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کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت کرد

سرگردانی تنظیم بازار میوه  شب عید

گروه اقتصاد - علی رغم آنکه در ابتدای دی 
ماه معاونت بازرگانی وزارت جهاد از واگذاری 
تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی 
خبر داده بود، اما کمیسیون کشاورزی مجلس 

با این موضوع مخالفت کرده است.
طی هفته های اخیر معاون بازرگانی وزارت 
بازار  تنظیم  که  کرد  اعالم  کشاورزی  جهاد 
میوه شب عید به بخش خصوصی واگذار شد 
و براین اساس دولت به دنبال توزیع میوه به 
قیمت مناسب برای مصرف کننده و حمایت از 

تولیدکننده است.
بسیاری از فعاالن و دست اندرکاران بخش 
کشاورزی معتقدند که یکی از اشتباهات سنوات 
گذشته در امر تنظیم بازار اعالم قیمت بود چرا 
که با اعالم قیمت دولت این پالس را به بازار 
پرتقال  و  سیب  نرخ  این  از  کمتر  که  می داد 

عرضه نشود. 
بازار  تنظیم  بحث  بود  قرار  آنکه  وجود  با 
میوه شب عید بویژه در تامین سیب و پرتقال 
طرفی  از  و  شود  واگذار  خصوصی  بخش  به 
که  کردند  اعالم  خصوصی  بخش  مسئوالن 
حداقل ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار عرضه می 
کنند، اما کمیسیون کشاورزی مجلس با این 

امر مخالفت کرد.
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  عسگری  آقای 
در  که  اتفاقاتی  گذشته  سال  گفت:  مجلس 
بحث میوه شب عید افتاد، بسیار نگران کننده 
بود . براساس قانون میوه شب عید باید میوه را 
بخریم و پس از انتقال به سردخانه، سورتینگ 
و بسته بندی کنیم. اما سازمان تعاون روستایی 
بدون سورتینگ این کار را انجام داد که به اطالع 

حال  در  اتفاقاتی  چه  که  رساندیم  وزیر  آقای 
وقوع است .

هفته گذشته به وزیر جهاد و دستگاه های 
عید  شب  میوه  برای  که  کردیم  اعالم  متولی 
چه برنامه ای دارید، آنها اعالم کردند که در 
اختیار بخش خصوصی می گذاریم، اما ما قبول 
نکردیم. وزارت جهاد با چه تضمینی می خواهد 
این کار را انجام دهد. لذا با توجه به آنکه زمان 
زیادی تا پایان سال باقی نمانده، باید بیایند و 
پاسخگو باشند تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.

تنظیم  آنکه سال گذشته بحث  به  توجه  با 
جهاد  وزارت  اختیار  در  عید  شب  میوه  بازار 
مشکالتی ایجاد کرد ، نپذیرفتیم که امسال  در 
اختیار بخش خصوصی باشد. به همین خاطر 
قرار است وزیر  توضیح دهد که چه کاری می 

خواهند انجام دهند.
ضرورت واگذاری تنظیم بازار به بخش 

خصوصی
آقای جبرئیل برادری رئیس جهاد کشاورزی 
بازار  تنظیم  از  هدف  گفت:  تهران  استان 
میوه شب عید آن است که از ظرفیت بخش 
خصوصی در حوزه تامین و توزیع استفاده شود 
و بخش دولتی تنها بحث نظارت را باید برعهده 
داشته باشد. به گفته او، امسال بدلیل فراوانی 
سیب و پرتقال کمبودی در تامین نداریم که 

مشکلی بوجود آید.
برادری می گوید: در بحث تنظیم بازار همانند 
دیگر کشورها باید از ظرفیت بخش خصوصی 

استفاده کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: هم 
اکنون  صنوف و بخش خصوصی هستند که با 

عرضه و تقاضا و ساماندهی بازار تعادل ایجاد 
می کنند.

