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9روزنامه صبح ایران اخبار  

 مولدسازی؛ واگذاری منابع عمومی در اتاق شیشه ای ضدگلوله! 

شفاف اما غیرقابل رصد!

تعیین  انحصار در  اقتصاد؛  - گروه  اتحادملت 
دارایی ها، انحصار در تعیین قیمت پایه و نهایی 
واگذاری دارایی ها و مصونیت قضایی اعضای هیات 
عالی مولدسازی از تصمیم ها، این اتاق شیشه ای را 
در برابر هر پرسش، انتقاد و تعقیب قانونی، از هر 

دیوار بتنی قطوری مقاوم تر کرده است.
مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، در جلسه 
شصت وهفتم شورای عالی سران قوا تصویب شد و 
در ۲۱ آبان ماه سال جاری با تایید مقام رهبری، به 
تشکیل هیات عالی مولدسازی در راستای اجرای 
این مصوبه منجر شد. هیاتی که به گفته »احسان 
داریی، تصمیماتش  و  اقتصاد  وزیر  خاندوزی«، 
را در »اتاق شیشه ای ۸۵ میلیون نفری و نظارت 

همگانی« اتخاذ خواهد کرد.
همچین  و  کلی  اهداف  مصوبه،  این  متن  در 
کلیاتی از نحوه تصمیم گیری تا اجرای آن در ۱۰ 
سرفصل به تحریر درآمده است. سرفصل هایی که 
به محض انتشار در فضای عمومی، تعجب توأم 
با انتقاد کارشناسان کشور را برانگیخت. فعالیت 
هیأت عالی مولدسازی با ۷ عضو حاال آغاز شده 
است. تعیین دارایی های مازاد دولت و همچنین 
تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری این دارایی ها 

بر عهده این هیأت هفت نفره خواهد بود و اجرای 
مدت  به  هیأت،  این  مصوبات  با  مغایر  قوانین 
دو سال تعلیق خواهد شد. همچنین طبق متن 
نهایی مصوبه مولدسازی،  اعضای هیات عالی این 
مصوبه، نسبت به تصمیمات خود، از هر گونه 

تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
تعبیر  شاید  گلوله«  ضد  شیشه ای  »اتاق 
مناسب تری برای نحوه پیشبرد فرایند مولدسازی 
این  از  اقتصاددان ها،  برخی  باشد.  دولت  اموال 
مصوبه با عنوان »اختصاصی سازی منابع عمومی 
نمایندگان  به دوستان و رفقای  و تخصیص آن 
گروه خاص در کشور« تعبیر می کنند. این تعبیر 
عالی  هیات  انحصاری  اختیارات  از  ویژه  به طور 
تعیین  در  انحصار  می گیرد:  ریشه  مولدسازی 
دارایی ها، انحصار در تعیین قیمت پایه و نهایی 
واگذاری دارایی ها و مصونیت قضایی اعضای این 
از تصمیم ها، شیشه های این اتاق تصمیم گیری را 
در برابر هر پرسش، انتقاد و تعقیب قانونی، از هر 

دیوار بتنی قطوری مقاوم تر کرده است.
خالصه سازوکار مصوبه مولدسازی در چند جمله

البته تحلیل را نیز اگر کنار بگذاریم، روخوانی 
از سرفصل ها، بندها و تبصره های متن مصوبه و 

آیین نامه اجرایی آن نیز کافی است تا فاصله زیاد 
شده  داده  شعار  آنچه  با  را  جریان  در  واقعیِت 
دریابیم. طبق متون مصوب شده، روند مولدسازی 

دارایی های دولت را می توان چنین خالصه کرد: 
برای »کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره 
اموال مازاد دولتی«، دبیرخانه هیات عالی  وری 
مولدسازی جلساتی را به تعداد »حداقل دو بار 
حداقل  و  هیأت  رییس  حضور  »با  و  ماه«  در 
می دهد.  تشکیل  اعضا«  سایر  از  نفر  چهار 
مصوبات هیات عالی ۷ نفره متشکل از معاون اول 
رییس جمهوری، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر 
راه، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از 
طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس 
قوه قضائیه که حداقل ۴ رأی موافق داشته باشد، 
با مهر »الزم االجرا« به دستگاه های اجرایی ابالغ 
شده و دبیرخانه هیات عالی موظف است افرادی را 
که از »اجرای دقیق و کامل مصوبات هیأت سرباز 
زده« یا در اجرای آن »ممانعت به عمل می آورند«، 
پس از تصویب هیأت ۷نفره، به مراجع قضایی 

