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قدیمی ترین گلخانه های موجود در ایران که 
در حال حاضر هم فعال هستند، قدمتی در حدود 

70-75 سال دارند.
زمانی که بسیاری از کشورها نامی در زمینه 
پرورش گل و گیاه نداشته اند،کشور ما با داشتن 
گلخانه های خوب و قابل قبول وضعیتی مناسب 
داشته است. ایران از لحاظ شرایط مساعد جهت 
تولید گل و گیاه جزو 15 کشور اول جهان است.

موطن بسیاری از گیاهان زینتی که در دنیا 
در زمینه تولید و پرورش آنها تالش شده ازجمله 
گل های پیازی الله، سنبل، زنبق، سیکلمه و شاخه 
بریده هایی چون پامچال، میخک،گالیل و برخی از 
درختچه ها و تعداد زیادی از درختان میوه بشمار 
می آید. در منابع علمی دنیا اسناد و مدارک مربوط 
به این موضوع موجود است؛ ولی از نظر اقتصادی 
و صادرات گل و گیاه هنوز موقعیت مناسبی در 

سطح دنیا ندارد.
دسته دیگری از کارشناسان اهل فن معتقدند 
که حتی کشورهای طراز اول تولید گل نظیر هلند 
خــاک و آب و هوایی به خوبی ایران ندارند، لذا 
کشورمان می تواند با داشتن یک برنامه مدون و 
اصولی به یکی از قطب های اصلی این صنعت در 
دنیا تبدیل شود و تعداد کثیری از جوانان مشغول 

به کار گردند. 
براســاس آمارهای جهانی ســرانه مصرف گل در 
کشورهای اروپایی ساالنه 200 شاخه و براساس آمارهای 
اتحادیه گل و گیاه سرانه داخل 5 تا 10 شاخه است. به 
دلیل نبود شرایط مناسب و امکانات برای صادرات ساالنه 
تعداد زیادی شاخه گل در کشور از بین می رود. درحال 
حاضر ایران هفدهمین کشــور تولیدکننده گل و گیاه 
جهان اســت، اما رتبه صد وهفتم بازارهای صادراتی را 
به خود اختصاص داده است وعلی رغم باال بودن کیفیت 
گل های تولیدی به دلیل باال بودن قیمت آن مشتری 

در بازارهای جهانی ندارد.
دانش گل و گیاه ایرانی 

شانه به شانه کالس جهانی
کارشناسان عقیده دارند که ایران توانایی صادرات 
ســاالنه حداقل 300 تا 500 میلیــون دالر گل های 
زینتی )به صورت شــاخه بریــده و گلدانی(، درخت و 

درختچه را دارد.
 بایــد این نکته را در نظر گرفت که قیمت هر 30 
تا 40 شــاخه گل رز صادراتی معادل قیمت یک بشکه 
نفت اســت. بزرگ ترین مشتری های ایران برای خرید 
شــاخه های گل از کشــور عراق، آذربایجان، اوکراین، 
مولداوی، بالروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه 
بوده اند. مشتریانی که تعدادی از آنها مانند گرجستان، 
روسیه و بالروس در واقع محل ترانزیت گل های صادراتی 
ایران به کشــورهای دیگر هستند و گل های ایران بعد 
از ورود به این کشــورها دوباره در بســته بندی های 
جدید و به نام های جدید از ســوی این کشورها صادر 
می شوند. بیشترین گل هایی که از ایران صادر می شود 
شــامل گالیول، رز، میخک، داوودی، مریم، آنتوریوم، 
الله، نرگس، سوسن، مارگریت، پرنده بهشتی، ژربرا و 

آلسترومریا است. 

انجام می دهیم. در حال حاضر در هلند نیز مطلقا ازآب 
چاه استفاده نمی کنند و از جمع آوری آب بارش ها سود 
می برند؛ چرا که آب بارش اکسیژن بیشتری دارد و تاثیر 

مثبت تری بر محصول می گذارد.« 
وی ضمن گالیه از اینکه همیشــه در همکاری با 
سازمان ها برای گلکاری ضرر متوجه آنهاست، چرا که 
به تعهدات خود در زمانی که در قرارداد ذکر شده پایبند 

