
 شوک واردات خودرو به بازار، کاهش قیمت خودرو ها را در پی نداشت

و در دستان مافیا مدیریت بازار خودر

گروه اقتصاد - جلیل رحیمی جهان آبادی گفت: 
یکی از شعار های دولت سیزدهم، ساماندهی 
و مشخص  بود  قیمت  افزایش  و  خودرو  بازار 
نیست که سیاه چاله بازار خودرو چیست که 
هر چه قانون تصویب و تالش می شود در آن 
ناپدید می شود و به سرانجام نمی رسد؛ باید دید 
خودروسازی،  صنایع  مدیران  درصد  چند  که 
خودروساز و متخصص هستند و چند درصد 
خارجی  و  داخلی  تحصیل کرده  و  متخصص 
داریم که بیکار هستند و حتی کار معمولی در 
شرکت های خودروسازی به آن ها داده نمی شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام 
افسارگسیخته  گرانی  از  انتقاد  با  مجلس  در 

به  برای  مجلس  تالش  گفت:  خودرو،  قیمت 
ناکام ماند، زیرا  نتیجه رسیدن واردات خودرو 
هدف اصلی مجلس از تدوین طرح واردات، رفع 
موانع سد راه بود و اینکه تعداد قابل توجهی 
تا  وارد  مردم  نیاز  اساس  بر  خارجی  خودروی 
از طریق خودروی  بازار خودرو  نیاز  از  بخشی 
خارجی تامین شده و خودرو های ارزان داخلی 
به سهولت در دسترس اقشار متوسط قرار بگیرد.

با  واردات خودرو  افزود: متاسفانه طرح  وی 
مخالفت هایی روبرو و از سر و ته آن زده شد و 
در نهایت چیزی که تصویب نهایی شد، واردات 
چند هزار خودروی مشخص با قیمت مشخص 
بود که در حال حاضر شرکت هایی در حال ثبت 

میزان  همین  واردات  البته  هستند.  سفارش 
خودرو را هم باید به فال نیک گرفت در واقع 
هدف نهایی که در این قانون به دنبالش بودیم 
که بر اساس آن آزادسازی واردات خودرو که هم 
بتواند بازار رقابت را ایجاد و هم مردم خودروی 
ارزان و مناسب در اختیار داشته باشد، تامین 

نخواهد شد.
ادامه  یازدهم  تربت جام در مجلس  نماینده 
قیمت  افزایش  در  موثر  عوامل  از  یکی  داد: 
خودرو، افزایش قیمت ارز و مواد اولیه است. 
البته عامل دیگر این است که شوکی که واردات 
خودرو به بازار وارد کرد، جدی نبوده است. به 
هر حال قیمت خودروی داخلی در حال افزایش 

است و اگر طرح را کامل تر اجرایی می کردیم با 
افزایش بی رویه و افسارگسیخته قیمت ها مواجه 

نبودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید 
حوزه  مشکالت  از  عمده ای  بخش  اینکه  بر 
خودرو به مافیایی برمی گردد که اجازه واردات 
خودرو های باکیفیت خارجی را نمی دهد، گفت: 
یکی از شعار های دولت سیزدهم، ساماندهی 
و مشخص  بود  قیمت  افزایش  و  خودرو  بازار 
نیست که سیاه چاله بازار خودرو چیست که 
هر چه قانون تصویب و تالش می شود در آن 
ناپدید می شود و به سرانجام نمی رسد؛ باید دید 
خودروسازی،  صنایع  مدیران  درصد  چند  که 
خودروساز و متخصص هستند و چند درصد 
خارجی  و  داخلی  تحصیل کرده  و  متخصص 
داریم که بیکار هستند و حتی کار معمولی در 
شرکت های خودروسازی به آن ها داده نمی شود.

وی تصریح کرد: در این رابطه نیاز است برای 
واردات خودرو به فکر اتخاذ تدابیر ویژه باشیم 
و موانع سد راه آن را رفع کنیم. بر اساس قانون 
دالر  هزار   ۲۰ زیر  خودرو های  واردات  مذکور، 
آزاد شده است، در حالی که نباید مانع خرید 
افرادی  توسط  دالر  هزار   ۲۰ باالی  خودرو های 
و  باکیفیت تر  خودرو های  خرید  توان  که  شد 
گران تر را دارند؛ وقتی که بخشی از نیاز جامعه 
با خودرو های گران قیمت و باکیفیت تامین شود، 
و  می یابد  کاهش  معمولی  خودرو های  قیمت 
مشخص نیست که به چه دلیلی با آن مخالفت 
و در مسیر آن، مانع تراشی می شود و به نظر 
می رسد همان مافیای همیشگی دارد بازار خودرو 
را مدیریت می کند و اجازه تحقق واردات خودرو 

را نمی دهد.
قانون  کرد:  خاطرنشان  رحیمی جهان آبادی 
واردات خودرو در حال اجرا است و شرکت های 
خودرو های  اندکی  تعداد  می توانند  خاص 
زیر ۲۰ هزار دالر وارد کنند، اما اینکه چه نوع 
خودرو هایی و با چه قیمتی به دست مردم برسد 

مشخص نیست.

