
گزارش روز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/6 و تاییدیه شماره 972/126/5413 مورخ 1397/4/11 سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و تاییدیه شماره 19171 مورخ1397/4/11  سازمان هواپیمایی کشوری و تاییدیه 
شماره 97/17/4641 مورخ 1397/4/16 سازمان حج و زیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به منظور فروش بلیط مسافرتهای هوایی، ذخیره جا با 
رعایت قوانین و مقررات و دستورات دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری و آئین نامه مصوبه هیئت وزیران- هرگونه فعالیت 
در زمینه اخذ روادید- تنظیم و انجام مسافرت گروهی و داخلی و خارجی و هتلداری- ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و 
جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هتلداری- اخذ روادید، تنظیم و انجام هرگونه مسافرت 
زیارتی، انفرادی و گروهی، داخلی و خارجی من جمله ســفرهای زیارتی عمره مفرده و تمتع به مکه مکرمه و عتبات عالیات من 
جمله عراق و ســوریه و هتلداری و همچنین برگزاری تورهای زیارتی به مکه مکرمه و عتبات عالیات با رعایت قوانین و مقررات 
سازمان حج و زیارت- ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، صدور بلیط الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم 

جهت بهره برداری الزم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری.

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و زیارتی زرافشان سیر
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 371246 و شناسه ملی 10320197600

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

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

آگهی تغییرات شرکت باران سروش آرامش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 459932 

و شناسه ملی 14004372806 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/۰3/2۰ و نامه 
شماره 45۰541/97 مورخه 97/6/6 بیمه ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس رباط کریم بلوار امام خمینی- 
روبه روی پارک معلم پالک 1۰۰4 کدپســتی 3761۸37771 

تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

صفحه 5
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گالیا توانگر

هزار خم چالش های پیش روی تولیدکنندگان -  بخش پایانی

ضرورت برداشتن کاغذبازی ها 
از چـرخه تولیـد

یکی از نهادهایی که شرایط ورود به تولید 
را فراهم می کند، نهادهای پولی به ویژه بانک 
مرکزی است، اما امروز نهادهای پولی در حمایت 
از تولید و توزیع عادالنه ثروت عمل نمی کنند. 
اصالح نظــام بانکی در حقیقت اعالم مقابله با 
رانت خواران است. مورد دیگری که باید در جهت 
تقویت چرخه تولید اصالح شود، اصالح مدیریت 
و اصالح مصوبات ناکارآمد و سنگ انداز است. 

داســتان زیر مصداق بارز عدم مدیریت کارآمد 
و نیز مصوبات دســت و پا گیر در عرصه تولید است 
که جز سنگ اندازی جلوی پای تولید کننده، گره ای 

را وا نمی کنند.
مورچه کوچکی بود که هر روز صبح زود سرکار 
حاضر می شــد و بالفاصله کار خود را شروع می کرد. 
مورچه خیلی کار می کرد و تولید زیادی داشــت و از 
کارش راضی بود. شــیر، از فعالیت مورچه که بدون 
رئیس کار می کرد، متعجب بود. شیر فکر می کرد اگر 
مورچه می تواند بدون نظارت این همه تولید داشــته 
باشــد، به طور مسلم اگر رئیسی داشته باشد، تولید 
بیشتری خواهد داشت. بنابراین شیر یک سوسک را 
که تجربه ریاست داشت و به نوشتن گزارش های خوب 

مشهور بود، به عنوان رئیس مورچه استخدام کرد.
سوسک در اولین اقدام خود برای کنترل مورچه 
ســاعت ورود و خروج نصب کرد. سوسک همچنین 
به همکاری نیاز داشــت که گزارش های او را بنویسد 
و تایپ کند. سوســک بدین منظور و همچنین برای 
بایگانی و پاسخگویی به تلفن ها یک عنکبوت استخدام 
کرد. شــیر از گزارش های سوسک راضی بود و از او 
خواســت که از نموداری برای تجزیه و تحلیل نرخ و 
روند رشد تولیدی که توسط مورچه صورت می گیرد، 
استفاده کند تا شیر بتواند این نمودار ها را در گزارش 
به مجمع مدیران جنگل به کار برد. سوســک برای 
انجام امور یــک کامپیوتر و پرینتر لیزری خریداری 
کرد. سوســک برای اداره واحد تکنولوژی اطالعات 

یک زنبور نیز استخدام کرد.
مورچه که زمانی بســیار فعــال بود و در محیط 
کارش احســاس آرامش می کرد، کاغــذ بازی های 
اداری و جلســات متعددی کــه وقت او را می گرفت 

دوست نداشت.
شــیر به این نتیجه رسید که فردی را به عنوان 
مدیر داخلــی واحدی که مورچه در آن کار می کرد، 

به کار گمارد. این پست به ملخ داده شد.

