرکتی در 
ورزش ژیمناســتیک- از شعرای فقید و معاصر- 
عزیز آذری ها 14- به مجموعه گیاهان و جانورانی 
که در یک منطقه زندگی می کنند می گویند- نام 
قدیم کشور ویتنام 15- خوش قدم و فرخنده- از 

باغ های دیدنی شهر شیراز- عدد روستا.
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❖

 دبیر پژوهش محتوای یک نشر: فروش کتاب یکی از کمترین اتفاقاتی است که در نمایشگاه رخ می دهد. همین 
ارتباط رودررو ناشــران و خبرنگاران که اتفاق افتاده بسیار باارزش است و مجال گفت وگوی بیشتری فراهم 
می کند. در همین دو، سه روز اخیر چندین نویسنده به غرفه ما مراجعه کردند. این موارد از جمله اتفاقاتی است 
که در بخش حضوری رخ می دهند. دنیای مجازی بستر خوبی است و باید از آن استفاده شود، اما هیچ چیزی 

جای این گردهمایی را نمی تواند بگیرد. 

❖

یک نویسنده و روان شناس: گمان می کردم که استقبال کمتری را شاهد 
باشم؛ حتی بعضی دوستان به من گفته بودند که ما خرج های واجب تری 
تا خرید کتاب داریم، اما در بدو ورود استقبال خیلی خوب مردم را دیدم.

❖

یک مدرس مباحث تربیتی در حوزه 
کودک، خانواده و نویسنده: درباره 
مردم ایران و ســرانه مطالعه در 
کشورمان یک قضاوت غیرمنصفانه 
وجود دارد. اگرچه سرانه مطالعه 
در جامعه مــا پایین اســت، اما 
بــه مخاطبین  این مســئله  تمام 
برنمی گردد. مردم ثابت کردند به 
سمت کتاب خوب، با ویژگی های 
ظاهری آراسته، قلم قوی و جذاب 
و محتوای کاربردی خواهند رفت.

اشتیاق و استقبال از کتاب همیشگی است، 
مواردی که ســبب می شود بر خرید کتاب تأثیر 
بگذارد، قیمت باالی هزینه نشر به دلیل قیمت 
باالی کاغذ و قیمت باالی کتاب برای خریدار است. 
به نظر می رســد بیرون کشیدن کتاب از لیست 
کاالهای لوکس و تخصیــص یارانه آن می تواند 
بزرگ ترین گام برای بهبود دردهای صنعت چاپ 

و نشر باشد. 
همزمانی برگــزاری حضوری و غیرحضوری 
نمایشگاه نیز یکی از دستاوردهای خوبی بود که 
در ایام کرونا به آن رسیدیم. برای تقویت توزیع 
عادالنه کتاب به عنوان مهم ترین محصول فرهنگی 
می توانیم تعداد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را 
به چند نوبت در سال برسانیم و مثاًل در ایام دهه 
فجر نیز اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
شود. گردشی شدن نمایشگاه بین المللی کتاب 
حداقل در شهرهای فرهنگی و بزرگ نیز اقدام 
مؤثر دیگری جهت برگزاری نمایشگاه حضوری 
کتاب در شهرهای مختلف کشور و در طول سال 

خواهد بود. 
درست رو به روی سالن ناشران عمومی در شبستان 
مصلی، چادرهای روســتاها و نقاط دورافتاده کشــور 

مطالبه عمومی
رفع چالش های نشر 

و تخصیص یارانه کتاب
بخش پایانی

گالیا توانگر

کمیت و کیفیت سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برپاست که آمار خوبی در جمع کتاب دوستاِن اقصی نقاط 
کشــور دارند. آنان را فراموش نکرده، سری به آنها زده، 
ولو با یک لبخند و تشویق و خداقوت گویان حامی شان 
باشیم. حتی می توانید در راستای حرکت حسنه »نذر 
کتاب« با این عزیزان و کتابخانه هایشان هماهنگ شوید.