اعالم قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار 
کارشناسی نیست

اتحادیه  رئیس  نژاد  دارایی  مصطفی  آقای 
بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: 
امسال قرار بود بحث تنظیم بازار میوه شب عید 
به بخش خصوصی واگذار شود چرا که همه 
ساله امر تنظیم بازار میوه شب عید توسط دولت 

منجر به ضرر و زیان می شد.
به گفته او، بنابر خواسته نمایندگان مجلس، 
اگر امسال قرار نیست که بخش خصوصی در 
باشد، سازمان  داشته  نقشی  بازار  تنظیم  امر 

تعاون روستایی پای کار بیاید.
دارایی نژاد می گوید: با توجه به آنکه مجلس 
بازار کرد،  تنظیم  امر  به  را مکلف  وزیر جهاد 
براین اساس ذخیره سازی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن سیب 

و هزارتن پرتقال برای تهران کافی است.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی ادامه 
داد: با توجه به آنکه ماه رمضان مصادف با ایام 
عید است، برآورد می شود که مصرف ۳۰ تا ۴۰ 
درصد کاهش یابد. به گفته او، اتحادیه از ۱۰ 
اسفند روزانه ۱۰ هزارتن، ۲۰ اسفند ۲۰ هزارتن 
و اواخر اسفند ۳۰ هزارتن سیب و پرتقال عرضه 
عرضه  در  کمبودی  وجود  این  با  که  کند  می 
نداریم. دارایی نژاد با بیان اینکه سیب ها در 
سردخانه دپو هستند، گفت: اکنون ۳۵ درصد 
پرتقال روی درخت مانده است که براین اساس 
مشکلی در توزیع وجود ندارد. لذا وزارت جهاد 
به میزان محدود باید اقدام به ذخیره سازی کند 
تا در صورت کمبود در بازار سیب و پرتقال های 

ذخیره شده را در بازار عرضه کند.
مرکزی  میدان  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
نباید  عنوان  هیچ  به  جهاد  وزارت  داد:  ادامه 
قیمت سیب و پرتقال را اعالم کند که این امر 

کارشناسی نیست.
موظف  جهاد  وزارت  مجلس،  تکلیف  بنابر 
به ذخیره سازی و تنظیم بازار میوه شب عید 
است که مسئوالن سازمان تعاون روستایی با 
کارشناسان بخش خصوصی باید تعامل کنند و 
راهکارهایی را به کار بگیرند تا مشکالت سنوات 

گذشته تکرار نشود.
صدی گری دولت در امر تنظیم بازار منجر به 

برهم زدن بازار می شود
آقای علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس گفت: همه ساله دولت در امر تنظیم 
بازار میوه شب عید ورود می کند و همواره با 
به  بازار  میزانی که دولت خریداری می کند، 

تعادل می رسد.
به گفته او، با ذخیره سازی میوه شب عید و 
همخوانی عرضه و تقاضا، گرانی به مردم فشار 
نمی آورد، حال اگر امسال همراهی و حمایت 
دولت نباشد، بخش خصوصی به امر تنظیم 
بازار ورود نمی کند که این امر منجر به التهاب 
بازار میوه در شب عید خواهد شد. نظری گفت: 
سال گذشته امر تنظیم بازار میوه شب عیدبرای 
وزارت جهاد مشکالت زیادی به همراه داشت، 
لذا امسال سیاست وزارت جهاد این است که 
این موضوع را به بخش خصوصی واگذار کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: 
با توجه به آنکه ورود بخش خصوصی در امر 
همچون  الزاماتی  عید  شب  میوه  بازار  تنظیم 
سرمایه در گردش دارد، بعید است که در این 
امر ورود کنند. ضمن آنکه ورود در امر خرید و 

پیش خرید هم باید زودتر اتفاق می افتد.
او می گوید: اصل تنظیم بازار میوه شب عید 
باید به تشکل ها و بخش خصوصی واگذار شود 
چرا که تصدی گری و سیاست گذاری دولت 
منجر به برهم زدن بازار می شود. براین اساس 
در نشست دولت با بخش خصوصی الزامات 

الزم باید انجام شود .
امر  در  خصوصی  بخش  اگر  گفت:  نظری 
تنظیم بازار زودتر ورود می کرد، امکان خرید 
از خود تولیدکننده وجود داشت، اما امسال به 
سبب گذشت زمان، وزارت جهاد باید در این امر 
ورود کند و در سال های آتی دولت به تصدی 
گری پایان دهد و بخش خصوصی پای کار آید.

