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جدو    ل

بنده به مسائل معیشــت مردم خیلی فکر 
می کنم؛ خیلی دغدغه مندم نســبت به مسئله  
معیشــت مردم، اّما هرچه فکر می کنم، هرچه با 
کارشــناس ها و آدم های وارد و مطلع مشــورت 
می کنم، می بینم جز این راهی وجود ندارد که ما 
قاطعا تکیه کنیم به مســائل داخلی. اینکه تجار 
خارجی بیایند و بروند و هیچ آبی هم از اینها گرم 
نشــود - که تا حاال نشده - االن حدود یک سال 
است مدام می آیند و می روند؛ کاری هم نکرده اند. 
اگر هم بخواهند کاری کنند، تصرف بازار ایران است 
که درست به ضرر ما است. فایده  آمد و رفت این 
هیئت ها باید سرمایه گذاری باشد، باید ایجاد تولید 
باشد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری 
جدید، فناوری جدید باشد؛ اینها باید باشد؛ اینها 
نیست یا کم است. این چیزها را بایستی مسئولین 
محترم رعایت کنند، دنبال کنند. اینکه ما گفتیم 
اقدام و عمل، البته حاال مشغولند، باید ان شاءاهلل 
نتیجه  کار محسوس بشود، ملموس بشود که مردم 

حس کنند، لمس کنند؛ راه این است.
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشــار 

مختلف مردم- 11 مرداد95 (
برای بهبود سرمایه گذاری و افزایش تولید داخلی دو 
دسته راهکارهای ایجابی و سلبی توسط کارشناسان اهل 
فن ارائه شده که اهم آنها عبارتند از:راهکارهای ایجابی، 
بهبود فضای کســب و کار و ســرمایه گذاری درکشور، 
اجرای دقیق وکامل سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساســی، برطرف نمودن پدیده  دیوان ساالری پیچیده  
فرا روی سرمایه گذاری و تولید، هدایت و تخصیص منابع 
بانکــی و تامین نقدینگی الزم بــرای فعالیت های مولد 
اقتصادی،ارزش نهادن به کار و تالش و فرهنگ سازی در 
این خصوص، اصالح مدیریت کالن اقتصادی و تجاری 
درکشور، گسترش مناســبات و پیوندهای منطقه ای و 
حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه  مبادالت 
اقتصادی و تجاری، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه های 
تولیدی به دانش فنــی روز با هدف ارتقای بهره وری و 
رقابت پذیری،توسعه  بســترهای تحقق اقتصاد دانایی 
محور،هدایت برنامه ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به 
سمت سرمایه گذاری های مولد پایدار،مدیریت کالن در 
ایجاد زنجیره  ارتباطی بین بنگاه های کوچک و متوسط 
بــا بنگاه های بــزرگ ملی جهت نظام منــد و هدفمند 
نمودن تولیدهای بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، 
بسترسازی برای تامین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ 
حقوق مالکیت معنوی و تســریع در امر رســیدگی به 

جرایم اقتصادی.  
راهکارهای سلبی: کاهش ریسک ومطمئن نبودن 
فعالیت های مولد اقتصادی، افزایش ریسک فعالیت های 
غیرمولد اقتصادی، شناســایی گلوگاه های ســوداگری 
دراقتصاد ایــران و برنامه ریزی مدبرانــه برای حذف و 
خشــکاندن آن ها، جلوگیری از واردات بی رویه  کاالهای 
خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاســت های صحیح فرا روی 
واردات، کاهش بی ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات 
فرا روی تولید و کار، شناسایی، مقابله و ریشه کنی مفاسد 
اقتصادی و رانت های مختلف، مبارزه  جدی با قاچاق کاال 

و افزایش جرایم متخلفان.
رونق تولید داخلی با تکیه بر

 اقتصاد مقاومتی از نگاه شهروندان
- مجتبی حسن زاده یک شهروند: با خرید تولیدات 

تحقق اقتصاد مقاومتی با خرید کاالی وطنی
داخلی ضمن لبیک گفتن به فرمایشات حضرت آقا کمک 

