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ماهر شدن.

چرا باید همچنان عالقه مندی مشتری به سمت 
کاالهای وارداتی باشد؟ باید فرهنگ سازی کرد 
و خط بطالنی بر این باور غلط کشــید؛ اما درباره 
این که ارتقای کیفیت کاال باید در اولویت نخست 
بر هیچ کس  بگیــرد،  تولید کننده داخلی قرار 
پوشیده نیست و روشن است تولید کننده برای 
پر و بال گرفتن، نیازمند حمایت و تسهیالت است.
هنگامی که در بازار لوازم خانگی سر می چرخانی، 
انواع برندها چشمانت را مسحور خود می سازد؛ اما این 
روزها که قیمت برندهای وارداتی سر به فلک گذاشته اند، 
چشم قشر متوســط به برندهای داخلی بیشتر روشن 
شــده است. این روشنایی را باید به فرصت نیک گرفت 
و در جهت رفع مشکالت تولید کننده ها گام های موثری 
برداشت؛ ضمن این که تولید کننده ها نیز باید در تالش 
باشند تا بتوانند ارتقای کمی و کیفی محصوالتشان را 

به مشتریان خود هدیه دهند.
در برنامه ریزی هــای آتی برای صنعت تولید داخل 

لوازم خانگی وعده داده شده است:
ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق 
تولید با به کارگیــری ظرفیت های خالی 2000 واحد 
تولیدی با تسهیالت معادل 14 هزار میلیارد ریال فعال 

سازی می شود.
افزایش ظرفیت تولید 1000 دستگاه یخچال، 800 
هزار دستگاه ماشــین لباسشویی و 300 هزار دستگاه 

سیر تا پیاز بازار لوازم خانگی و چالش های پیش روی مردم

رونق تولید داخلی با موتور محرکه ارتقای کیفیت 
بخش دوم

بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه 
ســاماندهی و تکمیل محصوالت لــوازم خانگی برنامه 

ریزی شده است. 
تولید و تعمیق ســاخت داخل از برنامه های دیگر 
امســال اســت که برای رســیدن به این محور، اجرا و 
پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد 
40 خوشــه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت 
محصوالت تولیــدی در 500 واحد صنعتی)در صنایع 

لوازم خانگی و خودرو( برنامه ریزی شده است.
حــال باید دید تــا چه حد ایــن وعده ها عملی و 
تولید کننده و مشــتری را به بازار داخلی لوازم داخلی 

امیدوار ساخته و به اشتغالزایی می انجامد؟ 
دست مشتری را 

در پوست گردو می گذارند!
برای خرید جهیزیــه باید چند نکته طالیی را مد 

نظر داشته باشید:
قبــل از اقدام به خرید حتما لیســت تهیه کنید. 
برای خرید اقالم ضروری، حتما از نزدیکان خود درباره 
مارک های مختلف پرس و جو کنید. سعی کنید در دام 
تبلیغات فروشنده ها گرفتار نشوید. لوازمی را خریداری 
کنید که واقعا به آن ها احتیاج پیدا خواهید کرد. از چشم 

و هم چشمی اجتناب کنید. لوازم جهیزیه باید باب طبع 
عروس خانم باشد، به دخالت های بی مورد دیگران اهمیت 
ندهید. از خرید وسایلی که کاربردهای یکسانی دارند، 
خودداری کنید. برای خرید وسایل حتما متراژ خانه نو 
عروس را در نظر بگیرید. حتما به وســع مالی خانواده 
توجه کرده و آن ها را در فشــار مالی قرار ندهید. کم یا 
زیادی جهیزیه هیچ تاثیری در خوشبختی یا بدبختی 

شما نخواهد داشت.
علی رغم دانســتن و مد نظر قرار دادن همه موارد 
باال، هنوز هم مشکالت تهیه جهیزیه با افزایش هر روزه 

قیمت ها به صورت تصاعدی و نجومی پا برجاست.
با این که تصور عمومی بر این است که قیمت لوازم 
خانگی داخلی نسبت به نمونه های خارجی باید بسیار 
پایین تر باشد، اما خبر تلخ این است که تفاوت ها آن چنان 

نیست که باعث دلگرمی قشر ضعیف و متوسط گردد.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی داخلی برایمان در 
مورد تولید داخل و چالش های پیش روی مشــتری و 
فروشنده توضیح می دهد: »برای مثال تفاوت قیمت بین 
یک ماشین لباسشویی 5 کیلویی داخلی و خارجی تنها 
300 هزار تومان است، بنابراین مشتری پیش خودش 
دو دو تا چهار تا کرده و به ســراغ برند خارجی می رود 
که در ذهنش حک شده کاالی بهتری است. ما در این 
چالش با دو موضوع روبروییم؛ یکی عدم فرهنگ سازی 
در مــورد خرید ایرانی و موضــوع دوم عدم حمایت از 