از چندی پیش به صورت رسمی اعالم شد که خودروهای مونتاژی 
ایران گرانتر از قیمت جهانی فروخته میشوند که پی گیری ها حکایت 
از آن دارد که سازمان حمایت در صورت دریافت شکایت، با تخلفات 

برخورد می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم ها، 
دولت به منظور صرفه جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصوالت 
و  واردات  ممنوعیت  از  پس  کرد؛  اعالم  ممنوع  را  از جمله خودرو 
انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور 
بیشتر و پررنگ تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت های خصوصی 

در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها 
را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می کنند؛ این شیوه تولید 
مورد  در  که  نکته ای  اما  می شود  انجام  کشورها  اغلب  در  خودرو 
مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متأسفانه محصوالت مونتاژ 
شده با نرخ های نجومی به فروش می رسند؛ نرخ هایی که بعضاً ۲ تا ۴ 

برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است.
این موضوع مورد تأیید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز 
رسید؛ منوچهر منطقی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به 
اینکه در نبود خودروهای وارداتی، خودروهای مونتاژ شده بازار را در 
دست گرفته اند، گفته بود که این خودروها ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان 

باالتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.
برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی

در این رابطه عبدالله توکلی الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی 

وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس شکایتی که در مورد قیمت 

و وضعیت فروش اتفاق می افتاد، ورود می کند.
وی افزود: در واقع بر اساس پرونده هایی که برای خودروسازان بسته 
برخورد  تخلف،  احراز  و در صورت  ورود  می شود، سازمان حمایت 
می کند. سازمان حمایت در چند مورد هم ورود و برخورد هم کرده 

است 
سازمان حمایت در چند مورد هم ورود و برخورد هم کرده است

توکلی الهیجانی گفت: بررسی وضعیت گرانفروشی و قیمت ها یک 
کار حقوقی مرتبط با خودروساز است و سازمان حمایت به صورت 
بررسی  را  قیمت ها  ریز  و  این حوزه ورود کرده  به  کارشناسی شده 

می کند.
فروش دلبخواهی خودرو در بازار انحصاری

آنطور که فعاالن بازار خودرو می گویند، مونتاژکاران خودروهای خود 
را ۲ تا ۴ برابر باالتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه 
می فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دالر 

باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دالر فروخته می شود.
و  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رئیس  موتمنی  سعید  راستا  این  در 
قطعات  ایرانی  شرکت های  می گوید:  تهران  خودروی  فروشندگان 
منفصله را به صورت اعتباری و در تیراژ باال خریداری می کنند، اما به 
جای اینکه نرخ دالر را نرخ روز در نظر بگیرند، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان در 
نظر می گیرند و خودروهای مونتاژ شده را با قیمتی بسیار فراتر از قیمت 

خودرو در مبدا می فروشند.

وی تاکید می کند: بازار خودروی ایران در حال حاضر در انحصار 
خودروهای داخلی و مونتاژی است و به دلیل عرضه محدود، این 

خودروها با قیمت های دلبخواهی به فروش می رسند.
جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی آمده است که نشان 
می دهد قیمت ها نسبت به یک ماه پیش با افزایش میانگین ۱۰ تا ۵۰ 
میلیون تومانی مواجه شده اند. نکته قابل توجه آنکه خودروهای هایما، 
دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم پس از عرضه در بورس در بازه زمانی 

تقریباً یک ماهه ۱۵۰ میلیون تومان در بازار گران شده اند.