بسزایی به اشتغال جوانان این مرزوبوم خواهیم کرد.
- یک صاحب نظراز اصفهان: اگر تمامی شرکت ها 
خروجی کیفیت محصوالت ایرانی را به کارخانه ها منتقل 
نمایند تا عیوب احتمالی برطرف شود،شاهد کیفیت بهتر 

در روند کار خواهیم بود. 
- حسن میرزایی یک کارشناس مسائل اقتصادی: 
مزایــای اقتصادی ناشــی از تولید ملی و حمایت از کار 
و ســرمایه ایرانی عبارتند از:1- حفظ مشــاغل موجود 
دربخش هــای تولیدی به عبارتی حفــظ وضع موجود 
اشــتغال درکشور2-  گســترش و ایجاد مشاغل جدید 
به واســطه فراهم شدن تقاضای جدید برای محصوالت 
موجــود وخدمات جدید و درنتیجه کاهش نرخ بیکاری 
3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر 
مستقیم، برای تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور  
4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش 
قدرت وام دهی به سایر کشورها 5-  افزایش درآمد های 
ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم 6-  سالم 
سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور  
7- صرفه جویی های اقتصادی به واسطه استفاده بهینه از 
تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید.
- محمد رضا نوبهار: ما باید با خرید کاالهای ایرانی 
تولید کنندگان کشورمان را حمایت کنیم تا روز به روز 

بتوانند کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.
- حامد نظری: نمی توان همه تقصیرات را سر مردم 
گذاشــت، اگر تولید کنندگان ایرانی محصوالت مناسب 

تولید کنند، واردات و قاچاق کم می شود.
- حسین پورمحمدی: خرید کاالی ایرانی و حمایت 
از تولید کنندگان ایرانی را واقعا باید یک وظیفه دانست 
و در این راستا باید تا جایی که امکان دارد تالش کرد. 
- فرتاش شــهبازی زاده: اگر می خواهیم مردم به 
خرید کاالی خارجی عادت نکنند، باید از کاالی ایرانی 

به طور بی شائبه حمایت کنیم، چرا که حمایت از تولیدات 
داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است.

آنچه در باال خواندید نمونه هایی از نظرات شهروندان 
دربــاره ضرورت رونق تولید داخلی بــا تکیه بر اقتصاد 

مقاومتی است.
خریدکاالهای وطنی،حل مشکالت 
اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 

اکبر میر ثابتی یک کارشــناس مسائل اقتصادی 
برایمان توضیح می دهد: »مقام معظم رهبری در دیدار 
سال گذشته خودبا کارگران سراسر کشور به مسئله تولید 

داخلی از زاویه دیگری توجه نموده و تاکید داشتند که 
تولید داخلی باید مقدس شمرده شود و همگان حمایت از 
تولیدات داخلی را به عنوان یک وظیفه برای خود قلمداد 
کنند؛لــذا حمایت از تولیدات داخلــی یکی ازمطالبات 
مهم رهبری اســت که در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع 
مشکالت اقتصادی مردم می تواند کارسازباشد. در اقتصاد 
مقاومتی تولید داخل مهم قلمداد می شود. در واقع برای 
حصول به اقتصاد مقاومتی باید از تولید داخلی استفاده 
کنیم.مــردم باید خود راه مصــرف کاالهای خارجی را 

ببندند و مصرف تولیدات داخلی را بر مصرف کاالهایی 
با مارک های خارجی ترجیح دهند. به عبارت دیگرحمایت 
از تولید ملی، آن بخِش درون زای اقتصاد ماست و به این 

بایستی تکیه کرد.«
 این کارشــناس اهل فن ادامه می دهد: »یکی از 
تاکیدات رهبــری در مورد تولید داخلــی وحمایت از 
آن، ممانعت از ورود کاالهای خارجی که مشابه داخلی 
دارند. درمواردی مشاهده می شود برخی از مسئولین به 
دلیل منافع شــخصی از ورود این کاالها ممانعت نکرده 
و حتی در مواردی ســازمان یافته به صورت قاچاق وارد 