تولید کننده داخلی. چنانچه با حمایت های همه جانبه، 
تولید داخل رونق بگیــرد، تولید کننده می تواند کاالی 
مورد نظر را با هزینه پایین تری تولید کند و ارزان تر به 

دست مشتری برساند.«
وی ادامه می دهد: »بر روی عملکرد شــرکت های 
تولید داخل هیچ نظارتی نیست. وقتی برای خرید یک 
مدل کاال به این شرکت ها مراجعه می کنیم، می گویند 
انبار خالی است و کاال نیست. در صورتی که همان مدل 
را می توانیــم در همان لحظه در بازار لوازم خانگی پیدا 
کنیم. در واقع شــرکت های تولید کننده حاضر نیستند 
خودشان با قیمت پایین بفروشند. به مغازه های خرد در 
سطح شهر می دهند تا آن ها با قیمت بیشتری بفروشند و 
این گونه سود بیشتری عایدشان شود. بنابراین با کمبود 
کاالی تولید داخل مواجه نیستیم، بلکه با پدیده دور زدن 

مشتری روبه روییم.«
کشمکش تولید کننده، فروشنده 

و خریدار در بازار لوازم خانگی
روح ااهلل افراسیابی یک فروشنده یخچال ایرانی در 
مورد دالیل گرانی لــوازم خانگی تولید داخل برایمان 
می گوید: »دلیل گرانی تولیدات داخلی کامال مشخص 
است. ما صنعت مستقلی نداریم. تمام اجزا حتی اجزای 

ســاده لوازم خانگــی به نوعی، وارداتی هســتند. مثال 
می گوییم ما فالن محصــول را تولید می کنیم که 95 
درصــد وزنش در داخل تولید شــده، ولی آن 5 درصد 

همان بخش اصلی محصول است که وارداتی است.« 
وی ادامه می دهد: »تولید کننده ها در ایران به دنبال 
انحصار هســتند. صنعت تولید لوازم خانگی چیزی جز 
انحصار و مونتاژ نیست؛ بعد هم قیمت ها را بیشتر از نمونه 

خارجی آن باال می برند، چون رقابتی نیست.«
وی در تکمیــل صحبت هایش می گوید: »البته در 
جانب انصاف باید بگویم در حال حاضر تولید کننده ها با 
مشــکل جدی واردات مواد اولیه نیز دست و پنجه نرم 
می کنند. اغلب هم اذعان داشته اند که ارز دولتی برای 

واردات مواد اولیه دریافت نکرده اند.«
همایون ســرلکی فروشــنده دیگــری گله مندانه 
می پرسد: »امثال من که جنس را با قیمت قبلی فروختیم 
و حاال مجبوریم برای خرید همان جنس چندین درصد 

پول بیشتر بدهیم، چقدر ضرر می کنیم؟«
اکبر رحمت زاده یک مشــتری کــه تا این لحظه 
شــنونده بوده، با دلخوری این گونه جواب فروشــنده 
معترض را می دهد: »آقای فروشنده! شما ضرری نکرده 

نیز ســهم عمده ای از بازار ایــران در اختیار این قبیل 
شرکت هاست که در ایران کارخانه های تولیدی داشته 
و طی چند ســال گذشته به تولید محصوالت خود در 
کشور مشغول بوده اند. این گونه اظهار نظرها با توجه به 
عالقه مندی خریداران به محصوالت این شرکت ها، تنها 
به دالل بازی های بازارلوازم خانگی ایران دامن می زند. 
ایجاد هیجان نامتعارف در بازار لوازم خانگی باعث هجوم 
مجدد دالل ها به بازار لوازم خانگی خواهد شد و در نهایت 

این خریداران هستند که متضرر می شوند.
بازار ایران هم اکنون فرصت مناسبی را پیش روی 
تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گذاشته تا با افزایش 
کیفیت محصوالت خود، جای خالی شرکت های خارجی 
را پرکنند، اما این مهم تنها به لطف افزایش کیفیت اتفاق 
خواهد افتاد. تولید به هر قیمتی به اسم تولید ملی دردی 
از صنعت لوازم خانگی کشور دوا نخواهد کرد و باید به 
کیفیت محصوالت توجه بیشــتر شود. درس گرفتن از 
شرکت های موفق بازار لوازم خانگی ایران نشان خواهد 
داد که تنها راه رسیدن به سهم بیشتر در بازار، افزایش 