غافلگیری استقبال مردم از نمایشگاه کتاب
ما باید زودتر از این ها به مسئله برگزاری همزمان دو 
نمایشگاه، ورود می کردیم و به این سطح می رسیدیم و 
به تعبیر بنده یکی از برکات دوران کرونا شــاید همین 
امر باشــد که مخاطبان فضای صرفاً خرید و مجازی از 

متقاضیان بازدید و خرید حضوری مجزا شوند.
ســید مهدی طباطبایی فرد، مشاور و نویسنده دو 
کتاب »قدرت متفاوت اندیشــیدن« و »قصر حبابی«، 
در ارتبــاط با برگزاری نمایشــگاه حضوری کتاب پس 
از غیبت دوســاله می گوید: »آنچه که بنده از نمایشگاه 
دیدم، غافلگیرکننده بود. نگرانی ها در مورد شیوع ویروس 
کرونا وجود دارد، اما مردم نتوانسته اند شوق حضور در 
نمایشگاه را بعد از سه سال فراق مهار کنند؛ حتی من به 
جهت شغل روان شناسی ام با ترس ها و نگرانی های مردم 
در این مورد مواجهم، اما خوشبختانه دیدم هیچ چیز مانع 

حضور مردم نشده است.«
این نویســنده با بیان اینکه حتی از جهتی تصور 
می کردم شــرایط اقتصادی سخت باعث کم رنگ شدن 
حضور بازدیدکنندگان باشد، می افزاید: »گمان می کردم 
که استقبال کمتری را شاهد باشم؛ حتی بعضی دوستان 
به من گفته بودند که ما خرج های واجب تری تا خرید 
کتــاب داریم، اما در بدو ورود اســتقبال خیلی خوب 

مردم را دیدم.«
وی در ارتبــاط بــا همزمانی برگزاری نمایشــگاه 
حضــوری و مجازی عنوان می کنــد: »ما باید زودتر از 
این ها به مســئله برگزاری همزمان دو نمایشگاه، ورود 
می کردیم و به این ســطح می رسیدیم و به تعبیر بنده 
یکی از برکات دوران کرونا شاید همین امر باشد. قطعاً 
این مسئله بر فروش تأثیر بیشتری دارد و ما مخاطبان را 
از طیف های مختلف گرد هم می آوریم. کمااینکه بسیاری 
از مردم در ســال های گذشته، با مشقت های زیادی به 
نمایشگاه می آمدند. امیدوارم هم در بعد مجازی و هم 
حضوری رشــد کنیم و پاسخ منفعالنه به شرایطی که 

در آن قرار داریم، ندهیم.«
طباطبایی فرد درخصوص اولویت خرید از نمایشگاه 
و خدمات غرفه های مختلف تصریح می کند: »عریض تر 

شدن راهروها نسبت به سال های گذشته بسیار ایده و 
عمل خوبی بود که رقم خورده اســت و این بازتر بودن 
فضا حس خوبی را به مخاطبین می دهد. به دلیل حرفه   ام 
عالقه به بررسی و پیگیری کتب در حوزه روان شناسی 
دارم و حتمــاً از همه غرفه هــای با این مضمون دیدن 
می کنم. همچنین هر کتــاب یا موضوعی از کتاب که 

به رشد و بهترشدن من کمک کند، بررسی می کنم.«
اهمیت کاغذ در مبانی تربیتی

در مبانــی تربیتی کاغذ اهمیــت دارد. یعنی همه 
ظرفیت های فضای مجازی هم جایگزین دیدن و ورق 

زدن یک کتاب نمی شود.
حجت االسالم محسن عباسی ولدی مدرس مباحث 
تربیتی در حوزه کودک و خانواده و نویسنده، ضمن بیان 
مطلب باال، درباره بازگشایی نمایشگاه بعد از یک وقفه 
دوســاله و ارتباط مستقیم مخاطب با کتاب می گوید: 
»به عنوان کســی که ســعی می کنم حداقل یک بار در 
نمایشگاه حضور داشته باشم، می گویم که ارتباطی که 
انســان با کتاب برقرار می کند، اصاًل با فضای نمایشگاه 
مجازی قابل قیاس نیســت. نمایشگاه حضوری حس و 
میل به مطالعــه را افزایش می دهد. معتقدم در مبانی 
تربیتی کاغذ مهم است، یعنی همه  ظرفیت های فضای 
مجازی جایگزین دیدن و ورق زدن یک کتاب نمی شود. 
موضوعی که با تمام پیشــرفت های تکنولوژی در دنیا 