رحیمی جهان آبادی: متاسفانه 
طرح واردات خودرو با 
مخالفت هایی روبرو و از سر و ته 
آن زده شد و در نهایت چیزی 
که تصویب نهایی شد، واردات 
چند هزار خودروی مشخص با 
قیمت مشخص بود که در حال 
حاضر شرکت هایی در حال ثبت 
سفارش هستند

برخورد سازمان حمایت با گرانفروشی
مونتاژی های میلیاردی در بازار

  

وزارت کشاورزی واکنشی نسبت به عرضه پرتقال رنگ آوری شده 
ندارد

 افزایش ۵۰ درصدی نرخ گوجه فرنگی
نایب رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی خاطر نشان کرد: وزارت 
کشاورزی باید مانع عرضه پرتقال رنگ آوری شده در بازار شود اما متاسفانه 
اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد و در بازار این نوع پرتقال موجود است که 

سالمت مردم را به خطر می اندازند.
اسماعیل مرادیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به افزایش 
۵۰ درصدی نرخ گوجه فرنگی نسبت به هفته گذشته، گفت: قیمت گوجه 
فرنگی همواره در ماه های آبان و آذر افزایشی می شود و از آنجایی که در سال 
جاری بارندگی های پاییزه دیرتر از زمان همیشگی انجام شد از این رو افزایش 

نرخ گوجه فرنگی نسبت به سال های گذشته دیرتر اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه بارندگی های اخیر بخشی از گوجه تولیدشده در فضای باز 
را از بین برد، افزود: گوجه فرنگی مرغوب در میدان میوه تره بار کیلویی ۱۰ تا 
۲۰ هزار تومان، گوجه فرنگی قزوین کیلویی ۵ تا ۱۲ هزار تومان و گوجه فرنگی 
شیراز کیلویی 8 تا ۱۳ هزار تومان است؛ واحدهای صنفی می تواند بعد از 

احتساب سود ۳۵ درصدی این محصوالت را در بازار عرضه  کنند.
این فعال صنفی تاکید کرد: افزایش نرخ گوجه فرنگی مقطعی است و نرخ 

این محصول کشاورزی در روزهای آینده کاهشی خواهد شد.
بازار، تصریح کرد: سال  با اشاره به افزایش نرخ سیب زمینی در  مرادیان 
گذشته زمانی که نرخ سیب زمینی به کیلویی ۱۵ هزار تومان در میدان میوه 
با احتساب  اما امروز  این نرخ را غیر منطقی می دانستم  و تره بار رسید ما 
هزینه های که به کشاورزان تحمیل شده است،  به نظر می رسد که فروش 

سیب زمینی زیر ۱۰ هزار تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته این فعال صنفی؛ کدو کیلویی 8 تا ۱۵ هزار تومان و بادنجان کیلویی 
۵ تا ۱۰ هزار تومان در بازار موجود است. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی با بیان اینکه عرضه و تقاضا نرخ میوه و تره بار را تعیین می کند، گفت: 
جهاد کشاورزی استان ها باید به کشاورزان الگوی کشت بدهد به این معنا که 
به کشاورزان برنامه تولیدی بدهد که آنقدر تولید نکنند که قیمت  یک محصول 
ریزش کند و یا تولید آنقدر محدود شود که قیمت ها افزایشی شوند. وی 
افزایش نرخ  برخی میوه ها را مقطعی دانست و افزود: سردی هوا باعث افزایش 
قیمت شلغم نیز شده است اما نرخ آن بعد از کاهش دما کاهش پیدا می کند. 
در سال جاری به وفور مرکبات شمال تولید شد، و در حال حاضر پرتقال شمال 
کیلویی 8 تا ۱۵هزار تومان، پرتقال ناول کوهستان ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، انار 
ساوه 8 تا ۲۰ هزار تومان، انار شیراز ۱۲ تا ۲۵ هزار تومان، انار دماوند ۲۰ تا ۴۰ 
هزار تومان شده است. این فعال صنفی ادامه داد: قیمت سیب درختی نسبت 
به روزهای ابتدای عرضه این محصول حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایشی شده است 
این در حالیست که باید قیمت آن کاهشی می شد. در ابتدای عرضه قیمت 
سیب زرد کیلویی ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان بود اما امروز نرخ آن به کیلویی ۱۷ تا ۴۵ 

هزار تومان رسیده است.
مرادیان با بیان اینکه جهاد کشاورزی عکس العملی نسبت به اتفاقا تی که 
در بازار رخ می دهد از خود نشان نمی دهد، گفت: این وزارتخانه باید مانع 
عرضه پرتقال رنگ آوری شده در بازار شود اما متاسفانه اقدامی در این زمینه 
انجام نمی دهد و در بازار این نوع پرتقال موجود است که سالمت مردم را به 
خطر می اندازند. این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری مبنی 
بر صادرات مرکبات شمال به چین دارید؟ خاطر نشان کرد: خبر موثقی درباره 

صادرات مرکبات ندارم.