اولین کار ملخ خریداری یک فرش و صندلی برای 
محــل کارش بود. ملخ همچنین به کامپیوتر و کارمند 
نیاز داشت که آنها را از اداره قبلی خودش آورد تا به او 
در تهیه و کنترل بودجه و بهینه  سازی برنامه ها کمک 
کند. محیطی که مورچــه در آن کار می کرد، حال به 
مکانی فاقد شــور و نشاط تبدیل شده بود. دیگر هیچ 

کس نمی خندید و همه غمگین و نگران بودند.
با مطالعه گزارش های رسیده شیر متوجه شد که 
تولیدات مورچه کمتر از قبل شده است. بنابراین شیر 
یک جغد با پرســتیژ را به عنوان مشاور عالی استخدام 
کرد و به او ماموریت داد تا امور را بررسی کرده، مشکالت 

را مشخص و راه حل ارائه نماید. 
جغد ســه ماه وقت صرف کرد و گزارشی در چند 
جلد تهیه نمود و در آخر نتیجه گرفت که مشــکالت 
پیش آمده ناشــی از وجود تعداد زیاد کارمند اســت و 
باید تعدیل نیرو صورت گیرد؛ بنابراین شیر دستور داد 
کــه مورچه را اخراج کنند، زیرا مورچه دیگر انگیزه ای 

برای کار نداشت.
چالش های پیش روی تولید
 نخ ابریشم و صنعت فرش

ایــن روزها یکی از پُرچالش ترین صنوف در عرصه 
تولید، صنعت فرش است. 

فرحنــاز رافع، رئیس مرکز ملی فرش با اشــاره به 
اینکه ۸۰ درصد ابریشــم از کشور چین وارد می  شود، 
می گوید: »2۰ درصد ابریشم مورد نیاز کشور در داخل 
تولید می شود و از آن در حوزه فرش دستباف استفاده 

می کنیم.«
او با اشاره به اینکه تنها یک کارخانه در سطح کشور 
به کار نخ ریسی ابریشم می پردازد ، آن هم با 1۰ درصد 
در حال کار است، می افزاید: »مقداری که تولید می شود، 
جوابگوی جامعه فرش نیست، تولیدکنندگان ما حاضرند 
خریداری کنند، اما در بازار ابریشم وجود ندارد. از ابتدای 
سال تا به امروز 161 تن بیشتر ابریشم وارد نکردیم.«

رئیس مرکز ملی فرش با اشــاره به اینکه در بحث 
توسعه تجارت ، بازار بین المللی را نباید از دست بدهیم، 
ادامه می دهد: » فرش دستباف میراث کهن این مرز و 
بوم است. در فرهنگ ما فرش دستباف وجود دارد ، فرش 

ابریشم ایران در جهان حرف اول را می زند.«
رافع با اشاره به اینکه ابریشمی که وارد می شود در 
کاشان فرآوری می شود، می افزاید: »کیفیت ابریشم های 
وارداتی پایین اســت و قیمت آن 5 برابر قیمت داخلی 
است. ما در مرکز ملی فرش سند چشم انداز داریم ، برای 
رونق تولید داخل کشور از تولیدات باید حمایت کرد و 
زنجیره تامین مواد اولیه را باید راه اندازی کنیم، اگر نخ با 
کیفیت و با قیمت مناسب باشد، از آن استقبال می شود.«
چالش های پیش روی صنعت لوازم خانگی

