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هر طرف بازار لوازم التحریرها سر بر می گردانی، 
متوجه مدل ها و مارک هــای رنگارنگ وارداتی 
می شــوی. گویی بازار در قرق کاالهای وارداتی 
اســت. در این بین اگر جنس با کیفیت ایرانی 
هم پیدا شود،نسبت به نمونه رنگین و چشم نواز 
وارداتی قیمتش خیلی بیشتر است. البته در گوشه 
و کنار بازار بساط حراجی ها هم داغ است. بعضی 
از خانواده هــا صبر می کنند تا به روزهای پایانی 
تابستان و حراجی های پایان فصل نزدیک تر شده 
با قیمت های  را  بتوانند مایحتاج فرزندانشان  تا 
مناسب تری خریداری کنند. با این حال محصوالت 
چینی دست از سر بازار داخلی بر نداشته و حتی 
این روزها خیلی پر رنگ تر وارد عرصه خریدهای 

آغاز سال تحصیلی جدید شده اند.
سمت دیگر، فروشگاه های بزرگ و هایپرمارکت  ها 
قرار گرفته اند که برخی از این فروشــگاه ها سبدهای 
خرید ویژه ای را برای مشــتریان در نظرگرفته  و سعی 
کرده  اند با ارائه تخفیف  هایی در آخرین روزهای تابستان، 
مشتریان بیشتری جذب کنند. مشتریانی که به دلیل 

*یک دانش آموز نوجوان: دوست دارم تصاویر لوازم التحریرم،کیف و دفترم 
دانشمندان ایرانی باشد؛ مثل شهدای انرژی هسته ای که هم 

در علم و هم در دینداری سرآمد بودند.

بخش دومشروع خریدهای آغاز سال تحصیلی جدید و دغدغه حمایت از تولید داخلی

*یک کار آفرین: کارهایم حقیقتا بادوام تر و بسیار زیباتر از کیف های وارداتی بی کیفیت هستند. مردم باید بدانند که خرید کاالی تولید داخل کمک به چرخه 
اقتصاد داخلی و آتیه فرزندانشان است. این اقدام به  اشتغالزایی کمک قابل توجهی می کند که تضمین کننده آینده فرزندانشان در آتیه اقتصادی کشور است.

می گوید:» یک وام پنج میلیونی آن هم با هزار و یک 
مشــکل و به این در و آن در زدن گرفتم و کارم را با 
همین میزان سرمایه اولیه شروع کردم. االن به جرات 
می توانم بگویم که کارهایم حقیقتا بادوام تر و بســیار 
زیباتر از کیف های وارداتی بی کیفیت هســتند. مردم 
باید بدانند که خرید کاالی تولید داخل کمک به چرخه 
اقتصاد داخلی و آتیه فرزندانشــان است. این اقدام به 
 اشتغالزایی کمک قابل توجهی می کند که تضمین کننده 

آینده فرزندانشان در آتیه اقتصادی کشور است.«
از این تولید کننده مصمم و تالشگر در مورد نحوه 
توزیع کیف های کاردست خودش سؤال می کنم؛ وی 
پاســخ می دهد: »اوایل کار توزیع برایم خیلی سخت 
بــود. در مترو یا در حراجی های بســاطی کارهایم را 
می فروختم. کم کم مشــتری های ثابت خودم را پیدا 
کردم و در همین حین با چند مغازه دار و فروشــنده 
کیف های سنتی آشنا شدم که در حال حاضر کیف هایم 
را خریداری می کنند. من قیمت هایم متعادل است چون 
می دانــم مواد اولیه را از کجا تهیه کنم که هزینه های 

تولید زیاد باال نرود.«

این فروشنده ادامه می دهد:» از طرف دیگر کیفیت 
کاالی ایرانی نیز باید افزایش یابد تا مورد استقبال مردم 
واقع شــود، چرا که هر چند خرید کاالی ایرانی حائز 
اهمیت اســت، ولی جنس و ماندگاری کاال نیز بسیار 

مهم ارزیابی می شود.«
خرید استاندارد داشته باشیم

با بازگشایی مدارس در آغاز سال تحصیلی،  اشتیاق 
دانش آموزان جهت خرید وســایل نو از جمله کیف و 
کفش و غیره افزایش می یابد؛ لذا انتخاب صحیح وسایل 
استاندارد می تواند از بسیاری عوارض جدی )بیماری های 
اســکلتی عضالنی( که دانش آموزان را تهدید می کند 