نیستند، می گوید: »پول را به موقع نمی دهند و دست 
ما برای شکایت به هیچ مرکز قانونی باز نیست. یکی از 
مشــکالت اصلی صنف ما این است که تولیدکنندگان 
تــک روی دارنــد و از حال و روز هم باخبر نیســتند. 
هرکس کار خودش را می کند، بی آنکه نهادی نظارتی 
ویا انسجام دهنده بین تولیدکنندگان گل و گیاه وجود 
داشته باشد؛ در حالی که اگر با هم می بودیم و شانه به 
شانه هم می ایستادیم شاید می توانستیم خیلی راحت تر 

و سریع تر مطالباتمان را به مسئوالن انتقال دهیم.«
این کارشناس اهل فن که هر چه می داند بر اساس 
تجربه در عرصه صنعت گل و گیاه است، می گوید: »من 
اگرچه تحصیالتم پایین است،ولی چهار نسل، خانوادگی 
در این عرصه فعالیت داشته ایم. تنها راه پیشرفت این 
است که این صنعت از حمایت دولتی بیشتری برخوردار 
گردد. ما از لحاظ دانش گل و گیاه از خارجی ها هیچ کم 
نداریم که جلوتر هم هستیم، ولی باید تجهیزاتمان را 
به روز کنیم و تکنولوژی ابزاری در این صنعت وسعت 

پیدا کند.«
 علمی و با اعتماد به نفس کارمان را 

معرفی کنیم
نرگس پور بابا مترجم که بیشــتر برای ترجمه در 
جمع هیئت های خارجی عرضه گل و گیاه حضور دارد، 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »استقبال مردم چه 
از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران و چه از خرید 
گل به ویژه گیاهان آپارتمانی ساالنه رو به فزونی است. 
برگزاری همین دست نمایشگاه ها در آگاهی بخشی به 
مردم در زمینه تاثیرات ناشی از اُنس با گل و گیاه به ویژه 

در کالنشهرهای آلوده چون تهران شگرف بوده است.«
محمــد محمــدی تولید کننــده گل در تکمیل 
صحبت هایش می گوید: »این صنعت واقعا پتانســیل 
اشتغالزایی باالیی دارد؛ به شرط آنکه فوت و فن بازاریابی 
و جلب نظر بازدید کنندگان خارجی را یاد بگیریم. همین 
چند روز پیش یک هیئت هلندی برای بازدید باغ گلی 
رفته بودند.گلکار با یک لباس بسیار کثیف و غیررسمی 
به استقبال این هیئت رفته بود. اگر می خواهیم کارمان 
جدی گرفته شــود، باید خودمان کار را جدی گرفته و 

با اعتماد به نفس و علمی کارمان را معرفی کنیم.« 
وی در پاســخ به این سؤال که آیا تمایل دارید از 
نیروی جوان فارغ التحصیل رشته های مرتبط با صنعت 
گل و گیــاه در کارتان اســتفاده کنید، می گوید: »اگر 
کاری باشــند و کاهلی نکنند، بله.اما متاســفانه جوان 
فارغ التحصیل ما نمی خواهد سختی بکشد و می خواهد 

همه چیز را به آسانی به دست آورد.« 
قیمت پایین بیاید، گل مشتری دارد

براســاس تحقیقات به عمل  آمده، افراد در هنگام 
هدیه گرفتن گل، رفتاری حاکی از ادب، احترام، تشکر، 
دوســتی، صمیمیت و هیجان زدگی همراه با گفتاری 
متفاوت از خود نشان می دهند. تمام این واکنش ها تنها 
در پنج ثانیه نخســت گرفتن گل بروز می کند که این 
نشــان دهنده تأثیر عمیق گل در وجود انسان ها است. 
صرف نظر از تأکید تمامی روان شناسان به تأثیر روانی 
گل بر روی انسان ها، حضور آن در فضای مسکونی بستر 
بسیار مناسبی برای آرامش روح و روان ایجاد می کند. 
الله، نیلوفر آبی، ســروناز و گل محمدی، گل های ملی 

ایران هستند.
پروانه خدا دوستان به اتفاق همسرش عبدالمجید 
عقیقی در یک روز زیبای اردیبهشت ماه به پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران آمده تا از رنگ و 

بوی گل ها بهره مند شود.
خدا دوســتان می گوید: »اینجا - در نمایشــگاه 
- هرگوشــه که ســر بر می گردانم، گل و گیاهان زیبا 
و باطراوت می بینم. خیلی روحیه ام شــاد شده است. 
من دوست دارم همیشــه در خانه روی میزمان چند 
شــاخه گل طبیعی داشته باشــم، اما متاسفانه قیمت 
گل باالست. ما بازنشسته ها وسعمان نمی رسد همیشه 
گل سر سفره مان بگذاریم. اگر قیمت گل ارزان می بود، 
مطمئنم هر خانم خانه داری در کنار خرید روزانه اش 

چند شاخه گل نیز می خرید.«
با خنده می گوید: »مثال اگر قیمت یک دسته گل به 
اندازه یک کیلو گوجه فرنگی بود، من هر روز می خریدم. 