یکی دیگــر از صنوف پرتالطم چه از نظر ضرورت 
تثبیــت قیمــت محصــوالت و چه از نظــر هزار خم 
چالش هــای تولید، صنــف لوازم خانگی ها هســتند. 
شــرایط به حدی دشــوار اســت که خیلی ها به تهیه 
لوازم ضروری شان از ســایت هایی که لوازم دست دوم 
می فروشــند، روی آورده اند و قــدرت خرید ندارند. از 
آن ســو حمایت های وعده داده شده به تولیدکنندگان 

عملی نمی شود. 
کیوان گردان، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمــت می گوید: »همه تولید کنندگان موظف 
هستند تمام فاکتور های خود را در سامانه تجارت ثبت 
کنند و این به شفاف  سازی و ارائه سهمیه عادالنه کمک 

خواهد کرد.«
وی می افزاید: »شرکت ها و واحد های تولیدی باید 
صورت های مالی سالیانه و فصلی خود را ارائه کنند و همه 
این اطالعات مالک ســهمیه بندی قرار خواهد گرفت. 
موضوعات همسو هست و همه این موارد از صورت های 
مالی تا میزان تولید به شــفاف  سازی کمک می کند. از 
تیرماه بازار رصد می شــد تا با واقعی  سازی، مشکالت 
تولید و عرضه رفع شود. بررسی ها نشان می دهد عرضه 

و تولید ورق های فوالدی درکشور با هم همخوانی ندارد.«
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با 
بیان اینکه مسیری رفته شده برای واقعی  سازی تامین 
مواد اولیه است، می افزاید: » سهمیه  واحد های تولیدی 
بعد از بازنگری ها تغییر کرد. شــیوه نامه دولت و مسیر 
رفته شده بر اساس این شیوه نامه برای شفافیت بیشتر 
است. رقابت را کوچک کردیم تا متناسب با واحد های 

تولیدی میزان عرضه هم لحاظ شده باشد.«
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز 
نوید می دهد: » با شیوه نامه جدید در قیمت فروش اتفاق 
خاصی نمی افتد مگر اینکه در عرضه اتفاق خاصی افتاده 
باشــد. زنجیره تامین فوالد باید اصالح شود. بخش توزیع 
ورق به معاونت سرمایه آمده است، اما صنایع باالدستی در 
بخش دیگر مانده است که این بخش ها باید ادغام شوند. 
وزارت صمت باید حرف های بخش خصوصی را هم بشنود.«

هاشمی می افزاید: »شیوه نامه جدید بدون نظارت 
جدی الزاماً جواب نخواهد داد نه اینکه این شــیوه نامه 
مفید نباشــد؛ بر اســاس این شــیوه نامه بخشــی از 
مصرف کننده هــای کاذب از زنجیــره دریافت حذف 
می شــوند. در صنایع لوازم خانگی نباید گذشــته نگر 
باشیم. امسال هر چیزی اتفاق افتاده باید مالک باشد.«
حمیدرضــا غزنــوی، ســخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکننــدگان لوازم خانگی نیــز می گوید: »قبل از 
شیوه نامه جدید وضع فوالد و لوازم خانگی خوب نبود، 
اما بعد از اجرای شیوه نامه جدید وضع شفاف شده است. 
قبل از این شیوه نامه وضعیت توزیع فوالد واقعا اسفناک 
بود. شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد 
خدمت بزرگی به صنایع پایین دستی کشور بود. قدم اول 

شیوه نامه است و می تواند شرایط عادالنه را در صنایع 
فوالد جاری کند. فوالد به  اندازه کافی در کشور وجود 
دارد، اما نحوه توزیع مشکل داشته است. قیمت موضوع 
حساسی است و نباید انتظار غیرمنطقی در مصرف کننده 
ایجاد کنیم. فوالد تولید کنندگان محصول لوازم خانگی 

باید از چهار ماه قبل در انبار موجود باشد.«
حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نیز تاکید دارد: »در حوزه لوازم خانگی 
نرخ تولید افزایش پیدا کرده تا مصرف کننده دچار کمبود 
نباشــد، اما قاچاق همچنان مشکالتی را در این بخش 
ایجاد کرده است. نیروی انتظامی، تعزیرات و ستاد مبارزه 
با قاچاق همکاری نزدیکی با هم دارند و زیرساخت های 
مبارزه با قاچاق کاال ایجاد شــده است. موضوع شناسه 
داشتن هر کاالی تولیدی از مبادی ورودی تا محل دپو 

ما را در مبارزه با قاچاق یاری کرده است.«
دست و پا زدن تولیدکنندگان پارچه رومبلی 

در سیل واردات
واردات بی رویــه پارچه به ویژه پارچه های رومبلی 
به کشــور طی ماه های اخیر یکــی از مطالبات جدی 
تولیدکنندگان داخلی بوده، به طوری که برای کمپین 
»جلوگیــری از واردات پارچه رومبلی که تولید داخلی 
دارد« بیش از 3 هزار و 6۰۰ امضاء جمع آوری شده است.