جلوگیری کند.
همان گونه که می دانیم یکی از معمول ترین راه های 
بردن کتاب، دفتر و دیگر وســایل مورد نیاز به مدرسه 
کیف یا کوله پشتی می باشد که به وسیله آن حجم زیادی 

از دفتر، کتاب و لوازم التحریر جابجا می شود.
اما ویژگی های یک کوله پشتی مناسب برای مدرسه 
چیســت؟ مهرداد توکلی مربی بهداشت و کارشناس 

نواقص حرکتی در قشر دانش آموز توضیح می دهد:»کوله 
پشتی باید چرمی یا برزنتی باشد تا به راحتی تغییر شکل 
ندهد و شکل آن با قرار دادن کتاب، دفتر،... تغییر نکند. 
یک کوله پشتی خوب برای مدرسه، باید بند پهنی داشته 
باشــد تا وزن کیف با کمک شانه ها و مفصل ران قابل 
حمل باشــد. داشتن یک الیه اسفنجی در پشت کیف 
باعث می شود فشار بر روی ستون مهره ها کمتر شود.«

وی ادامه می دهد: » در حالت طبیعی کوله پشتی 
پس از آویزان کردن باید حدود 3 ســانتی متر باالتر از 
خط گودی کمر قرار گیرد. داشتن یک الیه اسفنجی در 
پشت کیف باعث می شود که فشار بر روی ستون مهره ها 
کمتر شود. استفاده نادرست از آن منجر به تغییر شکل 
اندام و افزایش احتمال ابتال به ضایعات ستون فقرات، 
درد در ناحیه کمر و ناهنجاری های قامتی می شود. وزن 
کیف یا کوله پشتی باید 15-10 درصد وزن دانش آموز 
باشد؛یعنی اگر فرزند شــما تقریبا 20 کیلو گرم وزن 
داشــته باشد، وزن کیف او با وسایل موجود در آن باید 
حدود 2-3 کیلو گرم باشــد. حداکثر زمان برای حمل 
کوله پشتی 30 دقیقه است و در صورت حمل آن بیش 

از 30 دقیقه، باید وزن آنرا سبک تر کرد.
از این کارشناس درباره عوارض کوله پشتی های غیر 
استاندارد سؤال می کنم؛ وی پاسخ می دهد: » استفاده از 

کوله پشتی های غیر استاندارد عوارضی چون ابتال به کمر 
دردهای مزمن ، گودی کمر،شانه های نامتقارن ،تمایل 
شانه ها به طرف جلو و انحنای ستون مهره ها را در پی 
خواهد داشت. شیوع کمردرد، انحنای ستون مهره ها و 
خم شــدن شانه ها به طرف جلو در میان دانش آموزان 
دختر بیشتر از پسران گزارش شده است. به طور کلی 
شرایط یک کیف )کوله پشتی( خوب برای مدرسه آن 
است که از سبک ترین مواد تهیه شده باشد، بند اسفنجی 
و پهنی داشــته باشــد، بندهای قابل انعطاف داشته و 

قابلیت تنظیم روی شانه ها و کمر را داشته باشد.«
خرید کاالی ایرانی را تبلیغ کنیم

»یک نکته  دیگری که این بیشــتر به مردم مربوط 
می شود، مصرف محصوالت داخلی است که من بارها 
در سخنرانی های اول سال و غیر آن تکرار کردم، االن 
هم به شــما عرض می کنم: محصوالت داخلی را مردم 
مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشــانه ها. حاال ُمد شده 
اســت بگویند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند چیست؟! 
بروید ســراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که 
مشــابه داخلی دارد، متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت 
ایران، خارجِی آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای 
یک عده  خاص نمی گویم؛ خب بله، وقتی ما می گوییم، 
یک عده متدینین فورا گوش می کنند حرف را، پیغام 

مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست 
بخــورد. این را به همه  مردم، بخصوص آن کســانی که 
مصارف زیادی دارند]می گویم [؛ دولتی ها هم همین جور؛ 
دولتی ها هم در مصارف دولتی، در اشیاء مصرفی ای که 
در ساختمان ها، در چیزهای گوناگون مصرف می کنند، 
حتما مالحظه کنند تولید داخلی را.« )بیانات مقام معظم 