پذیرفته شده است و کتاب به شکل کاغذی و نمایشگاه 
کتاب به شکل حضوری یک اصل پذیرفته شده است.«
این اســتاد تربیتی درباره تأثیر و توانایی کتاب در 
جریان  سازی فرهنگی مانند فرهنگ  سازی ازدواج صحیح 
تصریح می کند: »درباره مردم ایران و سرانه مطالعه در 
کشورمان یک قضاوت غیرمنصفانه وجود دارد. اگرچه 
ســرانه مطالعه در جامعه ما پایین است، اما تمام این 
مســئله به مخاطبین برنمی گــردد. مردم ثابت کردند 
به ســمت کتاب خوب، با ویژگی های ظاهری آراسته، 
قلم قوی و جذاب و محتوای کاربردی خواهند رفت.« 

وی در ادامــه می گوید: »من از زمانی که به صورت 
جدی تصمیم گرفتم وارد این حوزه شوم، تمام تالشم 
را کردم تا این سه مؤلفه را حفظ کنم. مؤلفه محتوایی 
که اصیل، کاربردی و مبتنی بر دین باشد . سعی کردم 
قلمم جذاب باشــد و در ســاحت زیبایی شناسی نیز 
تالش کردیم به عنوان یک نشر خصوصی که به هرحال 
محدودیت بودجه دارد، در حد وسعمان بهترین اتفاق را 
رقم بزنیم. در نتیجه برخی آثار ما، بیش از 60 بار تجدید 

چاپ شد. بدون اینکه تبلیغات خاصی داشته باشد.«
این نویســنده کتــب تربیتی همچنیــن درباره 
اســتقبال مخاطبین می گویــد: »از نظر من یکی از 
قشــنگی های نمایشگاه ارتباط مســتقیم نویسنده 
با مخاطبین اســت. مخصوصاً بــرای امثال بنده که 

شغل های فراوان مانع ارتباطم با مخاطب می شود.«
اولیــن ترجمه قرآن بــرای کــودکان از آثار این 
نویسنده است که در این دوره نمایشگاه از آن رونمایی 
شــد، عباسی می گوید: این اولین ترجمه قرآن به زبان 
کودکان است که سوره حمد و بقره در آن آمده و با یک 
زبان کودکانه مطرح شده، بدون اینکه محتوای علمی 

قرآن را کاهش کند.
کتاب »ســکه های ویرانگر« در حوزه داستان های 
اســتراتژیک برای کودکان و نوجوانان است و موضوع 
آن ربا است. کتاب »گنجی در قله هفتم« نیز بازنویسی 
کودکانه دعای هفتم صحیفه سجادیه است، البته این 
کتاب در نمایشگاه رونمایی نشد و تقریباً چاپ اول آن 

به اتمام رسیده است. 
ناشر هوشیار فقط فروش نمایشگاه را نمی بیند

حاتم ابتســام دبیر پژوهش محتوای یک موسسه 
انتشاراتی با بیان اینکه باتوجه به عالقه مردم به نمایشگاه 
کتاب، تراکم مجدد بازدیدکنندگان در نمایشگاه امسال 
به چشم می خورد و استقبال مردم بعد از دو دوره برگزار 
نشدن نمایشگاه حقیقتاً امیدوارکننده است، می گوید: 
»مسئله دیگر، کاغذ است که در سال های اخیر با بحران 
کاغذ مواجه بودیم و صرفاً هم معطوف به ایران نیست و 
ما در چند صنعت مهم مثل صنعت آی تی دچار مشکل 
هستیم که به ایران هم رسیده است. داستان کاغذ هم 

مزید بر علت شــد و ما امروز شاهدیم که مردم گمان 
می کنند در این فضا، با گرانی زیاد کتاب مواجه هستند.«