کیفیت است نه بازی های رسانه ای.«
علی رغم همه این توضیحات، به نظر می رســد که 

باید بپذیریم تقویت تولید داخلی از ضرورت های صنعت 
ملی است و برنامه ریزی ها باید از خیلی قبل تر به صورت 
جدی طرح ریزی و اجرا می شد. ضمن این که چرا باید 
همچنان عالقمندی مشتری به سمت کاالهای وارداتی 
باشــد؟ باید فرهنگ ســازی کرد و خط بطالنی بر این 
باور غلط کشــید؛ اما درباره این که ارتقای کیفیت کاال 
باید در اولویت نخست تولید کننده داخلی قرار بگیرد، 
بر هیچ کس پوشیده نیست و روشن است تولید کننده 
برای پر و بال گرفتن نیازمند حمایت و تسهیالت است. 

راهنمای خرید لوازم خانگی
انتخاب لوازم خانگی می تواند هیجان انگیز باشــد؛ 
اما هنگامی که در میان مدل های متنوع گم می شوید و 
انتخاب بین طراحی های مختلف برای تان سخت می شود، 
وقتی فروشندگان دست از تعریف و تمجید از مدل های 
تازه به بــازار آمده برنمی دارند، کار تا جایی ســخت 
می شــود که نیاز به راهنمایی و مشاوره پیدا می کنید. 
در حین خرید لوازم خانگی به نکات کلیدی زیر توجه 

ویژه داشته باشید: 
ظرفیت لوازم خانگی به اندازه ســایز لباستان مهم 
است. ظاهر بین نباشید، به طراحی اهمیت بدهید.  خرید 

ای، بلکه تنها سود کمتری برده ای. ضرر را خریدار بیچاره 
می دهد. شما گران می خری و گران تر می فروش، اما از 
این که قدرت خریِد اصل سرمایه ات پایین تر آمده است، 

درست است؛ ولی ضرر نکرده ای.«
کاالی داخلی در صورت حمایت

 کمتر از برند خارجی نیست
در پی انتشــار خبر کمرنگ شدن حضور دو برند 
مشــهور لوازم خانگی خارجی در بــازار، جوابیه ای در 
ســایت اتحادیه صنف تهیه و فروشندگان لوازم خانگی 

ایران درج شده است: 
»رفتار غیرکارشناســانه برخی از افراد جای تامل 
دارد. ایــن که با چه هدفی برخــی از اخبار به صورت 
هدفمند در فضای رسانه منتشر می شود؟ در جای خود 
قابل بحث اســت، اما نکته کلیدی ماجرا این جاست که 
بازار لوازم خانگی ایران به قدر کافی هیجان زده است، 
اظهارات غیرکارشناسی باعث بروز تنش های بیشتر در 

این بازار می شود.
خبر خروج برندهای خارجی در شرایطی که هنوز 
هیچ منبع رسمی، این اخبار را تایید نکرده است، یک 
رفتار هیجان زده خواهد بود که به آشــفتگی بیشــتر 
بــازار کمک خواهد کرد. از یاد نبریم که در حال حاضر 

از یک برند خاص؟! این اشتباه را نکنید. تبلیغات برای 
جذب مشتری است، همیشه به آن ها اعتماد نکنید. رنج 

قیمت ها، رازهایی که باید بدانید. 
حمید کرمی یک فروشنده لوازم الکتریکی خانگی 
در مورد اشتباه خرید منحصرا از یک یا دو برند مشهور 
توضیح می دهد: »خریدن تمام لوازم آشپزخانه تان از یک 
برند، دقیقا مثل این است که بخواهید برای یک تبلیغ 
تلویزیونی، آشپزخانه ای کامل را به تصویر بکشید. این که 
یخچال و فریزرهای یک برند خاص کیفیت بسیار باالیی 
دارد، دلیل بر این نیســت که لباسشویی یا ظرفشویی 
همان برند هم این کیفیت را داشته باشد یا حتی برای 

شما مناسب باشد.«
این فروشــنده متذکر می شــود: »حتــی در بین 
محصوالت برندهای شناخته شده و امتحان پس داده 
هم ممکن اســت لوازمی پیدا کنید که نه تنها کیفیت 
مناسبی ندارد، بلکه اصال برای استفاده در ایران مناسب 
نیست. مثال اجاق گازهای وارداتی به خاطر مصرف باالی 