می کنند. این مســئله در نگاه رهبری به شدت مذموم 
قلمداد می شود. ایشان تأکید دارند باید از ورود کاالهای 
خارجی که مشابه داخلی دارد، جلوگیری کرد.متاسفانه 
در کشور ما عالوه بر این مسئله فروشگاه هایی وجود دارد 
که در دو شهر تهران و شیراز شعبه هایی دارند، درآمد این 
فروشگاه ها زیاد است و این پول ها به جیب سرمایه داران 
صهیونیستی می رود؛لذا وجود این فروشگاه ها و گسترش 
آن نمود عینی ضربه به اقتصاد ملی و تولید داخلی است.«

میر ثابتی درباره جلوگیری از ورود کاالهای وارداتی 
به صورت معقول توضیح می دهد: »از نکات دیگری که 
در جهــت حمایت از تولید داخلی مفید و موثر اســت، 
جلوگیری از ورود کاالهــای وارداتی به صورت معقول 
است. متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده می شود برخی 
کاالهای وارداتی هیچ امتیاز واالیی نســبت به کاالهای 
داخلی نــدارد، اما از آنجایی کــه برخی به غلط عادت 
کردند از کاالهای خارجی اســتفاده کنند،از این کاالها 
استقبال می کنند. درحالی که این کاالها ممکن است از 
استانداردهای الزم و بهداشتی برخوردار نباشد و حتی 
در مواردی مصرف آن ســالمت آدمی را به خطر اندازد. 
نمونه این موارد را می توان در برخی کاالهای آرایشــی 
بهداشتی مشاهده کرد که غیربهداشتی بوده و ورود این 

کاالها به کشور هیچ ضرورتی نداشته و ندارد.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »برخی به 
بهانه اینکه کشور از فناوری پیشرفته ای برخوردار نیست، 
مبادرت به واردات کاالهایی می کنند؛ درحالی که کشور 

ما برخوردار از نیروی انســانی متخصص و شایســته ای 
اســت که با تالش و کوشش توانسته است در بسیاری 
از عرصه ها جلوتر از بقیه کشورها حرکت کند. می توان 
با بهــره گیری از ذهن های فعال موجود در کشــور به 
بسیاری از فناوری ها دست یافت. به عبارت دیگر در این 
مسئله نباید گرفتار افراط شد و باید به اندازه و به میزان 
نســبت به ورود کاالها اقدام کرد. قطعا با بهره گیری از 
تــوان و ظرفیت های جوانان کشــور می توان به جایگاه 

شایسته ای رسید. 

از طــرف دیگر اولین گام در حمایت از تولید ملی 
و سرمایه گذاران داخلی اصالح الگوی مصرف به معنای 
ترغیب مردم به خرید کاالی داخلی است. مسلما برای 
تحقق این امرمهم در شرایط کنونی اقتصاد جهانی باید 
تمامی توان در جهت سر و سامان دادن به بخش تولید 
و ارتقای کیفیت محصوالت داخلی به کار گرفته شود. 
متاسفانه مردم نســبت به کاالی ایرانی اعتماد ندارند. 
بی شک مهم ترین عامل در جهت توسعه مصرف کاالها 
و تولیدات داخلی اعتماد مردم به کیفیت آن است. در 
واقع اگر تولیدات داخلی استاندارد و باکیفیت باشند مردم 

تمایل بیشتری به مصرف آن از خود نشان می دهند.

اگــر تا به حال به ایــن موضوع مهم اقتصادی که 
البته بر تمام شــئون زندگی ما تاثیر دارد توجه نکرده 
یا کم توجهی نموده ایم، پس از این انتظار می رود همه 
مســئولین و مردم سخنان رهبری را نصب العین خود 
قــرار دهند و از خرید کاالهــای خارجی پرهیز کنند. 
خواه ناخواه ما باید به این ســمت حرکت کنیم؛ چرا که 
حل مشکالت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو 
حمایت از تولید داخل و بهره گیری از توان و ظرفیت های 

داخل کشور است.«
فرهنگ سازی گام نخست خرید ایرانی

 و رونق کسب و کار
امیر حسینی یک فروشنده لوازم خانگی در مورد 
ترویــج فرهنگ خرید کاالی ایرانــی با وجود کیفیت 
مناســب بســیاری از کاالهای ایرانی که توان رقابت با 
نمونه های مشــابه و مطرح خارجی را دارند، می گوید: 
»متاســفانه فرهنگ سازی مناســبی برای استفاده از 
محصوالت تولید داخلی در جامعه ایجاد نشــده است.

