
۳ گام برای تحول خودروسازی

فضای رقابتی، دخالت دولت را کاهش می دهد

صمت  وزارت  خودرو  صنایع  دفتر  مدیرکل 
صنعت  در  ما  غائی  هدف  اینکه  بیان  با 
صنعت  این  کردن  پذیر  رقابت  خودروسازی، 
است، گفت: فضای رقابتی باعث می شود که 
هم روابط تنظیم شود و هم دخالت دولت به 

حداقل برسد.
عبدالله توکلی الهیجانی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر در مورد رقابتی شدن صنعت خودروسازی و 
تنظیم  اظهار کرد:  این حوزه،  دخالت دولت در 
کننده روابط خودروساز و دولت و مردم رقابت 
را  رقابتی  فضای  بتوانیم  باید  واقع  در  است؛ 

اگر  تا  کنیم  ایجاد  کشور  خودروی  صنعت  در 
خودروسازی محصولی را می فروشد آن محصول 
در یک فضای رقابتی و در مقایسه با رقیب به 
فروش برسد و مصرف کننده حق انتخاب درست 
داشته باشد؛ این فضا باعث می شود که هم روابط 

تنظیم شود و هم دخالت دولت به حداقل برسد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان 
اینکه هدف نهایی برنامه تحولی صنعت خودرو در 
این وزارتخانه، رقابتی سازی این صنعت است، 
افزود: طبیعتاً در یک دوره گذار نمی شود انتظار 
داشت که دخالت های مستقیم دولت اتفاق نیفتد 

و بازار رها شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که در ابتدا 
جریان تولید ترمیم و با این شیوه، در هزینه های 
این  از  تا  شود  انجام  جویی  خودروسازان صرفه 
طریق مفهوم رقابت در صنعت خودروسازی معنا 

پیدا کند و احیا شود.
تحول  راه  نقشه  به  اشاره  با  الهیجانی  توکلی 
 ۳ برنامه  این  شد:  یادآور  خودرو،  صنعت 
احیای  و  سازی  آماده  شامل  اصلی  مرحله 
پایان  تا   ۱۴۰۰ دوم  )نیمه  موجود  ظرفیت های 
۱۴۰۱(، استانداردسازی همه محصوالت و تمرکز 

بر  تمرکز  و   )۱۴۰۲ )سال  صادرات  گسترش  بر 
صادراتی  بازارهای  گسترش  و  خارجی  ارتباطات 

)سالهای ۱۴.۳ و ۱۴۰۴( است.
وی ادامه داد: مرحله نخست برای حل مسائل و 
اصالح ساختار بنگاه ها، بالفعل کردن ظرفیت های 
و  تولید  مناسب  ترکیب  به  دستیابی  موجود، 
مرحله  پروژه های سرمایه گذاری،  آغاز  و  تعریف 
دوم حذف محصوالت قدیمی، تولید محصوالت 
منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به 
کیفیت رقابتی و مرحله سوم تمرکز بر ارتباطات 
خارجی و از طریق بهره برداری از فرصت خارجی 
و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصوالت 
رقابتی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی بر 
مبنای مزیت های ایجادشده در صنعت خودروی 

داخلی پیش بینی شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تاکید 
کرد: بنابراین پیش نیازهایی برای رفتن به سمت 
فضای رقابتی در صنعت خودروسازی الزم داریم 
که به صورت کلی از جمله پیش نیازهای اصلی 
خودروسازی،  صنعت  کردن  پذیر  رقابت  برای 
کاهش هزینه های سربار، تثبیت جریان تولید و 

حرکت به سمت دانش بنیانی شدن است.
توکلی الهیجانی اضافه کرد: همچنین باید اشاره 
از  اقتصادی  تولید خودروهای  بر  کنم که تمرکز 
دیگر پیش نیازهاست؛ خودروهای اقتصادی هم 
به خودروهایی گفته می شود که کارکرد مطمئن 

داشته باشند اما با قیمت ارزان عرضه شوند.
در  متناسبی  برنامه های  اگر  شد:  یادآور  وی 
بود  ممکن  نمی شد  بینی  پیش  خودرو  صنعت 
خودروسازان  مانند  هم  دولتی  خودروسازان 
خصوصی قسمت های پردردسر بازار را رها کنند 
و به قسمت کم دردسرتر یعنی فروش خودروهای 

مونتاژی با حاشیه سود باال بروند.
توکلی الهیجانی تاکید کرد: بنابراین هدف غائی 
ما در صنعت خودروسازی، رقابت پذیر کردن این 

صنعت است. 