معرفی کند.
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی مسئولیت 

این  به  دارد.  عهده  بر  را  هیأت  اجرای مصوبات 
معنی که وظیفه »پیشنهاد دارایی های مازاد« و 
»پیشنهاد الگوی فروش« این دارایی ها بر عهده 
وزارت اقتصاد است اما تصمیم گیری نهایی، در 

انتها بر عهده هیات عالی هفت نفره است.
دو  غیرمنقول  اموال  از  دارایی   ۹۹۰ لیست 
وزارت خانه جهاد کشاورزی و آموزش و پروش حاال 
در سامانه هیات مولدسازی منتشر شده است. 
انتشار این لیست از اموال که به تشخیص هیات 
مولدسازی، »مازاد« هستند، در راستای شفافیت 
همچنان  اما  گرفته  صورت  هیات  این  عملکرد 
این  فروش  و  قیمت گذاری  نحوه  از  اطالعاتی 
دارایی ها منتشر نشده است. احسان خاندوزی،  
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در مورد انتشار 
لیست اموال قابل واگذاری گفته: »قبل از نهایی 
شدن تصمیم، با شفافیت کامل و صادقانه عمل 
خواهیم کرد«. باتوجه به نحوه عملکرد هیات عالی 
مولدسازی در باال، این جمله از وزیر اقتصاد نیاز 

به رمزگشایی دارد.
عملکرد  توضیح  در  خاندوزی  احسان  جمله 
چنین  می توان  را  مولدسازی  مجریان  شفاف 
بازنویسی کرد: »قبل از نهایی شدن فروش منابع 
عمومی که توسط ۷ نفر گرفته شده و برای همه 
مانع های  و  است  الزم االجرا  اجرایی  دستگاه های 
می شوند،  معرفی  قضایی  مرجع  به  آن  اجرای 
با شفافیت کامل و صادقانه لیست اموال و در 
مرحله بعد، نحوه واگذاری مشخص خواهش شد. 
مصونیت  هفت نفره  هیات  اعضای  که  آن جا  از 
قضایی دارند، مسیر هرنوع انتقاد و پاسخگویی 
نیز بسته است. سپس، در شفافیت کامل و بدون 
اموال  احتمالی،  موانع  رفع  با  و  انتقاد  اجازه هر 
کرده،  معین  هیات  همان  که  افرادی  به  دولت 

فروخته می شوند.«
این، تعبیری است که عاملین واگذاری اموال 
دولت از »اتاق شیشه ای« دارند. »حسین راغفر«، 
با ارائه فرمولی، فرایند مولدسازی را مصداق روشن 
فساد دانسته است. او گفته: »فساد مساوی است 
با انحصار به عالوه صالح دید، منهای پاسخگویی«. 
از  را،  تمام روند مولدسازی  عنوانی مختصر که 
از  تعریف می کند.  به سادگی  اجرا،  تا  تصویب 
زمین های کشاورزی ۵.۵ میلیون متر مربعی در 
استان فارس تا خانه های مسکونی ۹۰ متر مربعی 
»اموال  لیست  در  حالی  در  تهران  مهرآباد  در 
مازاد« قابل واگذاری منتشر شده که اطالع دقیقی 
از معیار تشخیص »مازاد« بودن و همچنین نحوه 
قیمت گذاری و فروش این اموال دست کم تا این 

لحظه در دست نیست.

در  وارداتی صرفاً  عبارت »خودروهای  وزیران  طبق مصوبه هیات 
بورس کاال عرضه می شود« از بند ٢ آیین نامه واردات حذف شود؛ 
همچنین شماره گذاری خودرو مناطق آزاد در سرزمین اصلی مجاز شد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری دیروز ۲۴ 
بهمن ۱۴۰۱ در ابالغیه ای اعالم کرد که عبارت »خودروهای وارداتی 
صرفاً در بورس کاال عرضه می شود« از بند ٢ آئین نامه واردات حذف و 
پالک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خودروهای مجاز به تردد 

در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز شود.
در این ابالغیه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱.۱۱.۱۹ به 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و صمت و استناد به اصل ۱۳۱ 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرده است:
و   ۰۳/۰۶/۱۴۰۱ مورخ  ه   ۵۹۸۶۰ ت   /۹۵۲۴۰ شماره  تصویب نامه 

اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح می شود:

۱- در بند ۲ عبارت »خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کاال عرضه 
می شود« و عبارت »در بورس کاال« حذف می شود.