بنابر آمار از سال ۸۵ دولت در ذخیره سازی 
به  ها  سال  این  طی  که  شد  پیشگام  میوه 
دالیل متعدد در امر  تنظیم بازار موفق نبود، 
از  بسیاری  اخیر  منظور طی چند سال  بدین 
تاکید کردند که بخش خصوصی  کارشناسان 
به این امر ورود پیدا کند، اما امسال به سبب 
تاخیر در اعالم واگذاری امر  تنظیم بازار و دیگر 
الزامات مجلس با این واگذاری موافقت نکرده 
است که در ادامه باید منتظر ماند و دید که این 

موضوع به کجا می رسد؟ 

با توجه به آنکه سال گذشته 
بحث تنظیم بازار میوه 
شب عید در اختیار وزارت 
جهاد مشکالتی ایجاد کرد ، 
نپذیرفتیم که امسال  در اختیار 
بخش خصوصی باشد. به همین 
خاطر قرار است وزیر  توضیح 
دهد که چه کاری می خواهند 
انجام دهند

رئیس کل بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان:
مهار تورم سیاست اصلی بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک 
مرکزی در دوره جدید اعالم کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را 
در این دوره عملیاتی می کنیم بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل 
تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت 

هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی با اقتصاددانان، 
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه 
دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه 
نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید و 
اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از 
شاخص های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می شود که در 
این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه ها و صاحبنظران قطعا می تواند 

ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده یاری رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 
از جمله رسالت های اصلی تمام بانک های مرکزی است، تصریح کرد: این 
بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می کند و در این 
راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه های تخصصی پولی و بانکی احیا 

و عملیاتی خواهد شد.
از تولید و اشتغال آفرینی را مورد تاکید قرار  فرزین در ادامه حمایت 
داد و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه های 
تولیدی از اولویت های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت 
واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه 

محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصالح نظام 
بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن 
و تفکیک بانک ها در قالب بانک های توسعه ای، تخصصی و تجاری به 
همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک ها، یکی از 