حمایــت از کاالهای تولید صنایــع داخلی می تواند با 
خرید این تولیدات آغــاز و به رونق واحدهای صنعتی 
و در نتیجه ایجاد زمینه اشتغال برای نیروی کار جوان 
جامعه منجر شــود. ایجاد رغبت برای خرید کاالهای 
ایرانی در بــازار، عالوه بر رونق بــازار داخلی از عرضه 
محصوالت بی کیفیت و قاچاق خارجی که بیشــتر آنها 
فاقد اســتانداردهای الزم و نیز خدمات پس از فروش 

هستند، جلوگیری خواهد کرد.«
ناهید ســراج زاده یک فرهنگی کــه برای خرید 
یک دســتگاه آبمیوه گیری با کیفیت روانه بازار شــده 
اســت، می گوید: »خرید کاالی ایرانی به عنوان یکی از 
اساســی ترین راه های حمایت از تولید داخلی، موجب 
تقویت صنایع و اقتصاد داخلی شــده و کاهش میزان 
بیکاری و به دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی را به 
ارمغان خواهد آورد.«                                             

وی ادامــه می دهد: »با توجه بــه کیفیت باالی 
بســیاری از محصــوالت و کاالهای تولیــدی داخلی 
درمقایسه با نمونه های مشابه خارجی، گرایش و رغبت 
بــه خریــد کاالی ایرانی، تقویت و ارتقای ســطح این 
محصوالت را به دنبال خواهد داشت. خرید و استفاده از 
کاالی تولید داخلی، نشان دهنده عرق و تعصب مردم 
نسبت به محصولی است که با دسترنج و تالش جوانان 
این مرز و بوم به ثمر نشســته است. گرایش به استفاده 
از محصــوالت داخلی، حمایت آحاد جامعه را از نیروی 

کار کشورمان به عنوان فرزندان این جامعه نشان داده 
و از ایجاد بیکاری به واســطه حضور اجناس خارجی و 

قاچاق موجود در بازار پیشگیری می کند.
رونق بخش های تولیدی داخلی به واسطه حمایت 
از محصوالت این صنایع نقش مهمی در ایجاد اشتغال 
و به تبع آن کاهش آسیب های ناشی از رکود و بیکاری 

از جمله طالق و اعتیاد در جامعه خواهد شد.«
فرهاد محمدی یک مدرس دانشــگاه به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »اولویت دادن به اســتفاده و 
نیز خریــد کاالهای تولید داخلی بــا تقویت صنایع و 
بخش های تولیدی داخلی، حمایت از اشتغال جوانان و 

نیروی انسانی داخلی است.
ایجاد فرهنگ استفاده از کاالهای ایرانی به عنوان 
بخشی از راهبردهای اساسی برای رونق تولید داخلی، 
نیازمند ورود رســانه ها و فرهنگ ســازی در بین آحاد 
جامعه است. خرید کاالی ایرانی توسط مردم و نیز توجه 
بــه ارتقای کیفیت برخی از محصوالت داخلی می تواند 
موجب توسعه بخش های صنعتی و ایجاد مزیت رقابتی 

برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه شود.«
حمایت از تولید داخلی 

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی 
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران می گوید: »بیش از 3 میلیارد 
دالر حجم واردات پوشاک به کشورمان است که این به 
معنای از دست رفتن 385 هزار فرصت شغلی است. بر 
این اســاس واردات بی رویه انواع پوشاک سبب از بین 
رفتن فرصت های شغلی و اشــتغال زایی برای جوانان 
شــده اســت و اگر مســئولین از صنایع کوچک و زود 
بازده حمایت نکنند، هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان 
ایرانی به فراموشــی سپرده می شود. این درحالی است 
که مبارزه با واردات و قاچاق بی رویه کاال، برند ســازی 
پوشاک ایرانی، برداشتن موانع تولید و عرضه پوشاک در 
کشور و مشوق های صادراتی باعث تسریع در دستیابی به 
جایگاه نخست اقتصادی منطقه و توسعه پایدار اقتصاد 