امضاءکننــدگان این ســوژه معتقدنــد: »یکی از 
شــاخص ترین بخش های صنعت کشــور که هرساله 
شاهد میزان قابل توجهی واردات و قاچاق است، صنعت 

نساجی است.«
ورود قانونــی و غیرقانونــی حجم گســترده ای از 
کاالهای قاچاق در حوزه نســاجی در حالی اســت که 
صنعــت داخلی توان تامین تقریبا تمامی نیاز داخل را 
دارد. عالوه  بر این، صنعت نساجی ظرفیت باالیی برای 
اشــتغال زایی در کشور و کمک به حل مسئله بیکاری 
دارد. برای مثال در حوزه تولید پارچه مبلمان به  عنوان 
یکی از زیربخش های صنعت نساجی، مسائل بسیاری 
وجــود دارد که کار را برای فعاالن این حوزه ســخت 
کرده اســت. نامه نگاری های متعــدد تولیدکنندگان 
پارچه مبلمان با مسئوالن در تشریح مسائل این بخش 
و استمداد از مســئوالن، اما تاکنون با بی توجهی آنان 
مواجه شده است. بی توجهی مسئوالن امر، ادامه حیات 

این صنعت را به خطر انداخته است.
حســن همتی، یک عضو انجمن نساجی، توضیح 
می دهد: »در حال حاضر پتانسیل باالیی برای تولید این 
پارچه در کشــور وجود دارد به طوری که به جز جواز 
توسعه ای که یک شرکت دریافت کرده است، ظرفیت 
فعلی تولید 33 میلیــون و 6۰۰ هزار متر مربع پارچه 
رومبلی را دارا است. هم اکنون به جز این شرکت، 1۰6 
واحد تولید پارچه رومبلی فعال و عضو شده در انجمن 
نساجی ایران وجود دارد، ولی چون سفارش کافی برای 
تولید ندارند با حداقل ظرفیت خود فعال هستند. یک 
شــرکت نیز با 6۰ الی 7۰ درصــد ظرفیت خود فعال 
است. طبق گزارش های میدانی انجام شده امسال فروش 
مبلمان 6۰ تا ۸۰ درصد کاهش داشته که این موضوع 
در زنجیره های وابسته مانند مصرف مواد اولیه از جمله 

پارچه نیز تأثیرگذار است.«
از وی سؤال می کنم: »میزان مصرف پارچه رومبلی 
در کشــور قبال چقدر بوده است؟« وی پاسخ می دهد: 
»ما از اســفند 9۸ از طریــق اتحادیه  تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان، اتحادیه درودگران، وزارت صنعت 
و ارگان های مربوطه شروع به پایش این موضوع کردیم 
اما متأسفانه آمار مشخصی به دست نیاوردیم. تنها چیزی 

که از شورای ملی مبلمان دریافت کرده ایم این بود که 
روزانه 15۰۰ دست مبلمان در کشور تولید می شود 
که اگر به طور متوســط برای هر دست مبلمان 25 
متــر مربع پارچه در نظر بگیریم معادل 4۰ هزار متر 
مربع می شود، یعنی روزانه به طور متوسط 4۰ هزار 
متر مربع پارچه رومبلی در کشور مصرف می شود در 