ضرورت های اصالح نظام بانکی به شمار می رود.
طبق اعالم بانک مرکزی، فرزین نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، 
هدفمند،  تسهیالت دهی  برداشت ها،  اضافه  و  ترازنامه  مقداری  کنترل 
کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با 
بانک های ناتراز و ناسالم را از ضرورت های مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک 
مرکزی در این راستا قطعا بصورت فعاالنه و تخصصی ورود خواهد کرد تا 
عالوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هدایت هدفمند تسهیالت 
بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود. 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هلیا طب پاشا درتاریخ 1401/10/14 به شماره ثبت 607231 
زیر  به شرح  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن  و  ثبت  به شناسه ملی 14011836589 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی واردات و 
صادرات و خدمات پس از فروش و پشتیبانی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تولید، واردات و صادرات، 
توزیع و عرضه وسایل و تجهیزات پزشکی، ارائه خدمات پس از فروش در حوزه وسایل و تجهیزات 
پزشکی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی تجهیز وسایل و تجهیزات پزشکی، خدمات کنترل کیفی 
تجهیزات پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت 
اعتباری داخلی و خارجی، اخذ  بانک ها و موسسات مالی و  از کلیه  ارزی و ریالی  بانکی به صورت 
اعتبار برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور، برپایی سمینار و همایش، 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 
شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان ب ، پالک 22، 
طبقه 3، واحد 13 کدپستی 1985693466 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدعلیرضا خاتمی به شماره ملی 0036641081 
دارنده 250000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی علی خان زاده کورکانلو به شماره ملی 0829905391 
به شماره ملی 4969660654 دارنده 250000  بهمن خانی  آقای  الشرکه  دارنده 250000 ریال سهم 
به شماره ملی 5079231939 دارنده 250000 ریال سهم  پاشازاده  الشرکه آقای یوسف  ریال سهم 
به  به شماره ملی 0829905391  زاده کورکانلو  آقای مجتبی علی خان  اعضا هیئت مدیره  الشرکه 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یوسف پاشازاده به شماره ملی 5079231939 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 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 باامضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیر عامل 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 )1440820( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیان سنگ ماندگار پارس درتاریخ 1401/07/19 به شماره ثبت 603105 
به شناسه ملی 14011568002 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف )بجز نفت 
و گاز و پتروشیمی(، استخراج)بجر نفت و گاز و پتروشیمی(، بهره برداری و تغلیظ مواد معدنی )بجز معادن 
نفت و گاز و پتروشیمی( ، احداث و توسعه واحد فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی ، سنگ های تزیینی و 
قیمتی درصورت نیاز پس از اخذ مجوز ، مشارکت و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مستعد ، معادن )بجز 
نفت و گاز( و واحدهای فرآوری برای شرکت ، واردات ماشین آالت و قطعات یدکی اعم از معدنی ، صنعتی و 
راهسازی برای شرکت ، واردات مواد اولیه و مصرفی و تجهیزات موردنیاز برای شرکت ، انجام امور ساختمانی 
و راه سازی ، نظارت و اجرا کلیه پروژه های عمرانی ، انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات و توزیع و پخش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور برای شرکت ، انجام امور خدماتی ، تامین 
نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت ، تامین ماشین آالت سبک و سنگین ، خرید و فروش معدن و مواد 
معدنی ، گشایش اعتبارات ، ایجاد شعب و اخذ نمایندگی در داخل وخارج از کشور ، اخذ وام از کلیه بانکها و 
موسسات مالی اعتباری برای شرکت ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و عرضه محصول برای شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان تهران، شهرستان ری، بخش فشاپویه، روستای شمس آباد، )شهرک صنعتی شمس آباد(، خیابان 
قلمستان ، خیابان گلبن سوم، پالک C65 ،2، طبقه همکف کدپستی 1834163474 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا مختاری اسفیدواجانی 
به شماره ملی 0052391221 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه آقای احمدرضا مختاری اسفیدواجانی به شماره 
ملی 0052484793 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه آقای علی علیزاده به شماره ملی 0570095522 دارنده 
330000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052391221 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمدرضا 
مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052484793 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی علیزاده به شماره ملی 0570095522 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
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 )1440818( تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود کیان سنگ ماندگار پارس درتاریخ 1401/07/19 به شماره ثبت 603105 به شناسه ملی 
14011568002 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف )بجز نفت و گاز و پتروشیمی(، 
استخراج)بجر نفت و گاز و پتروشیمی(، بهره برداری و تغلیظ مواد معدنی )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( 
، احداث و توسعه واحد فرآوری و تولید انواع فلزات معدنی ، سنگ های تزیینی و قیمتی درصورت نیاز پس از 
اخذ مجوز ، مشارکت و سرمایه گذاری در محدوده اکتشافی مستعد ، معادن )بجز نفت و گاز( و واحدهای فرآوری 
برای شرکت ، واردات ماشین آالت و قطعات یدکی اعم از معدنی ، صنعتی و راهسازی برای شرکت ، واردات مواد 
اولیه و مصرفی و تجهیزات موردنیاز برای شرکت ، انجام امور ساختمانی و راه سازی ، نظارت و اجرا کلیه پروژه 
های عمرانی ، انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات و توزیع و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال 
از کلیه گمرکات کشور برای شرکت ، انجام امور خدماتی ، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت ، 
تامین ماشین آالت سبک و سنگین ، خرید و فروش معدن و مواد معدنی ، گشایش اعتبارات ، ایجاد شعب و اخذ 
نمایندگی در داخل وخارج از کشور ، اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری برای شرکت ، شرکت در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و عرضه محصول برای شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان ری، بخش فشاپویه، 
روستای شمس آباد، )شهرک صنعتی شمس آباد(، خیابان قلمستان ، خیابان گلبن سوم، پالک C65 ،2، طبقه 
همکف کدپستی 1834163474 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای رضا مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052391221 دارنده 330000 ریال سهم 
الشرکه آقای احمدرضا مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052484793 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه 
آقای علی علیزاده به شماره ملی 0570095522 دارنده 330000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رضا 
مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052391221 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احمدرضا مختاری اسفیدواجانی به شماره ملی 0052484793 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی علیزاده به 
شماره ملی 0570095522 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 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 )1440818( 