اقتصاداخبار
دوشنبه 23 آبان 1401/ شماره 1355
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ــخ 1401/08/15  ــام درتاری  تاســیس موسســه غیــر تجــاری تیــروژ مــد مهن
بــه شــماره ثبــت 54656 بــه شناســه ملــی 14011635718 ثبــت و امضــا ذیــل 
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم 
ــوع  ــاری موض ــر تج ــه غی ــام موسس ــد مهن ــروژ م ــام : تی ــردد. ن ــی میگ آگه
فعالیــت :1.طراحــی پارچــه و لبــاس، دوخــت و متدهــای طراحــی دیجیتــال و 
تامیــن ملزومــات لبــاس . برگــزاری نمایشــگاه لبــاس ، نمایــش مــد و لبــاس 
ــه هــای مــد و لبــاس .برگــزاری  ، ایجــاد نمایشــگا ه دائمــی، مــزون و نگارخان
ــد و  ــای م ــی فعالیته ــاس . معرف ــد و لب ــبتی م ــی و مناس ــنواره موضوع جش
لبــاس، طراحــی، تدویــن و تولیــد ژورنــال و راه انــدازی اســتودیو مــدو لبــاس 
ــگ و  ــوز از اداره کل وزارت فرهن ــب مج ــه موج ــه . ب ــر مربوط ــد تصاوی و تولی
ارشــاد اســامی برابــر بــا شــماره مجــوز 7/1401/1515 در تاریــخ 1401/07/30در 
اســتان مربوطــه ایــن آگهــی بــه ثبــت رســید. مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت 
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، بخــش 
ــی، کوچــه شــهید رضــا ابراهیــم قزوینــی،  مرکــزی، شــهر تهــران، پــل چوب
کوچــه فروردیــن، پــاک 8، طبقــه 1، واحــد 1 کدپســتی 1611895813 ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی 1,000,000 ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از 
شــرکا آقــای علــی مهنــام فــر بــه شــماره ملــی 0074794175 دارنــده 500000 
ریــال ســهم الشــرکه آقــای امیــر مردشــتی بــه شــماره ملــی 0079798349 
ــه  ــر ب ــام ف ــی مهن ــای عل ــران آق ــرکه مدی ــهم الش ــال س ــده 500000 ری دارن
شــماره ملــی 0074794175 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 
3 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 3 ســال آقــای امیــر مردشــتی بــه 
شــماره ملــی 0079798349 بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 
3 ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال دارنــدگان حــق 
امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور موسســه از قبیــل چک ، ســفته 
ــه نامــه هــای عــادی و  ــروات ، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلی ، ب
اداری بــا ا مضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهر موسســه 
معتبــر مــی باشــد.و ســایر مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیــات 
مدیــره مؤسســه صــادر خواهــد شــد. روزنامــه کثیــر االنتشــار اتحــاد ملــت 
ــت  ــوع فعالی ــت موض ــد. ثب ــن گردی ــه تعیی ــای موسس ــی ه ــت درج آگه جه
مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. ســازمان ثبــت 
اســنادواماک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تهــران 

 )1409139(

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140160307005003416 
مورخ 1401/06/30 هیات به شماره کاسه 58-1401 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد حسنی 
فرزند حسین  به شماره شناسنامه 63 صادره از جاجرم در یک قطعه محوطه محصور 
به مساحت 186,70متر مربع، از پاک 907 فرعی از163 اصلی واقع در اراضی پنبه 
زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی رحیم داد خدائیان کریم فرزند براتعلی 
فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/08/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/08/23
شناسه آگهی: 1401880

علی اوسط رستمی - رئیس ثبت اسناد و اماک 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 05/12/1398 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : موارد ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
و  پزشكي  تجهيزات  فروش  از  پس  خدمات  و  طراحي،توليد،توزيع،فروش  گرديد: 
تجهيزات  اوليه  مواد  و  نهايي  و صادرات محصول  واردات  دارويي-  و  آزمايشگاهي 
پزشكي و آزمايشگاهي و دارويي- اخذ و دريافت نمايندگي فروش، شركت در نمايشگاه 
هاي  آموزش  دارويي-  و  آزمايشگاهي  و  پزشكي  تجهيزات  و خارجي  داخلي  هاي 
تخصصي پس از اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذيصاح آقاي بشير بخشنده به شماره 
ملي 0062762257 با پرداخت مبلغ 500000 ريال به صندوق شركت در زمره شركاء در 
آمد.در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 1000000ريال به مبلغ 1500000ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه اساسنامه اصاح گرديد ليست شركا شركا بشرح ذيل مي باشد خانم زينب 
چناري 5269531925 دارنده 500000 ريال سهم الشركه آقاي امير اسداللهي فنا بناب 
1689882212دارنده 500000 ريال سهم الشركه آقاي بشير بخشنده 0062762257 