رهبری در حرم مطهر رضوی 93/11/29(.
امان اهلل قرائی مقدم جامعه شناس می گوید:»تبلیغات 
صحیح می تواند موجب خرید کاالی ایرانی شــود.اگر 
تبلیغ درست صورت گیرد، می تواند تاثیرات خوبی بر 
چرخه اقتصاد داخلی داشــته باشد. با تبلیغات صحیح 
درباره کاالی ایرانی اشــتغال ایجاد می شــود. کاالهای 
داخلی به جامعه معرفی می شوند که در نتیجه استفاده از 
آنها نیز افزایش می یابد. بنابراین با تبلیغ و خرید کاالی 
ایرانی قادر خواهیم بود تا حدود زیادی مشکالت جوانان 

کشورمان را حل و فصل کنیم.«
وی ادامه می دهد:» متاســفانه افراد جامعه بدون 
هیچ گونه تحقیقی و صرفا به خاطر تبلیغات، کاالهای 
خارجی را که کیفیت باالیی هم ندارند با رضایت کامل 
خریداری می کنند. ما در گام نخســت باید به این باور 
برسیم که تبلیغات عامل اصلی فروش کاالی تولید داخل 
در جامعه اســت و اگر تبلیغات نباشد،کاالها به فروش 
نرفته و کارخانه ها ورشکست می شوند. برای تبلیغ خوب 

می توان بیش از پیش از رسانه بهره گرفت.«
این جامعه شــناس با اشــاره به تاثیر رســانه های 
بیگانه برفروش کاالهای خارجی درکشــور، می گوید: 
»در شــبکه های ماهواره ای از یک ساعت پخش فیلم 
40 دقیقه آن صرف تبلیغات می شــود که این مسئله 

خرید و فروش می شود و قاچاقچیان از این فرصت برای 
سودجویی هرچه بیشتر استفاده می کنند.«

ایــن کارشــناس با تاکیــد بر اینکه بســیاری از 
خانواده ها اطالعی از آســیب های ناشــی از استفاده از 
لوازم التحریر بی کیفیت و نامناسب ندارند خاطرنشان 
می کند:»متاسفانه ترویج فرهنگ غرب گرایی و استفاده 
از کاالهای خارجی در بین بعضی خانواده ها باعث شده 
که از مضرات اســتفاده از کاالهای بی کیفیت خارجی 
غافل بمانند. استفاده از برخی از این کاالها برای سالمت 
چشم، ریه و پوست مضر است. با توجه به نزدیک بودن 
فصل بازگشایی مدارس سازمان صنعت و معدن استان 
کرمان ملزم به راه اندازی گشــت ویژه در سطح استان 
برای کنترل بازار لوازم التحریر شده است. لوازم التحریر 
قاچاق کنترل ویژه ای دارد. خرید و فروش و اســتفاده 
از ایــن کاالهای قاچاق بی کیفیت نه تنها بر ســالمت 
قشــر دانش آموز که آینده سازان این سرزمین هستند 
اثــرات نا مطلوبی دارد که بر پیکــره اقتصاد داخلی و 

تولیدکنندگان هم صدمات جبران ناپذیری می زند.«
دبیر کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی نظارت و 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان با  اشاره به اینکه 
متاسفانه تاکنون در حوزه لوازم التحریر قاچاق کنترل، 
نظــارت و برخورد جدی صــورت نگرفته،می گوید:» 
صنف لوازم التحریر باید در این زمینه پاســخگو بوده و 
نظارت و سرکشی خود را از فروشگاه های ارائه دهنده 
لوازم التحریر بیشتر کند. دستگاه های مربوطه باید در 
زمینــه لوازم التحریر به صورت ویژه و اختصاصی اقدام 
کنند. متخلفین در مرحله اول جریمه نقدی شده و در 

صورت تکرار مغازه آنها پلمب می شود.«

کیفیت تولید داخل را افزایش دهیم
حمیده احمدی نوجوانی که به همراه خانواده اش 
برای خرید لوازم التحریر به بازار آمده برایمان می گوید: 
»برای من همیشــه ایــن نکته مهم بــوده که طرح 
لوازم التحریــرم ایرانی باشــد و البته کیفیت نیز برایم 
بســیار حائز اهمیت است. برخی از دوستانم از تصاویر 
شخصیت های کارتون های غربی استفاده می کنند، ولی 