محمد رضوانی فر دیروز با انتخاب شورای عالی بورس به عنوان 
رئیس جدید سازمان بورس معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر دیروز اخباری مبنی بر استعفای مجید 
عشقی رئیس سازمان بورس و موافقت خاندوزی با این استعفا 

نشان  مهر  خبرنگار  پیگیری های  مطرح شد،  مجازی  فضای  در 
می دهد، جلسه شورای عالی بورس دیروز صبح ساعت ۱۰ ونیم 
برگزار شده و محمد رضوانی فر با پیشنهاد وزیر اقتصاد و انتخاب 
شورای عالی بورس به عنوان رئیس جدید سازمان بورس معرفی 

شد.
رضوانی فر متولد ۱۳۵۶ و دانش آموخته دانشگاه امام صادق 
بوده و مدیرعاملی شستا و تیپیکو و گروه البرز را در کارنامه 

دارد.

توکلی الهیجانی: نکته مهم 
این است که در ابتدا جریان 
تولید ترمیم و با این شیوه، در 
هزینه های خودروسازان صرفه 
جویی انجام شود تا از این 
طریق مفهوم رقابت در صنعت 
خودروسازی معنا پیدا کند و 
احیا شود

با انتخاب شورای عالی بورس
محمدرضوانی فر رئیس سازمان بورس شد

  

 افزایش اندک قیمت تخم مرغ

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران خاطر نشان کرد: در 
گذشته تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که نرخ رنگ دانه 
از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است از این رو 
تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده را از فرآیند تولید حذف کردند

ناصر نبی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از افزایش هزار تومانی 
نرخ تخم مرغ درب مرغداری ها خبر داد و افزود: قیمت یک کیلو تخم مرغ 
از کیلویی ۳۶ هزار تومان به کیلویی ۳7 هزار تومان رسیده است. به گفته 
وی؛ افزایش هزار تومانی تخم مرغ درب  مرغداری ها حداقل قیمت آن را در 
واحدهای صنفی حدود ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش می دهد. این فعال اقتصادی 
میزان تولید روزانه تخم مرغ را حدود ۲ هزار ۳۰۰ تن دانست و افزود: اگر هر 
کیلو تخم مرغ کیلویی ۳۸ هزار تومان محاسبه شود تولیدکنندگان کیلویی ۱۰ 
هزار تومان ضرر می کنند و نرخ منطقی تخم مرغ بدون احتساب سود ۱۰ درصد 
باید کیلویی ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان درب مرغداری ها شود. رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با تاکید بر عملیاتی نشدن وعده های دولت 
در زمینه حمایت از تولیدکنندگان، خاطر نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور 
به تولیدکنندگان قول داد در صورت همراهی با دولت تا پایان شهریور عالوه 
بر  اصالح قیمت ها ذرت  معوقه ماه های گذشته را به تولیدکنندگان بدهد اما 
نمی دانم وزیر کشاورزی با چه منطقی می خواهد این سخنان را کتمان کند در 
صورتی که در این جلسه حضور داشتند. نبی پور ادامه داد: معاون اول رئیس 
جمهور ۲ بار به وزیر کشاورزی نامه نوشت که مشکل قیمت تخم مرغ را حل 
کند اما وزیر کشاورزی تمایلی به اصالح قیمت ها ندارد و این ذهنیت برای 
تولیدکنندگان ایجاد شده است که می خواهند ما را بازی بدهند. این فعال 
اقتصادی با اشاره به افت توان خرید مصرف کنندگان، افزود: سود قابل توجهی 
از محل آزادسازی نرخ نهاده ها عاید دولت شد از این رو دولت باید به اجبار 
یارانه ای به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت کند که آنها بتوانند به کار 
خود ادامه بدهند تا مردم بتوانند ارزان ترین پروتئین را خریداری کنند. وی با 
انتقاد از نحوه ذخیره سازی تخم مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، خاطر 
نشان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام اردیبهشت سال جاری ۲ هزار و 7۰۰ تن 
تخم مرغ از مرغداران خریداری کرد اما هنوز پولی به آنها پرداخت نکرده است. 
نبی پور با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن تخم مرغ از کشور صادر می شود، 
گفت: صادرات متاثر از نرخ دالر است اگر نرخ دالر باال برود شاهد افزایش 
صادرات هستیم و با کاهشی شدن نرخ آن روند صادرات متوقف می شود. 
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در پاسخ به این پرسش 
که چرا زرده تخم مرغ مانند گذشته نارنجی رنگ نیست؟ گفت: در گذشته 
تولیدکنندگان رنگ دانه استفاده می کردند اما از آنجایی که نرخ رنگ دانه از 
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است از این 
رو تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تولید این ماده را از فرآیند تولید حذف 
کردند؛ همچنین کیفیت ذرتی که مرغ تخم گذار مصرف می کند در کیفیت 
تخم مرغ تاثیر می گذارد. مرغ های محلی به دلیل علوفه و یونجه  تازه ای که 