دارنده 500000 ريال سهم الشركه

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیوشا طهماسبی تویسرکانی فرزند بهرام به شماره 
شناسنامه 0014539551 صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی 
کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی شهرقدس به شماره سریال “25802/
ش ف” مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسامی واحد شهر قدس به نشانی شهر قدس میدان قدس انتهای 
اول  نماید.نوبت  ارسال  قدس  شهر  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  کلهر  شهید  بلوار 

)کد1401/08/359(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی مدرک
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جاوید کیانی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه 
1830132768صادره از ایذه درمقطع کاردانی رشته معماری صادره ازواحد دانشگاهی 
اعتبارمیباشد.ازیابنده  فاقد  و  است  139410604904مفقودگردیده  شماره  با  اهواز 
تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه 
کارگر)فرهنگ شهر(خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875_61349 وصندوق پستی 

و صندوق پستی195 ارسال نماید.)کد1401/08/361(

سند کمپانی خودروی پژو به نام وسیله نقلیه : پارس tu5 و رنگ خودرو : خاکستری 
NAAN11FE. : و مدل وسیله نقلیه : 99 و شماره پاک : 35ل429 و شماره شاسی
LH292386 و شماره موتور : 164B0262204 به نام صاحب سند : مسعود یوسف 

رضل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده است)کد1401/08/363(

برگ سبزوسندکمپانی خودروپیکان وانت به مدل1393وشماره پاک 82د856 
 NAAA36AA4EG118 وشماره شاسیp0064030ایران 82رنگ سفیدشماره موتور
665020 به مالکیت آقای رامین عباسی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

)کد1401/08/372(

بدینوسیله اعام می دارد کارت مجوز حمل ساح شکاری مدل گلوله زنی تک لول 
گلنگدنی کالیبر7/92به شماره بدنه B2879ساخت کشور ایران به نام زاهد باقری فر 
فرزند نقدی به شماره شناسنامه 140متولد 1335/05/04مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است.)کد1401/08/365(

سند کمپانی  سواری به نام وسیله نقلیه : پژو 206 اس دی تیو فایو به رنگ خودرو 
: سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 1393 و شماره پاک : ایران 92 266س36 و 
شماره شاسی : NAAP41FD6EJ652622 و شماره موتور : 163B0021304 به 
نام صاحب سند : ذوالفقار ابراهیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردیده 

است)کد1401/08/364(

سفید   : خودرو  رنگ  و  جک   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  کارت 
روغنی و مدل وسیله نقلیه : 97 و شماره پاک : 20 933س62 به شماره شاسی : 
نام  HFC4G31DJ0012822به   : موتور  شماره  و   NAKSH7328JB166576

می باشد. اعتبار ساقط  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ابوالقاسم طاهری   : صاحب سند 
)کد1401/08/367(

 سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودروی نام وسیله نقلیه : لوگان ال 90 به 
رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 1386 و شماره پاک : 55 ایران 628 م 14 
و شماره شاسی : 8A011500 و شماره موتور : 7702035322D037410 به نام 
صاحب سند : ربابه کاروان ماسوله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/08/368(

کارت هوشمند خودرو شمیم شمسی با کد ملی 0312179863 شماره شناسنامه 
0312179863 فرزند هدایت شمسی خودرو تیبا 1 سفید مدل SX 1401 به شماره 
پاک 68 ایران 885 د 54، شماره شاسی NAS811100N5795378 , شماره موتور 
M15/9511263 به نام شمیم شمسی در تاریخ 1401/08/22 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/08/366(

دعوت مجمع عمومی عادی
مورخ  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/12/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم زينب 
به سمت مدير  به شماره ملي 526953195  چناري 
عامل و عضو هيئت مديره -آقاي بشير بخشنده به 
عضو  و  رئيس  سمت  به  ملي 0062762257  شماره 
هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند كليه 
از قبيل چک سفته  اوراق تعهدآور شركت  و  اسناد 
بروات قراردادها عقود اسالمي و بطور كلي هر گونه 
قرار دادي كه براي شركت ايجاد تعهد نمايد با امضاء 

مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.