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده خودرو آرمان درتاریخ 1401/10/14 به شماره ثبت 607225 به 
شناسه ملی 14011836122 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات ، واردات وتولیدانواع الستیک خودرو ، انواع تیوپ ، 
والف چرخ ، انواع رینگ چرخ سبک و سنگین ،انواع باطری صنعتی،باطری خودرویی،و باطری های غیر صنعتی 
با مصارف خانگی ،انواع بلبرینگ صنعتی بلبرینگ های خودرویی و بلبرینگ های سبک ،گاز کولر خودرو ،اد 
تیو ها و افزودنی های صنایع روغنی، پخش قطعات خودرو، لوازم جانبی و لوازم یدکی خودرو،سیستم تعلیق و 
کمک فنر، چسب برای مقاصد صنعتی،چسب های سیلیکونی،گریس های صنعتی،روغن های روان کننده،تسمه 
پیستون،تسمه  موتورها،رینگ  برای  سیلندرها،پیستون  برای  پیستون،پیستون  لنگ،قطعات  دینام،میل 
خودرو،دنده میل سوپاپ،انژکتور بنزین خودرو،دینام برای خودروها،استارت برای خودروها،یاتاقان،سوپاپ،میل 
خودروها،المپ  خودرو،بخاری  مکانی  موقعیت  خودرو،ردیاب  روغن  سوپاپ،فیلتر  سوپاپ،فیلترهوا،گیت 
خودروهای  برای  خودرو،گیربکس  ترمز  خودرو،لنت  های  چرخ  اتومبیل،توپی  اتومبیل،بدنه  چراغ،چراغ 
وسائط  کن  پاک  نقلیه،برف  وسائط  چرخ  اتومبیل،رینگ  فنر  خودروها،کمک  صندلی  زمینی،روکش 
سبک،سرپلوس،مشعلی  خودروهای  لنگ،اگزوز  میل  خودرو،دنده  فرمان  خودرو،سیبک  طبق  نقلیه،سیبک 
پلوس،گردگیر،میله سیبک،بوشهای ضربه گیر الستیک جلوبندی،بوشهای ضربه گیر فلزی جلوبندی،دسته 
اویل  روغن)  شمع،پمپ  سواری،سیبک،بوش،طبق،شمع،وایر  های  ماشین  خودرو،جلوبندی  راهنما،کلید 
طبق  موتور،بوش  برقی،دسته  بنزین  فن،پمپ  دوبل،رله  تایم،رل  خودرو،تسمه  نمد  پمپ(،سرسیلندر،کاسه 
جلوبندی،پلوس چرخ،دیسک چرخ،سیم ترمز،بلبرینگ چرخ،جعبه فرمان،صافی بنزین،سنسور کیلومتر،کلید 
شیشه باالبر،پولی میلنگ،تیغه پرف پاک کن،بلبرینگ خودرو،کابل ترمز دستی،سیم کالچ،کابل درب موتور 
خودرو،واشر آب بندی،الستیک گردگیر کمک خودرو،الستیک گردگیر سیبک خودرو، 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 بانکها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات 
داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و 
خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و 
پیمانها 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، 
شوش شرقی، خیابان ری، خیابان امام موسی صدر، پالک 146، طبقه همکف کدپستی 1179717835 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 4,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا 
بهرامی نیا به شماره ملی 0064708985 دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه خانم الهام مرحمتی به شماره ملی 
0079502202 دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا بهرامی نیا به شماره ملی 
0064708985 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم الهام مرحمتی به شماره ملی 0079502202 
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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 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 )1440821( 

برگ سبز و سند خودرو 206 سفید  به مدل 94  به شماره شاسی IRFC94R21SN325574و پالک 5۳ 46۸ 
د 44 به  شماره موتور163B0209743 به نام محمود ابزری مفقود  گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/352(

   كارت هوشمند سوخت  و کارت خودرو  و  کارت هوشمند خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : تیبا 2  و رنگ خودرو 
: اطلسی  و مدل وسیله نقلیه : 98 و شماره پالک : 20 967ل73  و شماره شاسی : NAS821100K122106  به نام 

صاحب سند : مرضیه مخبریان نژاد مفقود  گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/353(

کارت خودرو پراید مدل 1۳۸۹ به شماره پالک 2۹ق1۸2 ایران ۹4 به رنگ سفید_روغنی به شماره موتور ۳4۹20111 
و شماره شاسي S14122۸۹1۸6۷25 به مالكيت آقای محمد رحیمی به شماره ملی ۳4۷۹۹540۸1 صادره از حاجی آباد 