۲- بند ۵ به شرح زیر اصالح می شود:
۵- خودروهایی که تا پیش از ابالغ این تصویب نامه طبق مقررات 
پرداخت  به  آزاد هستند مشروط  مناطق  در  تردد  به  مجاز  موجود 
عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی مشتمل بر حقوق گمرکی 
و سود بازرگانی مصوب مجاز به پالک گذاری ملی و تردد در سرزمین 

اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند یک تفاهم نامه مشترک شورای 

عالی مناطق آزاد و گمرک مشمول این بند نیستند.
تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق عوارض گمرکی با رعایت 
ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ از طریق سامانه مرتبط 
با سازمان امور مالیاتی کشور )سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال 

خودرو( تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطالعات قیمتی 
این سامانه را به طور مستمر به روز کند.

»اتاق شیشه ای ضد گلوله« 
شاید تعبیر مناسب تری برای 
نحوه پیشبرد فرایند مولدسازی 
اموال دولت باشد. برخی 
اقتصاددان ها، از این مصوبه 
با عنوان »اختصاصی سازی 
منابع عمومی و تخصیص آن 
به دوستان و رفقای نمایندگان 
گروه خاص در کشور« تعبیر 
می کنند

وهای وارداتی در بورس برداشته شد  محدودیت عرضه خودر

رئیس سازمان خصوصی سازی:
با این وضع لیگ فوتبال ایران، غرق در احتمال تبانی هستیم

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری مزایده برای واگذاری 
دو تیم فوتبال استقالل و پرسپولیس بر وجود تبانی در لیگ فوتبال ایران 
تاکید کرد و گفت می توان بعد از واگذاری برای جلوگیری از تبانی ضوابطی 

را تعیین کرد.
حسین قربان زاده در گفت وگو با ایسنا، درمورد برخی انتقادات درمورد 
شروط مزایده برای واگذاری دو تیم استقالل و پرسپولیس مبنی بر اینکه این 
شروط احتمال تبانی را افزایش می دهد، توضیح داد: تبانی همیشه ممکن 
است. چرا شرط عدم مالکیت مشترک از سوی فدراسیون فوتبال آسیا جزو 
موارد تایید حرفه ای بودن باشگاه ها در نظر گرفته شده است؟ دلیل آن 
عدم تبانی در لیگ قهرمانان آسیا است. تا تیمی از ایران با مالکیت دولتی 
در گروهی با تیم دیگری از ایران که باز هم مالکیت دولتی دارد باهم تبانی 

نکنند تا تیم دیگری که برای کشور دیگر است را از گروه حذف کنند.
وی ادامه داد: در کشور ما تیم هایی وجود دارد که مالکیت مشترک دارند 
و همین حاال هم همه مستعد این فضا هستند. درواقع در فضایی هستیم 
که احتمال تبانی وجود دارد. برای چه باید از حاال گفت اگر مزایده برگزار 
شد و مالکیت باشگاه ها جدا شد، اگر تیمی تبانی کرد چهارم بشود یا نشود، 
چه اتفاقی میافتد؟ مثل اینکه وسط دریا و درحال غرق شدن باشیم و فردی 
بگوید اگر به ساحل برسید، پشت ساحل استخری وجود دارد که در آنجا 

هم احتمال غرق شدن است!
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با این وضع لیگ، غرق در 
احتمال تبانی هستیم. می توان پس از برگزاری مزایده برای جلوگیری از 

تبانی ضوابطی را تعیین کرد.
جزئیات واگذاری سرخابی ها و دالیلی که درمورد احتمال تبانی مطرح 

می شود
بر اساس این گزارش، یکی از مهم ترین مشکالت سرخ آبی ها که باعث 
شد مجوز حرفه ای این دو باشگاه صادر نشود و پرسپولیس و استقالل از 
لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالکیت مشترک این دو 
باشگاه و البته دولتی بودن آنهاست. بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی 
و حقوقی نمی تواند در یک تورنمنت، مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته 
باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود. با این حال در سال های اخیر با 
وجود اینکه دولت مالکیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را در اختیار 
داشت اما مسئوالن ورزش ایران با سندسازی طوری وانمود می کردند که 
مجمع دو باشگاه متفاوت است تا به این ترتیب مجوز حرفه ای آنها صادر 
شود اما در سال AFC ،۲۰۲۲ دیگر زیر بار نرفت و مجوز حرفه ای این 
دو باشگاه را صادر نکرد تا به این ترتیب مسئوالن ورزش ایران به سمت 

واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس قدم های موثری بردارند.
بر این اساس، قرار است مزایده بلوک های ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل به ترتیب در روزهای ۷ و ۱۰ اسفند امسال انجام 