من خیلی عالقه مند نیستم.«
تصاویــر  دارم  می دهد:»دوســت  ادامــه  وی 
لوازم التحریرم، کیف و دفترم دانشمندان ایرانی باشد؛ 
مثل شــهدای انرژی هسته ای که هم در علم و هم در 

دینداری سرآمد بودند.«
فروشــنده لوازم التحریــر نیــز کــه در حاشــیه 
صحبت هایمــان را دنبال کرده، می گوید: »ما عالقمند 
فــروش محصوالت ایرانی هســتیم، اما به اندازه کافی 
لوازم التحریر ایرانی به فروش نمی رسد و من نیز خیلی 
تالش کردم تا توانستم دفتر تولید ایرانی برای فروش 

بیاورم.«

گرانی لوازم التحریر تا روزهای آخر تابستان صبرکردند 
تا از حراجی  ها و تخفیف استفاده کنند، از این سبدهای 
 ویژه خرید اســتقبال کرده اند. به هر جهت بازار خرید

داغ داغ است و کار تولید کننده داخلی سرد سرد.
یــک تولید کننده کیف و کفش از زنجان صراحتا 
می گوید: »باید کم کم تولیدی را جمع کنم و به واردات 
کفــش روی بیاورم. چاره ای جز این برایم باقی نمانده 
است. االن در صنف ما همه وارد کننده شده اند، چون 

تولید اصال به صرفه نیست.«
زنان تولید کننده

 و چرخش چرخ اقتصاد ملی 
شــهریور ماه که فرا می رسد بسیاری از خانواده ها 
در تکاپــوی خرید لباس، کیــف و لوازم التحریر برای 
فرزندانشان می افتند. برخی از خانواده ها قیمت، رنگ 
و جنس کاال برایشان مهم است اما برای برخی دیگر از 
خانواده ها عالوه بر این مؤلفه ها طرح کاال نیز مهم است.

محدثه میــری یک زن کار آفریــن که به تولید 
کیف های ســنتی در منزل مشغول اســت، برایمان 

*یک جامعه شناس: تبلیغات صحیح درباره کاالی ایرانی اشتغال ایجاد می شود. کاالهای داخلی به جامعه معرفی می شوند که 
در نتیجه استفاده از آنها نیز افزایش می یابد.بنابراین با تبلیغ و خرید کاالی ایرانی قادر خواهیم بود

 تا حدود زیادی مشکالت جوانان کشورمان را حل و فصل کنیم.

هم می دهند فالن چیز راکه خارجی است بخریم؟ فالن 
چیز را نخریــم؟ من فقط برای متدینین و افرادی که 
برای حرف ما حّجّیت شرعی قائلند، این را نمی گویم؛ 
من این حرف را برای هرکســی می گویم که به ایران 
عالقه مند است، به آینده  کشور عالقه مند است، به فکر 
بچه های خودش اســت که بنا است فردا در این کشور 
زندگی کنند. شــما مصنوعــات خارجی را که مصرف 
می کنید، در واقع کمــک می کنید به اینکه حجم آن 
بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه دار خارجی، 

موجب شده افراد نسبت به تولید ملی بیگانه شوند. اگر 
می خواهیم در جامعه بیکاری نباشد، قاچاق کاهش یافته 
و کارگران ایرانی فعال باشند، باید نسبت به خرید کاالی 
داخلی تبلیغ کنیم. ناگزیریم تبلیغات کاالی ایرانی به 
صورت گســترده صورت بگیرد، زیــرا یکی از راه های 
اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خرید 

کاالی ایرانی است.«
کنترل و نظارت جدی

 برای مهار محموله لوازم التحریر قاچاق 
ابراهیم شهریاری دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاالی استان کرمان با  اشاره به اینکه تاکنون در حوزه 
لوازم التحریر قاچاق کنتــرل، نظارت و برخورد جدی 
صورت نگرفته،می گوید: »استفاده از این کاالهای قاچاق 
نه تنها بر ســالمت دانش آموزان، که بر پیکره اقتصاد 
داخلــی هم صدمات زیادی می زند. در حال حاضر این 
یک واقعیت تلخ است که میزان لوازم التحریر تولیدی 
کشور کافی نیست. حدود 50درصد لوازم التحریر موجود 