قیمت گل پایین بیاید، مشتری و خریدارش هست.«
عبدالمجید عقیقی همسر این بانو می گوید: »ایشان 
واقعا عاشق گل هستند. در خانه هم 30 ،40 تایی گلدان 
دارد. مردم ایران واقعا گل را دوست دارند، مانع استقبال 

بیشتر قیمت باالست.«
کمبودهای نمایشگاه 

از دید خانواده های بازدید کننده
لیال حیدری یک شهروند بازدید کننده پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران در مورد نواقص 
ایــن دوره که بعضا در دوره های قبل هم دیده شــده، 
می گویــد: »فروش تنها مختص یک روز و آن هم روز 

* محمد محمدی یک تولید کننده 
است  این  پیشرفت  راه  تنها  گل: 
دولتی  حمایت  از  صنعت  این  که 
بیشــتری برخوردار گردد. ما از 
لحاظ دانش گل و گیاه از خارجی ها 
هم  کــه جلوتر  نداریم  کم  هیچ 
باید تجهیزاتمان  هســتیم، ولی 
وتکنولوژی  کنیــم  روز  بــه  را 

صنعت  این  در  ابزاری 
وســعت پیــدا کند.
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محمــد محمدی یــک تولید کننــده گل الله به 
شــیوه هیدرو پونیک )کشت هیدروپونیک یا آبکشت 
شیوه کشــت بدون خاک می باشد( سابقه همکاری با 
ســازمان فضای سبز تهران، مشهد و تبریز را در زمینه 

الله کاری دارد.
وی کــه یکــی از تولید کنندگانی اســت که در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران حضور 
فعــال دارد، در گفت و گو با گزارشــگر روزنامه کیهان 
می گوید: »ما دائما بــا گروه ها و فعالین خارجی نظیر 
تولید کنندگان کشــور هلند در ارتباطیم و از تجربیات 
یکدیگر بهره مند می شویم. اطالعاتی که بیشتر تبادل 
می کنیم در زمینه کشت زایشی و رویشی است. کشت 
زایشی این گونه اســت که بافت یک گلبرگ از گل را 
کشــت می دهند و با توجه به علــم ژنتیک تکثیرش 

جمعه پایانی برگزاری نمایشگاه است. این برنامه ریزی 
سبب ترافیک گسترده در آن روز خاص می شود وهم 
بازدیدکنندگانی که در طول هفته با شوق و ذوق برای 
دیدن و خرید گل و گیاه به نمایشــگاه می آیند،دست 

خالی روانه خانه می شوند.«
وی ادامه می دهد: »قیمت ها بسیار باال هستند.یک 
گلدان کاکتوس متوســط، میانگین به قیمت 50 هزار 
تومان فروخته می شود. این رقم های باال استفاده از گل 

و گیاه برای همه اقشار را محدود می کند.«
این شــهروند به نبود باجه فــروش اقالم خوراکی 
و آب معدنی در نمایشــگاه اشــاره کــرده و می گوید: 
»بیشتر خانواده ها با فرزندانشان به نمایشگاه می آیند، 
بنابراین باید تسهیالتی برای خانواده ها به ویژه در زمینه 
دسترسی آســان به آب آشامیدنی درفضای نمایشگاه 

فراهم شود.« 
موانع پیش روی صادرات گل و گیاه ایران

مسئوالن کشاورزی و بازرگانی به جای اینکه به فکر 
برنامه ریزی برای تولید گل باشند و فرهنگ استفاده از 
آن را در خانه دنبال کنند، اجازه واردات گل مصنوعی 
را می دهند در حالی که این نوع گل برای کشــورهای 
حاره و شــبه حاره ای مانند عربســتان که نمی توانند 
هیچ گونه تولیدی داشته باشند، مناسب است. مناطق 
شمالی کشور ما بهترین شرایط را برای تولید گل های 
آپارتمانی دارند و باید از این طبیعت استفاده شود، ولی 
هنوز این امر در کشور ساماندهی نشده است و تولیدات 