شود.
آنطور که اعالم شده است، خریدار باید متعهد شود که رتبه تیم در لیگ 
برتر فوتبال ایران در دو سال متوالی از رتبه چهارم کم تر نشود و در غیر 
این صورت، سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد 

داشت.
این شرط، در ظاهر شاید به این معنی باشد که فروشنده می خواهد 
تضمین های الزم را در جهت آینده خوب تیم در لیگ برتر بگیرد تا تجربه 
واگذاری باشگاه های قبلی درباره استقالل و پرسپولیس تکرار نشود اما آیا 

در در دنیای فوتبال کسی می تواند نتایج یک تیم را تضمین کند؟
اگر با همین شرایط، خریداری حاضر شود ۵۱ درصد سهام استقالل یا 
پرسپولیس را بخرد، عمال تضمین داده که رتبه این تیم در دو سال آینده 
کمتر از چهارم نخواهد بود. حاال فرض کنید یکی از این تیم ها در سال اول با 
شرایط کامال فوتبالی رتبه ای کمتر از چهارم به دست بیاورد و سال دوم هم 
در اواخر فصل به یک یا دو برد نیاز داشته باشد که حداقل چهارم شود؛ آیا 
این شائبه ایجاد نمی شود که خریدار با تبانی، این یک یا دو برد را به دست 

بیاورد تا رتبه تیم حداقل چهارم شود که قرارداد واگذاری فسخ نشود؟
از طرف دیگر، متر و معیار موفقیت تیم از سوی سازمان خصوصی سازی 
رتبه چهارم در نظر گرفته شده است. این یعنی هر تیمی حداقل در لیگ 
برتر چهارم شود از نظر این سازمان نتیجه قابل قبولی داشته و اگر مثال 
به رتبه پنجم برسد، ناکام بوده است. سوال اینجاست که با کدام معیار، 
سازمان خصوصی سازی به این نتیجه رسیده که رتبه چهارم برای یک تیم 
موفقیت محسوب می شود؟ شاید تیمی در لیگ برتر رتبه ای کمتر از چهارم 
به دست بیاورد اما در همان فصل در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی برسد 
یا در جام حذفی بتواند جام کسب کند؛ آیا چنین تیمی از نظر سازمان 

خصوصی سازی ناکام بوده است؟
نکته دیگر این شرط سازمان خصوصی سازی برای واگذاری استقالل و 
پرسپولیس، این است که "شرط رتبه چهارم" صرفا برای دو سال بعد از 
واگذاری در قرارداد ذکر شده و اگر خریدار این دو سال تیم را حداقل در 
جایگاه چهارم نگه دارد اما در سال سوم و چهارم به سقوط از لیگ برتر 

نزدیک شود، مشکلی نخواهد داشت.
از طرف دیگر مشوق هایی برای خریدار در قرارداد ذکر شده که بر اساس 
آن اگر تیم قهرمان لیگ برتر شود، به خریدار پتج درصد تخفیف داده خواهد 
شد. این یعنی اگر خریدار تیم استقالل این تیم را قهرمان لیگ برتر کند، حدود 
۱۲۰ میلیارد تومان و اگر خریدار پرسپولیس این تیم را قهرمان کند حدود ۱۳۶ 
میلیارد تومان تخفیف می گیرد. حاال باز تصور کنید که یکی از این دو تیم 
برای قهرمانی در اواخر فصل به یک برد مقابل تیمی در میانه یا پایین جدول 

نیاز داشته باشد؛ آیا تخفیف چند ده میلیاردی، شائبه تبانی ایجاد نمی کند؟

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390
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دهیاری پشته ایسین در نظر دارد پروژه جدول گذاری و زیرسازی معابر را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید.
1-  موضوع پروژه : تهیه و اجرا جدول و زیرسازی معابر روستا مطابق با اسناد و استانداردهای برگ مناقصه 2- برآورد اولیه جمعا : 33/722/000/000ریال 3- مدت انجام پروژه : 2 ماه 4- محل انجام 
پروژه: هرمزگان ، بندرعباس ، روستای پشته ایسین 5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 1000125878669  نزد پست بانک شعبه مرکزی بندرعباس به نام 
دهیاری پشته ایسین معادل 5 درصد مبلغ برآورد پروژه ) 1/686/100/000 ریال ( که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد  6- محل و زمان دریافت و خرید اسناد مناقصه : از تاریخ 1401/11/19 به 
مدت 7 روز ، دفتر دهیاری روستای پشته ایسین تماس 09173685510 آقای فقیهی 7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها نوبت اول : حداکثر تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1401/11/25 در محل 