وی در ارتبــاط با همزمانی نمایشــگاه حضوری و 
مجازی، می گوید: »مطلب دیگر همزمانی نمایشــگاه 
حضــوری و مجــازی اســت که در این مدت شــاهد 
تغییر ســلوک مردم به خرید اینترنتی است، خصوصاً 
اینکه بن های تخفیف نمایشــگاه هم در بخش مجازی 
قابل استفاده است و به طریقی می توان گفت، این افراد 
دارای بن از چرخه حضوری نمایشــگاه حذف شده اند. 
نفس نمایشگاه مهم و خوب است و امیدواریم ادامه پیدا 

کند و آن را محدود به تهران هم نکنیم.«
حاتم ابتســام در تکمیل صحبت هایش می افزاید: 
»فــروش کتاب یکی از کمترین اتفاقاتی اســت که در 
نمایشــگاه می افتــد. همین ارتباط رودررو ناشــران و 
خبرنگاران که اتفاق افتاده بسیار باارزش است و مجال 
گفت وگوی بیشــتری فراهم می کند. در همین دو، سه 
روز اخیر چندین نویســنده به غرفه ما مراجعه کردند. 
این موارد از جمله اتفاقاتی است که در بخش حضوری 
رخ می دهند. دنیای مجازی بستر خوبی است و باید از 
آن استفاده شود، اما هیچ چیزی جای این گردهمایی 
را نمی تواند بگیرد. ناشر هوشیار، ناشری است که آورده 

خود از نمایشگاه را فقط فروش نمی بیند.«
لذت نفس کشیدن در هوای نمایشگاه کتاب

فاطمه شایان پویا نویسنده کتاب »استاد« با موضوع 
خاطرات شهید شهریاری با بیان اینکه جز عدم برگزاری 
نمایشگاه کتاب، عوامل دیگری هم روی فضای فرهنگی 
کشــور اثر گذاشــت، توضیح می دهد: »در این مدت 
صنعت نشر از گرانی کاغذ ضرر زیادی کرد، هرچند در 
نمایشگاه های مجازی اتفاقات خوبی افتاد. باتوجه به این 
نکات، نگران استقبال مردم از نمایشگاه بعدازاین دو سال 
کرونایی بودم، اما خوشبختانه استقبال خوبی می بینم و 

فکر می کنم بهتر هم بشود.«
شــایان  پویا درباره جداشــدن وجه نمایشــگاهی 
نمایشگاه کتاب از وجه فروشگاهی اش می گوید: »اگرچه 
من هرچقدر که بتوانم از نمایشگاه و در طول سال هم 
از انواع کتاب فروشــی ها خرید می کنم، اما کارشناسان 
کتاب می گویند بیایید نمایشگاه را ببینید، در این فضا 
و اتمسفر نفس بکشید، خریدتان را بعداً انجام بدهید.«

امیرحسین تیمورزاده مدیر یک انتشارات با تأکید 
بر اینکه قطعاً گردهمایی ناشران، باعث ایجاد دلگرمی 
در میــان فعالین این قشــر، آن هم در شــرایط فعلی 
می شــود، ادامه می دهد: دلیل خلوتی غرفه ها- نسبت 
به شــرایط قبل کرونا- شرایط اقتصادی است، چرا که 
درگذشــته جمعیت قابل توجهی از شهر های دیگر به 
مصلی می آمدنــد، اما امروز از لحاظ اقتصادی به صرفه 
نیست که بخواهد از شهر دیگری به تهران بیاید و اقدام 
به خرید آثار کند، البته قطعاً فروش آنالین نمایشــگاه 
کتاب مزایایی هم برای مخاطبان خارج از تهران داشته 
و باعث شده تا هزینه های آنها کاهش یابد و ازاین حیث 
می توان گفت برگزاری این دوره از نمایشگاه به صورت 
آنالین و مجازی، به نفع بسیاری از مخاطبان بوده است.«

وی تصریح می کند: »باتوجه به شرایط فعلی، مصلی 
بازهم بهترین مکان برای نمایشــگاه کتاب است. تصور 
می کنم شرایط نمایشگاه به همین روال ادامه می یابد، 
چرا کــه امروز آنچه برای مخاطب مهم اســت، ببیند 
می تواند کتاب های مدنظر خود را تهیه کند یا خیر؟ و 
باید به دانشجویان حق داد که به صورت گزینشی اقدام 
به خرید آثار کنند. همچنین طبیعتاً کتاب جزء اولین 
کاالیی اســت که در شــرایط اقتصادی از سبد خرید 