مصرف می کند زردی آن پررنگ تر است.

اقتصاداخبار
سه شنبه 1 آذر 1401/ شماره 1۳62

5روزنامه صبح ایران

 برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس ای 1/8 به مدل 1389به پالک۵۳ س 
۷1۳ ایران ۳1 به رنگ سفید روغنی به به شماره موتور 12489187340 و به شماره شاسی 
NAAM01CA1BE032505 به مالکیت راضیه منصوری صحبت آباد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/01(

کارت خودروی کامیون به نام وسیله نقلیه : بنز خاور 60۸ و رنگ خودرو : سبز روغنی و 
مدل وسیله نقلیه : 1۳6۵ و شماره پالک : 2۳4ع۹۵ایران ۳1و شماره شاسی : 1640۵40۵ و 
شماره موتور : 10116240 به نام صاحب سند : کریم دهقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد 1401/09/02(

برگ سبز و سند کمپانی و کارت سوخت موتورسیکلت پرواز به رنگ موتورسیکلت 
: بنفش و  مدل موتورسیکلت : 1395 و  شماره پالک : 555/85231 و  شماره موتور : 
0196N2N940861 و  شماره تنه : N2N***200M9514102 و نام مالک : علیرضا 

بروجنی سامانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/03(

کارت ماشین و کارت سوخت خودرو تاکسی  به نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ خودرو 
: سبز و مدل وسیله نقلیه : 1383 و شماره پالک : 695ت44 ایران 11 و شماره شاسی : 
s1412283234415 و شماره موتور : 00694843 به نام صاحب سند : صدیقه سعادت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/09(

برگ سبز خودرو به نام مجید یاری با کد ملی 6649877719 ش ش58 فرزند غالم 
رضا خودرو پراید صبا رنگ سفید روغنی مدل 1377 ش پالک 40ایران 274ص 82 
شماره شاسی s1412277551151 شماره موتور00065118 به نام مجید یاری در تاریخ 

02/08/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/09/10(

 : خودرو  رنگ  و  تیبا   : نقلیه  وسیله  نام  به  سواری  خودروی  هوشمند  کارت 
 : : 20 814 ن 48 و شماره شاسی  و شماره پالک   1400 : نقلیه  و مدل وسیله  سفید 
 : سند  صاحب  نام  به   M15/9160079  : موتور  شماره  و   Nas811100m5735586

صدیقه عشقی زاده   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. )کد 1401/09/11( 

سند مالکیت و سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری  و نام وسیله نقلیه : پراید و رنگ 
خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1376 و شماره پالک : 19ب231ایران30 و شماره 
شاسی : S1412276532109 و شماره موتور : 00037889 به نام صاحب سند : اشکان 

حجتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/04(

 برگ سبز خودرو رضا رحیمی مقدم با کد ملی 3240829819 فرزند مجتبی خودرو 
بنز سی 240 رنگ سفید مدل 2003 شماره پالک 82 ایران 995ط65 شماره شاسی 
در  میرزایی  نام حمید  موتور 11291231381036  WDB2030611F347083 شماره 

تاریخ 1400/06/09 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد 1401/09/12( 

سند کمپانی خودروی ام وی ام به نام وسیله نقلیه : آریزو 5 و رنگ خودرو : سفید 
 : ایران 55 337 م 71 و شماره شاسی   : : 1396 و شماره پالک  نقلیه  و مدل وسیله 
 MWME4G15BABH004196 : NATFCANHCH1004711 و شماره موتور 

به نام صاحب سند : امیرعسگری  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 
)1401/09/08

کارت دانشجویی به اسم کیوان یوسفی جو به شماره ملی  2420288866  رشته 
پزشکی از  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد 1401/09/07(

شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  احمدی  نازیال  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
2440149462 صادره از فیروزآباد مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی صادره از 
واحد دانشگاهی مرودشت با شماره 2511181 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت به نشانی استان 
فارس شهرستان مرودشت کیلومتر3 جاده تخت جمشید دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مرودشت ارسال نماید. )کد 1401/09/05(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه نسوز امیرکبیر درتاریخ 2۵/0۸/1401 
به شماره ثبت 604۸1۹ به شناسه ملی 14011661۳۷6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی مجاز ) شامل ( خرید و فروش و خدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش ، تولید ، توزیع ،صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از منسوجات شامل پوشاک، لباس و متفرقات 
لباس، اشیاء نسجی دوخته، پارچه های تار و پودباف مخصوص، پارچه های تار و پودباف 
از نخ کاغذی، رشته های مصنوعی، الیاف مصنوعی، پارچه های نسجی منگوله بافت، 
پارچه های نسجی آغشته، پوشانده یا مطبق شده اشیاء، پارچه های کشباف، قالب باف 
یا غیر قالب باف، پارچه های تار و پودبافت از موی بال و دم ، ابریشم، پنبه، پشم، موی 
نرم، سایر الیاف نسجی نباتی، نخ کاغذی ، کفش، کیفهای دستی و محفظه های همانند، 
کاله ، عصا ، اشیاء ساخته شده از چرم، مصنوعات زین و برگسازی، محصوالت صنایع 
انواع فرآورده های خوراکی، نوشابه ها، فرآورده های غالت،  غذایی، مواد غذایی و 
آرد، نشاسته، فکول یا شیر، خشکبار، میوه و تره بار، سبزیجات و نباتات و فرآورده 
های آنها، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی ، شیرینی، نان های شیرینی، شکالت 
و فرآورده ها، گوشت و احشاء و محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند، شیر و 
محصوالت لبنی، تخم پرندگان ، عسل طبیعی، نباتات زنده و محصوالت گل کاری، گل 
و گیاه دارویی، خوراکی و زینتی ، محصوالت سلولزی، صنایع نوین و پیشرفته، دارو و 
سایر تولیدات صنعتی، صنایع تبدیلی، محصوالت حیوانی و صنایع وابسته، مصنوعات 
از خاک، سنگ، گچ، آهک، سیمان، سرامیک ، شیشه و مصنوعات از شیشه،  نمک، 
گوگرد، پنبه نسوز ، میکا ، مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ،تفلون 
،سیلیکون،کائوچو،فیبر،اوات ،نمدو پارچه های نبافته ،نخ های ویژه، ریسمان،طناب و 
کابل و اشیای ساخته شده از آنها، رشته های سنتیک یا مصنوعی، یا از مواد همانند، 
قطعات خودرو و نیروی محرکه و اجزا و قطعات منفصله. ماشین سازی و تجهیزات، 
ابزار آالت، صنایع برق و الکترونیک، چراغ های تبلیغاتی، تابلوهای نورانی راهنما ، 
اسباب تخت خواب همانند چراغ و وسایل روشنایی، لوازم خانگی، بازیچه، اسباب بازی 
و لوازم ورزشی اجزاء و قطعات و متفرعات آن، لوازم سفر، ساختمان های پیش ساخته، 
مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی،   اشیاء 
ساخته شده از روده ،  محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن . تجارت 
الکترونیک و بازاریابی) غیرهرمی و غیر شبکه ای (، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، 
اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی وحقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و اعتبارات 
بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی در راستای تحقق اهداف 
شرکت ، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی 
و بین المللی،شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و کنفرانسهای مختلف داخلی و 
خارجی، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان امام خمینی 
)ره (، کوچه ناهید، خیابان ناظم االطباء جنوبی، پالک 6۷، مجتمع تجاری مشرقی، 
طبقه 1-، واحد ۸ کدپستی 111۵6641۳۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی حقی به 
شماره ملی 14620۳۸11۵ دارنده ۹۹00000000 ریال سهم الشرکه آقای حسن حقی به 
شماره ملی 60۳0016۹۷0 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
علی حقی به شماره ملی 14620۳۸11۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسن حقی به شماره ملی 60۳0016۹۷0 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا عضو اصلی هیئت مدیره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1414202( 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاره گستر اخوان مهر درتاریخ 24/0۸/1401 
به شماره ثبت 604۷4۳ به شناسه ملی 140116۵۸۳۸2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه گمرکات کشور- 
اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز 
داخل و خارج کشور- گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی )ال سی ( از بانکها جهت 
شرکت - ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی - اخذ و اعطای 
نمایندگی از و به داخل و خارج کشور - شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات داخلی 
و خارجی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی -انجام هرگونه فعالیت 
مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، درب دوم، کوچه رازی، خیابان دکتر علی شریعتی، پالک 164۷-، ساختمان 
الهیه، طبقه همکف کدپستی 1۹۳۹61۳۹11 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اکرم سادات خانی 
به شماره ملی 04۹14۸1۳22 دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه آقای امین محمودی به 
شماره ملی 1۵2044۳44۷ دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم 
اکرم سادات خانی به شماره ملی 04۹14۸1۳22 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امین محمودی به شماره 
ملی 1۵2044۳44۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14141۹۳(