خواهد بود.«
رئیــس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک تهران در ادامه می گوید: »اصناف و بنگاه های 
زودبازده نقش بسیار مهمی در چرخه تولید، رونق کسب 
و کار و اشتغال زایی دارند و متاسفانه حمایت های الزم 
از این قشر صورت نگرفته است. اقتصاد مقاومتی در پی 
کاهش وابســتگی ها به محصوالت و خدمات خارجی و 
توسعه کشور است و ترجیح کاالهای داخلی بر اجناس 
خارجی یکی از مهم ترین اقداماتی است که آحاد مردم 
باید از آن حمایت کنند. رســانه ها با اشراف به داده ها و 
اطالعات الزم این حوزه می توانند موجب فرهنگ سازی 

اقتصاد مقاومتی در بین مردم باشند.«

بخش دوم   نگاهی به عوامل موثر بر رونق تولید داخلی و توسعه اقتصاد درون زا

* یک فروشنده لوازم خانگی: ایجاد رغبت برای خرید کاالهای ایرانی 
در بازار، عالوه بر رونق بازار داخلی، از عرضه محصوالت بی کیفیت و 

قاچاق خارجی که بیشتر آنها فاقد استانداردهای الزم و نیز
* یک مدرس دانشگاه: اولویت دادن به استفاده و نیز خرید کاالهای ،،،، خدمات پس از فروش هستند، جلوگیری خواهد کرد.

تولید داخلی با تقویت صنایع وبخش های تولیدی، حمایت
 از اشتغال جوانان و نیروی انسانی داخلی است.

* یک کارشناس مسائل 
اقتصادی: متاسفانه در 
بسیاری موارد مشاهده 
می شود برخی کاالهای 

وارداتی هیچ امتیاز واالیی 
نسبت به کاالهای داخلی 
ندارد، اما از آنجایی که 

برخی به غلط عادت 
کردند از کاالهای خارجی 

استفاده کنند،از این کاالها 
استقبال می کنند. درحالی 
که این کاالها ممکن است 
از استانداردهای الزم و 

،،بهداشتی برخوردار نباشد.

آگهی تغییرات شرکت دلفین آبی  
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۵۳7

 و شناسه ملی۱0۱0۱۶۳0۸7۳
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العاده مــورخ 1396/2/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم معصومه خرمی پور به ش.م 0066235847 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و خانم منیره خرمی پور به ش.م 0076283410 به ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خرمی پور به ش.م0083625968 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 

و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )4۳۵0۳(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
علیرضا غنی زاده به شماره ملی 2755297591 به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( به شناسه ملی14003163370بعنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای حمیدرضا ذبیحی دوین به شــماره ملی 0070718121 به نمایندگی 
از طرف شرکت معدن فرآور امداد به شناسه ملی 10320172100 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای حشــمت ا... قنبری همدانی به شــماره ملــی 3359191919 به 
نمایندگی از طرف شرکت کشــاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز به شناسه ملی 
10320130226 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. امضای 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
و یــک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و مکاتبــات عادی با امضاء 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

 آگهی تغییرات شرکت توسعه دامپروری و 
کشاورزی امداد سهامی خاص به شماره ثبت 

47۸4۳4 و شناسه ملی ۱400۵۲0۲4۲۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )4۳۵00(

آگهی تغییرات شرکت اعتمادگستر کیان پاشا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 470۸۲۲ و شناسه ملی ۱4004۸4۲4۱0