فرزند حسین مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/354(

برگ سبز خودرو ی نوع وسیله نقلیه : سواري شخصي  به نام وسیله نقلیه : كيا اپتيما  و رنگ خودرو : مشكي  و مدل 
 G4ke : و شماره موتور  Knag N412bf5619626 : وسیله نقلیه : ٢٠١٥  و شماره پالک : ٢١١٤٤ارس  و شماره شاسی

Eh173497  به نام صاحب سند : توحيد بابايي  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/355(

آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اسپاد صنعت آالمتو دیاکو در تاریخ 1401/10/13 به شماره ثبت 645 به شناسه ملی 14011827946 

ثبت و امضای ذیل تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیل به اطالع عموم آگهی میگردد
موضوع فعالیت خدمات به صورت پیمانکاری عمومی، انجام کلیه خدمات مهندسی و تاسیساتی، در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوز از ارگان های مربوطه.
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی استان ایالم شهر ایالم خیابان سیدالشهدا ساختمان بانک دی کوچه ندارد پالک یک واحد یک کد پستی 

6931817701
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی

منقسم به 100 سهم 100000ریالی تعداد 100 سهم آن به نام عادی
مبلغ 3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10404619 مورخ 1401/06/16 نزد بانک قرض الحسنه مهر 

ایران شعبه ایوانغرب با کد 2603 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد
اعضا هیئت مدیره

آقای مهدی ملکی آغچه رود با شماره ملی 0076234711 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال
آقای محسن نادری فر به شماره ملی 0493578811 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای مجید براتی دالنجان به شماره ملی 0941032477 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال
آقای محسن اقبالی به شماره ملی 4530128946 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای داریوش امیری به شماره ملی 4539604759 به سمت نائب رئیس هییت مدیره به مدت 2 سال
آقای سیروس امیری به شماره ملی 4539954814 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای محمد تابان نیا به شماره ملی 6169978813 به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت 
مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاعقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد

اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه
بازرسان

آقای حمید نوری به شماره ملی 4490036671 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال
آقای سعید نرگسی به شماره ملی 6160045202 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال

سند کمپانی  سواری  به نام وسیله نقلیه : دوو سیلو  و رنگ خودرو : بژ  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸0 و شماره پالک 
: 4۳ ۷۳۳ ط 62  و شماره شاسی : Ir 79165021363 و شماره موتور : 776521  به نام صاحب سند : عباس زمانی 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/356(

کارت دانشجویی متعلق به دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات درمانی ایران به نام محمد احسان زحمتکش مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/357(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب روشنک کرم جانی فرزند گودرز به شماره شناسنامه ۳۸۸۸ صادره از کرمانشاه به 
شماره 16۳44۸۸ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل 
مدرک فوق رابه دانشگاه مربوطه، دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران _ ورامین _ پیشوا به ادرس شهرستان پیشوا میدان 

نقش جهان ارسال نماید .)کد1401/10/358(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب روشنک کرم جانی فرزند گودرز به شماره شناسنامه ۳۸۸۸ صادره از کرمانشاه به 
شماره 25۹1۳1۸ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک فوق رابه دانشگاه مربوطه، دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرمسار ، به آدرس شهرستان گرمسار میدان انقالب 

، میدان شهدای سوسنگرد ، خیابان دانشگاه ارسال نماید .)کد1401/10/359(

کارت خودرو پژو 206 سفید سال ساخت:1۳۹۷ . به رنگ:سفید شماره شاسی:NAAP03EE6JJ549484شماره 
موتور: 182A0029037به شماره انتظامی ایران44 1۳5ق45 بنام کاویان صائبی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/360(

برگ سبز خودروی تیبا2هاچ بک به مدل 1400به پالک 61ل411 ایران 40 به رنگ سفید به شماره موتور9422213/ 
m15 وبه شماره شاسی mas821100m1019813 به مالکیت منصوره توانای اشتیانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/10/361(

موتور   40 ایران  ۹۳ط4۹4  انتظامی  شماره  به  مدادی  نوک   1401 مدل   MVM-X33S-AT سبز  برگ  اصل 
MVMD4G20ANN011896 و شاسی NATGBAYPXN1012388 به نام سمیه جعفربکلو مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/362(

    سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش نوع وسیله نقلیه : سواری شخصی  به نام وسیله 
نقلیه : پژو206  و رنگ خودرو : خاکستری  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۸6  و شماره پالک : 4۷2ص55  و شماره شاسی 
: 10۸۷4455  و شماره موتور : 1۳0۸60000۳۹ به نام صاحب سند : مرتضی طاهری عزیزآبادی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.)کد1401/10/363(

شناسنامه 107699  شماره  ملی 3871060887  کد  با  جمالیان  محمد  سید  به  متعلق  خودرو  سبز  برگ 
شاسی شماره   47 ه   671 ایران   11 پالک  شماره   1396 مدل  سفید  رنگ  سمند  خودرو  سیدحسن  فرزند 
NAACJ1JE8HF229098 شماره موتور147H0320944به نام سید محمد جمالیان در تاریخ 15/10/1401 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/364(

برگ سبز و کمپانی محمد بیابانی با کدملی 0082530122 و شماره شناسنامه 63679 فرزند حیدر خودرو 
 NAS621200G1008263 سراتو مونتاژ رنگ آبی مدل 1395 شماره پالک 99 ایران 682 ل 34 شماره شاسی
شماره موتور FH555397 به نام محمد بیابانی در تاریخ 1401/10/24 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/10/365(

موتور  وشماره   06804 تنه  شماره  به   1400 مدل  عرفان125  سیکلت  موتور  برگ  تک  کمپانی  سند 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه   از  و  گردیده  مفقود  قرمز  رنگ  62132/569و  پالک  شماره  به   0042

)کد1401/10/366(

برگ کمپانی خودرو پژو 20۷ مدل 1۳۹۹ رنگ سفید به شماره شاسی NAAR03FE2LJ133104وبه 
باشد. می  اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود  ایران 2۳2و 19  پالک 66  178B0030194وبه شماره  متور  شماره 

)کد1401/10/367(

   سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودروو وکارت خودرو سمند به نام وسیله نقلیه : دوگانه و 
 : و شماره شاسی  : ۷4ایران 221ص4۸   پالک  و شماره   ,  ۹۳ : نقلیه  وسیله  مدل  و  : سفید   رنگ خودرو 
NAACJ1CXEF169919  و شماره موتور : 147H0083025  به نام صاحب سند : امیر رضا بنی اسعدیان 

کلرودی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/368(

شاسی شماره   ل۹1   545  .24 پالک   شماره    ۹۹ مدل  رنگ     سفید  پارس   پژو   ماشین  کارت 
NAAN11FEXLH320789 شماره موتور 167B0101896 بنام  سید علی موسوی مفقودگردیده   و از 

درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/369(

اصل برگه سبز خودرو پژو 206 مدل 1۳۸۷ به رنگ سفید به شماره انتطامی ایران ۳0 ۳56ق11 و شماره موتور 
1۳5۸۷004111 وشماره شاسی naap23fg49j151189 به نام وحید مهرپرور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/370(

   برگ سبز خودرو سواری , و نام وسیله نقلیه : ساینا  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۸ , و شماره 
پالک : 20ایران22۹ص5۹  و شماره شاسی : NAS831100K5813285  و شماره موتور : M15/8730784  یه 

نام صاحب سند : رضا قدرتی ناظر مفقودگردیده   و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/371(

پروانه اشتغال نظام مهندسی استان تهران به شماره 0-10-500-06601 اینجانب عباس فرهادی،فرزند رحمن به 
شماره عضویت نظام مهندسی 10-5-0-46374 در تاریخ 1401-10-11،مفقود گردیده و به سازمان نظام مهندسی 

استان تهران اعالم گردیده است.نوبت دوم )کد1401/10/372(

کارت ملی اینجانب مهدی صدری به شماره 5659084753 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.نوبت 
دوم )کد1401/10/373(

اينجانب ارسالن رئيسي دهكردي فرزند عبدالرضا كارت ملى خود به شماره ٤ - ١٤٨ -٠٩٧ -١٢٧ را در تاريخ 
١٤٠١/١٠/١٣ در اصفهان مفقود گرديده كه از درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/10/374(