ما همچنان سنتی است. 
ســاالنه 2 میلیارد شــاخه گل در کشــور تولید 
می شــود که تنها 500 میلیون شــاخه آن با کیفیت 
مناســب است و می توان صادر کرد. در ایران گلخانه ها 
به صورت ســنتی کار می کنند و هنوز به تولید انبوه و 
صنعتی گل نرسیده ایم. برای صادرات گل باید به تولید 
بیشتری برسیم تا بتوانیم آن را صادر کنیم. اکنون سطح 
زیر کشت گل در ایران هشت هزار هکتار است که نیاز 

داریم این میزان به 20 هزار هکتار برسد.
نکته دیگری که مانع رونق صادرات گل و گیاه در 
ایران می شود هزینه تمام شده نسبتا باالی تولید گل 
و گیاه اســت. درحالی که برای این که بتوانیم جای 
گل ایرانــی را در بازارهای جهانی باز کنیم نیاز داریم 
هزینه تولید گل را به قدری پایین بیاوریم که حدود 
20 ســنت از قیمت جهانی آن ارزان تر فروخته شود. 
عالوه بر این، باید به بسته بندی محصوالت نیز رسیدگی 
و همچنین بازاریابی شــود تا ببینیم در کشــورهای 
مختلف به چه انواعی از گل نیاز اســت تا تولید به آن 

سمت حرکت کند.
تجارت گل و گیاه در جهان تجارتی بسیار پر سود 
اســت و هم اکنون بیش از 80 درصــد آن در اختیار 
کشورهای هلند، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا 
و سوئیس است. کشور هلند ساالنه بیش از 7 میلیارد 
دالر از محــل صــادرات گل و گیاه و بــذر و پیاز گل 
درآمد به دست می آورد. براساس آمارهای جهانی سرانه 
مصرف گل در کشورهای اروپایی ساالنه 200 شاخه و 
براساس آمارهای اتحادیه گل و گیاه سرانه داخل 5 تا 
10 شاخه است. به دلیل نبود شرایط مناسب و امکانات 
برای صادرات ساالنه تعداد زیادی شاخه گل در کشور 

از بین می رود.

 گالیا توانگر

* لیال حیدری یک بازدید کننده نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران: فروش تنها مختص یک روز و آن هم روزجمعه پایانی برگزاری نمایشگاه است. این برنامه ریزی سبب 
ترافیک گسترده در آن روز خاص می شود و هم بازدیدکنندگانی که در طول هفته با شوق و ذوق برای دیدن و خرید گل و گیاه به نمایشگاه می آیند،دست خالی روانه خانه می شوند.

مغفول ماندن صنعت گل و گیاه 
            در نبود حمایت از تولید

بررسی اقتصادی صنعت گل و گیاه کشور و ظرفیت اشتغالزایی آن- بخش نخست

می کنند، اما کشت رویشــی را از روی برگ یک گیاه 
تکثیر می کنند.«

ازایــن تولید کننده گل الله به روش هیدروپونیک 
ســؤال می کنم: »آیا تولید صرفا با اســتفاده از آب در 
کشورمان که با کمبود آب مواجه است، مشکلی ایجاد 
نمی کند؟« وی پاسخ می دهد: »ما در زمستان و از طریق 
جمع آوری آب بارش ها کشت هیدروپونیک گل الله را 

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و مزایده هــای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شــعبه در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع فعالیت شرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شــبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتــی اعم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و شهید عبادی 
شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای 
مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 0065829492 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای ســید باقر شــریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم ســعیده شریفی اصل شــماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آسیه 
اکبری حلم به شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی محمدی به شماره 
ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع 

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

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

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

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ 
به شماره ثبت 4۹۸۳۳۳ به شناسه ملی ۱400۶۱70۱۳۵ 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: 
انجــام کلیه امور فنی، مهندســی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه 
دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، 
رباتیک و مکاترونیک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی 
مربوط به آن، تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره 
کیفی اســتاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و 
خارج کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبــارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلی، شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتــی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به 
طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شمس آباد 
باالتر از میدان ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پستی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت پرداخت گردیده 
اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به شماره ملی 
0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش دوســت نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای خلیل 
ابراهیمی شــنگل آ باد همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شــنگل آباد همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی به شماره ملی 
0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

واحد آبونمان روابط بین الملل موسسه کیهان
تلفن: 02133913238 نمابر: 02133910922  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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