حالی که توان تولید کارخانه ها بسیار بیشتر است.«
در ســؤال دیگــری از این فعــال عرصه تولید 
می پرسم: »در حال حاضر توان تولید پارچه رومبلی 
در کشور چقدر اســت؟« وی پاسخ می دهد: »توان 
تولید این پارچه در کشور بیش از 7۰ تا ۸۰ میلیون 
متر مربع است در حالی که با در نظر گرفتن مصرف 
پارچه رومبلی در صنوف مختلف، ســاالنه حدود 4۰ 
میلیون متــر مربع از این پارچه در کشــور مصرف 
می شــود. هرچند صنعت نســاجی از سال گذشته 
تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته است، اما در حال 
حاضر تحریم های داخلی، تولیدکنندگان را بیشــتر 
اذیــت می کند. انحصار موجود در واردات اســت که 
شاید بتوان اسم آن را رانت گذاشت، ضربه بیشتری 
به تولیدکنندگان داخلی وارد می کند تا تحریم های 

خارجی.«
این فعــال عرصه تولید داخلی، برای بهبود بازار 
داخلی پارچه های رو مبلی پیشــنهاد می دهد: »در 
ایــن وضعیت اقتصادی، انتظارات بزرگ نداریم، ولی 
آنچه می تواند کمک کننده باشد این است که حداقل 
مقابل تولیدات داخل مانعی نگذارند و از تولیدکنندگان 
خارجــی حمایت نکنند. با توجه به افت 6۰ الی ۸۰ 
درصــدی فروش مبلمان و تأثیر آن بر مصرف پارچه 
اگر قرار باشــد، طبق روال قبلی، واردات انجام شود، 
تولیدکننــدگان داخلی کجا باید محصول شــان را 
بفروشند؟ با توجه به مشکل تبادالت بانکی یا تحریم ها 
بسیاری از شرکت های بزرگ ریسک خرید از ایران را 
نمی کننــد، در این وضعیت حداقل باید در داخل به 

تولیدکنندگان توجه شود.«

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز: در حوزه لوازم خانگی 
نرخ تولید افزایش پیدا کرده تا 
مصرف کننده دچار کمبود نباشد، 
اما قاچاق همچنان مشکالتی را 
در این بخش ایجاد کرده است. 
موضوع شناسه داشتن هر کاالی 
تولیدی از مبادی ورودی تا محل 
دپو ما را در مبارزه با قاچاق یاری 

کرده است.

رئیس مرکــز ملی فرش: کیفیت 
ابریشم های وارداتی پایین است 
و قیمت آن ۵ برابر قیمت داخلی 
است. ما در مرکز ملی فرش سند 
رونق  برای  داریم ،  چشــم انداز 
تولید داخل کشــور از تولیدات 
باید حمایت کرد و زنجیره تامین 
مواد اولیه را باید راه اندازی کنیم، 
اگر نخ با کیفیت و با قیمت مناسب 

باشد، از آن استقبال می شود.

یک عضو انجمن نســاجی: انتظارات بزرگ نداریم، ولی آنچه 
می تواند کمک کننده باشد این است که حداقل مقابل تولیدات 
داخل مانعی نگذارند و از تولیدکنندگان خارجی حمایت نکنند. 
با توجه به افت 60 الی 80 درصدی فروش مبلمان و تأثیر آن بر 
مصرف پارچه اگر قرار باشد، طبق روال قبلی، واردات انجام شود، 

تولیدکنندگان داخلی کجا باید محصول شان را بفروشند؟

افقی:
 1- منطقه تالقی سه قاره مهم آسیا، آفریقا و اروپا- 
رودی در کشور کانادا که آب آن به عقب برمی گردد 
2- از قدیم آن را طال می دانستند- نام دیگر کتاب 
بوستان- الفبای موســیقی 3- یکی از اسباب های 
ورزش ژیمناســتیک- پستی و فرومایگی 4- تکرار 
یک حرف- کاپیتان مستبد زیردریایی خیالی- راندن 
و سوق دادن- مهمترین رشته کوه آمریکای جنوبی 
5- شهری در استان لرستان که سنگهای معدنی آن 
معروف اســت - به ذهن آوردن شعر و سخن بدون 
فکر قبلی- ریاضیدان معروف فرانسوی که پایه گذار 
حساب دیفرانسیل و آنالیز است 6- پشت سر- نام 
 پدر پیران سردار افراسیاب- اسب دوم- دریای عرب 
7- فیلمــی از بهــرام بیضایی- مــادر هنرها- رود 
بزرگی در کشــور پاکستان ۸- گوشه گیری- شاعر 
بزرگ ایتالیایی و خالــق کمدی الهی 9- خوردنی 
داغ این روزها- شــهری در کرمان با باغ های فراوان 
پسته- مؤسسه معروف نظرسنجی آمریکا 1۰- قلب 
دوم- شــهری در اســتان همدان- درخت همیشه 
لرزان- آماده و فراهم ساختن 11- برادران مخترع 
سینما- آنجا که ســخن باز می ماند آغاز می شود- 
طایفه کم حرف 12- مخترع ماشین بخار- امامزاده ای 
در محور هراز- مادر توانایی است 13- عنوانی برای 
امپراطوران روسیه- سازمان فضانوردی آمریکا- شتر 
بی کوهان آمریکای جنوبی 14- ضمیر جایگزین- 
عروس خطوط فارســی- ســوغاتی از استان یزد 
15- جنگی که مارقین بر علیه موالی متقیان علی 
علیه السالم به راه انداختند- مکانی در مکه - شهری 