حذف می شود.«
شکار ســری شــاعر و منتقد ادبی صنعت نشر را 
این گونه تحلیل می کند: »بخشی از فرهنگ ما در دوره 
مدرن فرهنگ مکتوب است، به این شکل صنعت چاپ 
هم در اختیار فرهنگ قرار گرفته است و نمایشگاه های 
کتاب هم فضــا در اختیار تولید گفتمان های فرهنگی 
قرار می دهند. کرونا و تعطیلی نمایشگاه کتاب هرچند 
در نگاه اول تهدیدی برای گفتمان فرهنگی محســوب 
می شد، اما آدمیزاد از هر تهدیدی فرصت ایجاد می کند. 
در این دو سال ارائه داستان، شعر و حتی رمان از فضای 
کاغذی به فضای مجازی انتقال پیدا کرده، تهدیدی که 
این موضوع دارد این اســت که در این فضا هیچ صافی 
و فیلتر فنی خاصی وجود ندارد، به همین دلیل ممکن 
اســت آثاری که فاخر نیستند، فضای فرهنگی عمومی 
جامعه را تحت تأثیر قرار بدهند و بر مخاطبین جوان و 
کم تجربه هم اثر بگذارند. فرصتش به نظر من، بیشتر از 
تهدیدش است چون در این رویارویی مخاطب آماتور با 
آثار مختلف و فراوان، کم کم می تواند تمایزی بین آثار 
خوب و بد قائل بشود و ذائقه اش هم ارتقاء پیدا می کند.«

این شاعر همزمانی نمایشگاه مجازی با حضوری را 
به ضرر نمایشــگاه حضوری دانسته و توضیح می دهد: 
»صادقانه باید گفت نمایشــگاه حضوری برای سروصدا 
کردن و جلب توجه مردم به کتاب اســت و نمایشــگاه 
مجازی مخاطب نمایشگاه حضوری را کم می کند. بعضی 
ناشــرین هم به دالیل مختلف از جمله اینکه بن های 
تخفیف فقط به نمایشــگاه مجازی اختصاص داده شده، 

قید شرکت در نمایشگاه حضوری را زده اند.« 
این منتقد ادبی با اشــاره به مشکالت مردم برای 
خریــد کتاب می گوید: »پیش بینی من این اســت که 
اســتقبال از این نمایشگاه مثل سال های پیش از کرونا 
نیست، علت این موضوع عالوه  بر عوامل گفته شده، وضع 
اقتصادی مردم است که سهم کتاب در سبد خرید خانوار 
را بیش ازپیش کم کرده اســت، البته این هم قابل انکار 
نیست که مردم همچنان کتاب را کاالیی مهم و اساسی 
نمی دانند، تصحیح این ذهنیت با ده روز نمایشگاه کتاب 
انجام نمی شود. اگر می خواهیم گفتمان فرهنگی ایجاد 
کنیم، باید در بخش های مختلف جامعه به آن بها  دهیم؛ 
مثاًل همان طور که برای ورزش شبکه ای در تلویزیون در 
نظر گرفته ایم، به شعر هم شبکه ای اختصاص بدهیم. از 
فضای مدارس هم می توانیم استفاده خیلی بهتری بکنیم، 
مثاًل در کنار چند شــاعری که همیشه در کتاب های 
درســی ما حضور داشته و دارند، شاعران معاصر را هم 

معرفی کنیم.«

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
دارای شناســه ملی 10100573323 به ســمت بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی 
به تاریخ 1399/12/30 به تصویب رســید.- روزنامه کثیراالنتشار 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیک آهن سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۱۵86۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۴8۴۴

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۹۲۵۷۱

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:
- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۷۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵6۷

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقاب اســامی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۰8۴6۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴6۴۹۹۵

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان
بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۷۹۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲ 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 
1399/09/30 مــورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت نو اندیش به شناسه 
ملی 10100644122 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکســال برای 
سال مالی منتهی به 1400/09/30 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت ۱۱66۷۳ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱6۰۲۷8۹

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