در کشور وارداتی است.«
وی با  اشاره به اینکه عده ای سودجو برای دور زدن 
قانون، فرار از مالیات و عدم پرداخت ورودی گمرک و 
برای سود بیشتر اقدام به ورود لوازم التحریر به صورت 
قاچاق می کنند؛ می گوید: »برخی از این وسایل نیز به 
دلیل غیربهداشــتی بودن امکان ورود از مبادی قانونی 
را نداشــته و به صورت غیرقانونی وارد بازار می شوند. 
متاســفانه لوازم التحریر قاچاق بــه راحتی در مغازه ها 

امیدواری- بخش اساسی آفتاب 4- ابزار- 
بدمینتون- ضربه  توپ  به  کوبنده  ضربه 
فنی در مشــت زنی 5- تکــه و وصله 
زیبا کننده لباس- دست مالیدن- جایگاه 
واعظ 6- نشانی- به دیدار بیمار رفتن- 
فردی از ارا ذل و اوباش 7- تلفظ محلی 
بــرای پایتخت ارمنســتان- عالمت و 
نشانه- امتیازی برای فاتحان جنگ دوم 
جهانی 8- ضمیر چهارم- وسیله برقراری 
از  با دیگران- کی شود مهربانتر  ارتباط 
مادر؟- پوستین 9- در همه غذاها مصرف 
می شود- نوعی موتور خودرو- کسی که 
مانع آسیب دیدن دیگری شود 10- پول 
گرفتار  یهودیان-  مقدس  کتاب  چینی- 
11- جــای پای دوچرخه ســوار- ظرف 
زمان و مــکان- عدم رونق 12- خرید و 
فروش- قطعه حیاتی برای وسیله خراب- 
مساعدت 13- پهلو- روباه ارتش نازی- 
پایتخت لهستان- سرگردان 14- زدن زیر 
قول و قرار- ساعی، تالشگر 15- سالحی 
از دوران عصر حجر- مکمل شلوار- سوار.

افروختن چراغ آتیه فرزندان
 با خرید کاالی ایرانی 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به 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.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
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فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: انجام کلیه امور فنی، مهندســی، 
تولیــدی، صنعتی و بازرگانــی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، 
راه انــدازی خط تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقــال تکنولوژی، نصب و 
راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها 
و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندســی پزشــکی، 
اتوماســیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و 
تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای 
جانبــی مربوط به آن، تجــارت الکترونیک و تکنولــوژی اطالعات )آی تی(«. 
همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشــاوره کیفی استاندارد، 
داللــی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی، 
اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه نمایشــگاههای 
داخلــی و خارجی، صــادرات و واردات، خرید و فــروش و تهیه و توزیع کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شــرکت نزد بانکهای معتبر 
داخلــی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و بین المللــی، اخــذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهــای معتبر داخلی و خارجی 
به صــورت ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شــرکت در کلیه 
مناقصات و پیمانها و مزایــدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی 
و به طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در 
صــورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحــدود - مرکز اصلی 
شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان ملت خیابــان 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 باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت 
پرداخت گردیده است 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 دوست نوبر به شماره 
ملی 1375574231 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره- مریم فرمهینی 
فراهانی به شماره 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 
شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 
به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شــماره ملی 0073863777 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

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

آگهی تغییرات شرکت منسوجات نبافته آراء سهامی خاص 
به شماره ثبت 166348 و شناسه ملی 10102088910  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال  مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ملی 10100525069 
به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل نورائی آشتیانی به شماره ملی 0519736771 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )78809(

آگهی تغییرات شرکت گریوه سهامی خاص
به شماره ثبت 26838 و شناسه ملی 10100723055

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394 مورد تصویب 
قرار گرفت. -موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی 10100525069 به سمت 
بازرس اصلی و ابوالفضل نورائی آشتیانی به شماره ملی 0519736771 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )78815(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و 
صورت های مالی منتهی به 1394/12/29 به تصویب رســید. ســازمان حسابرســی به 
شناسه ملی 1010113632 به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۷۸۷۸۰(

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758 