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره شــرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای 
مرتضی فرشید کیارودی به شماره ملی 5179274184 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
آقای حمیدرضا اسالم پناه به شماره ملی 4323060386 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
عباس پرهیزکار به شماره ملی 0386273431 به سمت عضو هیئت مدیره)خارج از شرکاء( آقای 
علی یوســفی به شماره ملی 0383917077 به ســمت عضو هیئت مدیره)خارج از شرکاء( آقای 
محمدمهدی بهبودی به شماره ملی 0384865585 به سمت عضو هیئت مدیره)خارج از شرکاء( 
آقای حسین عابدی شمس آبادی به شماره ملی 4911223448 به سمت عضو هیئت مدیره)خارج 
از شــرکاء( حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات 
و قراردادها و عقود اســالمی منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)مرتضی فرشــید 
کیارودی( همراه با مهر شــرکت و کلیه اوراق عادی و اداری منفردا با امضاء مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره)مرتضی فرشید کیارودی( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)4۳۵0۵(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1395/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت طرح و توسعه آرتنوس سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳۲0۳7۹ و شناسه ملی ۱0۱0۳۵۹۸7۳7

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )4۳4۹۹(

آگهی تغییرات موسسه خدمات اداری حقوقی توسعه شهری
 زیستا پارسه به شماره ثبت ۳۸۱0۱ و شناسه ملی ۱400۵۶74۶۳۱

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/1/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ـ  
موسســه مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مجید سراجی کرمانی به شماره ملی 
0931467845 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران مجیدیه شمالی 

بلوار بیژن گلستان یکم شهید جعفری پالک 10 واحد 3 کد پستی 1673695614 می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)4۳۵0۶(

آگهی تغییرات شرکت دلفین آبی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۵۳7 

و شناسه ملی۱0۱0۱۶۳0۸7۳
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1396/2/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضاء 

هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )4۳۵0۲(

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان آتش نشانی تهران

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم می رساند جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف 
نوبت اول به علت عدم حصول حدنصاب الزم رســمیت نیافت. لذا بدینوســیله برای نوبت دوم از کلیه 
اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید راس ســاعت 15 مورخ 1396/3/22 روز دوشنبه درمحل تعاونی  
مصرف در ایستگاه 5 آتش نشانی شــهید شفایی واقع در خیابان هالل احمر - خیابان عباسی- خیابان 
راه پیما- پالک 152 تشــکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می گردد در جلسه مذکور حضور بهم 
رســانند. دستور جلسه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب صورت های 

مالی و تقسیم سود شرکت در سال 95، 3- انتخاب اعضا هیئت مدیره 4- انتخاب بازرس.
هیئت مدیره تعاونی

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

مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
 مشخصات متقاضی:

ماه               ............. مدت:  به  نشریه....................   ............................. پرداختی:  مبلغ   ........................................... خانوادگی:  نام  و  نام 
 ............................................... همراه:  تلفن   ......................................... ثابت:  تلفن  کدپستی:............................................ 

پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی: .........................................................................................................................................................................................

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 مجمع 

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو

آگهی تمدید مناقصه 
عمومی

* مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع: 

شماره 
برآورد اولیه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
سپرده شرکت

 در مناقصه )ریال(

96/7
اصالحیه و تمدید مناقصه 
واگذاری آژانس خدمات 
مشترکین در محدوده برق

پیوست اسناد 
مناقصه

پیوست اسناد 
مناقصه

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

TUV-NORD
ISO 9001

* محل دریافت اسناد مناقصه: 
* الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
دریافت  جهت  تماس  تلفن  انبارها  و  تدارکات  امور   202 اتاق  دوم  طبقه 

اطالعات 061-33334039
توانیر شرکت  سایت   www.kepdc.co.ir خوزستان  برق  نیروی  توزیع   *
 http://iets.mporg.ir یا پایگاه ملی اطالع رسانی www.tavanir.org.ir 

نیز قابل برداشت می باشد.
چهارشنبه  روز   14 ساعت  تا  مناقصه:  پاکت های  تحویل  تاریخ   *

96/3/10
* محل تحویل پاکت های مناقصه: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی 

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 108
 96/3/16 مورخ  سه شنبه  روز  مناقصه:  پاکت های  تاریخ گشایش   *

ساعت 14
* مبلغ خرید اسناد مناقصه 1/000/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 

010497820007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 
* به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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