که عروس کویر ایران لقب گرفته است.

عمودی:
 1- یک ضرورت اساســی بــرای رفع نیاز خود و 
دیگران- ســیاره ای در منظومه شمسی که از ماه 
کوچکتر اســت 2- مدرسه ای قدیمی و دیدنی در 
اکسیژن  فرانسوی که  کاشان- شیمیدان معروف 
را کشف کرد 3- از نمازهای شب- از این دوستان 

باید حــذر کرد- یکی از اناجیــل اربعه 4- گیاه 
رنگین- شاعری که او را پیامبر ستایشگران لقب 
داده اند - شاعر معروف فرانسوی که دوستدار شعر 
و شعرای فارسی زبان بود ۵- فرستاده امام حسین 
علیه السالم به کوفه- کشت و زراعت- لباسی برای 
جنگجویان قدیم- از ادات تشبیه 6- از کتب معتبر 
تاریخ اسالم- دریاچه ای در کشور همسایه- چشم 
و گوش تلویزیون 7- جاده بی آغاز- نامی که سیمرغ 
برای زال برگزیده بود- نوعی ملک مشترک 8- ساز 
شکوه گر- غذایی سرشار از امگا سه- سردار معروف 
ایرانی که موفق شد سلســله امویان را منقرض 
نماید 9- درسی که افالطون به آن خیلی اهمیت 
می داد- از پیامبران بنی اسرائیل- واژه هوا در زبان 
انگلیسی 10- معبدی باستانی در کنگاور- از مواردی 
که در هنگام رانندگی باید داشته باشیم- مظهر وفا 
در میان پرندگان 11- در مثل از مکیدنی هاست- 
تأخیر و آهستگی در انجام کار - بحث و گفت وگو 
12- ماده اصلی باروت- استخوانی در صورت - نام 
قدیم اداره آگاهی 13- ســوگلی سازهای ایرانی- 
مسجدی مقدس در کشــور عراق- نوعی جمله 
14- جزیره ای در کشور سوئد- شهری در استان 
بیستم  قرن  معروف  نمایشــنامه نویس  اردبیل- 
آمریکا و خالق نمایشنامه گربه روی شیروانی داغ 
1۵- رمانی از ویکتور هوگو شاعر و نویسنده بزرگ 

فرانسوی- تکرارش نام مرغ سلیمان است.

شماره 11۸۷9جدو    ل

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 139۸/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 ۰۰5۰9۸622۸ ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 ۰۰51299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 ۰۰66322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 ۰۰71۰15647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

989  و شناسه 
ملی 10101439621 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/1۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی ۰۰43216۰31 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
۰۰43۸21121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 12۸17576۰۸ 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 1۰1۰2591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 96 
شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - موسسه حسابرسی داریا روش به 
شناسه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا 
رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1397/12/29 انتخاب گردیدند - 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 مجتمع کشت و صنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت 81916 

و شناسه ملی 10101265667

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای علی عبادت طلب بارکوسرائی به شماره ملی 2720906077 
به ســمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران- خیابان 
آیت اله طالقانی- خیابان فلسطین- پالک 362- طبقه اول- واحد شمالی 

کدپستی 1416894533 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
سهامی خاص به شماره ثبت 470154 

و شناسه ملی 14004813854