درتاریخ  الملل  بین  درین  تجارت  آلتین  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
11/0۸/1401 به شماره ثبت 6041۵۹ به شناسه ملی 140116264۷0 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات 
پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت 
نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین 
المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شادمان، خیابان 
شادمهر، بن بست شهید احمد سالمتی، پالک 14، شمال، طبقه 1، واحد 1 کدپستی 
14۵6۷۵۳۷۸1 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر طالب به شماره ملی 1۵۷0644۸61 
دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی طالب به شماره ملی 1۵۸0۸۵۹۸60 
دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر طالب به شماره ملی 
1۵۷0644۸61 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدعلی طالب 
به شماره ملی 1۵۸0۸۵۹۸60 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )14141۹۸( 

درتاریخ  متین  الکتریک  گستر  ایده  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس   
2۹/0۸/1401 به شماره ثبت 604۹۷۹ به شناسه ملی 140116۷0۳6۵ ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :خرید، فروش، واردات و صادرات موبایل و تلفن همراه و لوازم جانبی 
تلفن همراه و کلیه لوازم صوتی و تصویری و کلیه لوازم خانگی ، انجام کلیه خدمات 
پس از فروش و تعمیرات لوازم خانگی و تلفن همراه و کلیه لوازم صوتی و تصویری، 
ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،ترخیص کاال از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء 
نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و 
بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی 
در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه 
بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، و مزایدات دولتی و خصوصی 
اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، صادقیه، خیابان دوم، خیابان ستارخان، پالک 60۹، 
ساختمان بنفشه، طبقه ۳، واحد جنوبی کدپستی 14۵16۸464۹ سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۵,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای محسن میر محمدعلی به شماره ملی 001۸00۷۷40 دارنده 400000000 
ریال سهم الشرکه آقای وحید جعفری ملک آبادی به شماره ملی 116011۷421 دارنده 
4600000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن میر محمدعلی به 
شماره ملی 001۸00۷۷40 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای وحید 
جعفری ملک آبادی به شماره ملی 116011۷421 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )141420۳(