برق برای استفاده در ایران مناسب نیستند.«
وی به مشــتریان توصیه می کند: »برای خرید هر 
کدام از لوازم خرد یا درشــت آشــپزخانه ســراغ برند 
متفاوتی بروید. برای خریدن لوازم خرد آشپزخانه بهتر 
است برندهای داخلی را انتخاب کنید. این محصوالت 
قیمت ارزان تری دارند، اما امکاناتشان تقریبا با مدل های 

مشابه وارداتی برابری می کند.«

این فروشــنده لــوازم خانگــی الکتریکی صراحتا 
می گوید: »طراحی بدنه یخچــال با نگین های تزئینی 
ونقره، مصرف فقط هفت لیتر آب در هر سیکل شست 
و شوی ماشین لباسشــویی یا تعداد دور دیگ درونی، 
شست و شوی ظروف تنها در 12 دقیقه، سیستم گردش 
چندگانــه هوا برای مانــدگاری دو برابر مواد غذایی در 
یخچال، جاروبرقی بســیار قوی که حتی قدرت مکش 

مبلمان را دارد و ... همه شعارهای تبلیغاتی هستند.
طراحان تبلیغات آموزش دیده اند تا بدترین محصول 
را هم طوری به شما معرفی کنند که انگار بهترین و با 
کیفیت ترین محصول تولید شده در دنیای لوازم خانگی 
اســت. اگر از نظر شما اســتناد به این تبلیغات است، 
احتماال جزو کسانی هستید که هر دوسال یک بار لوازم 
آشپزخانه تان را تعویض می کنید یا مکررا با مرکز گارانتی 
تماس می گیرید و از ایراد لوازمتان شکایت دارید، اما از 
نظر ما بهتر است تنها تبلیغات را به چشم معرفی نگاه 
کنیــد و خودتان برای بررســی امکانات و کیفیت این 
محصوالت دســت به کار شوید. حتی اگر کارشناس و 
حرفه ای هم نباشید با یک بار بررسی از نزدیک متوجه 

ایراداتی  می شوید که در تبلیغات ندیده بودید.

* یک مشتری لوازم خانگی: آقای فروشنده! شما ضرری نکرده ای، بلکه تنها سود کمتری برده ای. 
ضرر را خریدار بیچاره می دهد. شما گران می خری و گران تر می فروشی، اما از این که قدرت 

خریِد اصل سرمایه ات پایین تر آمده است، درست است؛ ولی ضرر نکرده ای.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷2/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان عربی

2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/000۶۹۷/00034۹/0002/080/0001/040/000۵20/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ342/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

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

فرم تقاضا

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تالش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میالن 20(، پالک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲ به شماره ثبت ۴6۹۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۸۴۰6۷

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/10/16 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره برای مدت 

باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ 1398/12/20 

بشــرح ذیل تعییــن گردید. آقــای محمد جوانشــیر گیو با 

کدملی: 0652076033 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

حمید جوانشــیر گیو با کد ملی: 0652123198 به ســمت 

نایب رئیــس هیئت مدیره- آقای حســین زمانی با کد ملی: 

2141511038)خارج از اعضاء( به ســمت مدیرعامل امضاء 

کلیه اوراق عادی و اداری، رســمی و اســناد مالی و تعهدآور 

بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان دارو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/15 و مجوز اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به شماره 1/54319 1 مورخ 
96/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 50/000/000/000 
ریال به مبلغ 400/000/000/000 ریال منقسم به 800/000/000 سهم 500 
ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲۷۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰

صورتجلسه  اســتناد  به 
عادی  عمومــی  مجمع 
به طــور فوق العاده مورخ 
1395/07/01 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
فرشــید باقریــان به کد 
به   2063253651 ملی 
سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیــره و خانم 
مرضیه کیااسفندیاری به 
کد ملی 0041345630 
به ســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت 
دو سال تعیین گردیدند 
 خانــم نســترن نامی به 
کد ملی 2064686401 
به سمت بازرس اصلی و 
 خانــم محبوبه امینی به 
کد ملی 0064654400 
بــازرس  ســمت  بــه 
یک  بــرای  علی البــدل 
انتخاب شدند حق  سال 
امضاء مجاز کلیه اســناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبیــل چک، ســفته،  
بــرات با امضــاء یک نفر 
اعضــاء هیئت مدیره  از 
همراه با مهر شــرکت و 
قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عــادی و اداری 
و مکاتبــات با امضاء یک 
نفر از اعضا هیئت مدیره 
روزنامه  می باشد.  معتبر 
اطالعات  کثیراالنتشــار 
آگهی های  درج  جهــت 

شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت پارس 
تصویر ایرانیان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲۷۳۳۸۴

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۳۰6۵۲۴۷

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بدون نقطه کور