ساختمان دهیاری  روستای پشته ایسین واقع در شهرستان بندرعباس 8- زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 
 - سایر توضیحات : دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده و به پاکت های ناخوانا و مخدوش  ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمن اینکه برندگان اول،دوم،سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد همچنین هزینه درج آگهی و کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد ) سایر شرایط مالی و فنی در اسناد مناقصه درج گردیده است(

آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( )نوبت دوم(

دهیاری پشته ایسیننوبت اول انتشار :1401/11/19        نوبت دوم انتشار : 1401/11/26

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هوشمند گستران خورشید درتاریخ 1401/11/23 به شماره ثبت 608878 
به شناسه ملی 14011973289 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص 
کاال از کلیه گمرکات کشور ,طراحی و تولید کارت های هوشمند ارتباطات میدانی نزدیک. اخذ وام وتسهیالت 
ارزی و ریالی از بانکها موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی. ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه ها داخل و خارج از کشور. اخذ اعطای نمایندگی از و 
به داخل و خارج از کشور, درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان اسالمشهر، بخش مرکزی، شهر اسالمشهر، موسی آباد، 
خیابان کرامت 44، کوچه پشت پارک، پالک 79، ساختمان بلوک 1 گل نیلوفر، طبقه همکف، واحد 2 کدپستی 
3313663155 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای امیرحسین پرقوه لطف آباد به شماره ملی 0022011145 دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه آقای 
مصطفی شمسی زرندی به شماره ملی 0439636906 دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
امیرحسین پرقوه لطف آباد به شماره ملی 0022011145 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مصطفی شمسی زرندی به شماره ملی 0439636906 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 )1456939(

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشتاز برودت آریا درتاریخ 1401/10/28 به شماره ثبت 59284 به 
شناسه ملی 14011876500 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید نصب و راه اندازی، تعمیر سرویس و نگهداری انواع سردخانه های صنعتی، 
دستگاه ها و سیستم های بردوتی و حرارتی، هواسازها و لوازم برقی )خانگی و صنعتی(، خرید و فروش و واردات 
و صادرات کلیه کاالهای مجاز، تأمین ابزاردقیق، نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی، سیستم های بردوتی و 
برق و مقاطعه کاری و پیمانکاری، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، افتتاح 
حساب و اخذ تسهیالت از بانک های داخلی و خارج از کشور در جهت انجام موضوع فعالیت شرکت، ، برگزاری و 
شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور، تهیه و تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، 
بازاریابی غیرشبکه ای و غیرهرمی، انجام پیمان مدیریتی و مشارکت در سایر شرکت ها در اقصی نقاط کشور با 
رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، سه 
راه بهار، کوچه 13بهار، خیابان بهار، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7163737848 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمود مکارم نژاد به شماره 
ملی 2281083462 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای محمد مکارم نژاد به شماره ملی 2300514605 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمود مکارم نژاد به شماره ملی 2281083462 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مکارم نژاد به شماره 
ملی 2300514605 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای توأمان آقای محمود مکارم نژاد 
)مدیرعامل( و آقای محمد مکارم نژاد )رئیس هیئت مدیره( و نامه های اداری با آقای محمود مکارم نژاد )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. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز )1457399(

  سند کمپانی و  برگ سبز هندا125  به  نام وسیله نقلیه : هدف  و  رنگ موتورسیکلت : آبی  و  مدل 
 : تنه  و  شماره    3075998 : و   شماره موتور  : 137ایران 85263   و  شماره پالک    86 : موتورسیکلت 
NER***125H8602343  به  نام مالک : علی اصغر مهرزاده کردلر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/431(

   سند کمپانی   سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو پارس  و رنگ خودرو : خاکستری و مدل وسیله نقلیه : 
1400  و شماره پالک : 15ج567 ایران 50 و شماره شاسی : NAAN01CE7MK07261  و شماره موتور 
: 124k1596992  به نام صاحب سند : محمدمهدی اصغری کویچ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/11/432(

اینجانب عبدالرحمن حسین پور بلکو فرزند عیسی به شماره ملی 4220013369 درخواست المثنی برگ 
سبز و کارت خودروی پژو 405 دلفینی به شماره انتظامی 38ج867ایران49 را بدلیل فقدان مدارک فوق الذکر 
جهت تعویض پالک بنام خریدار خواستارم لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق الذکر دارد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ چاپ این آگهی اعالم نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.)کد1401/11/433(

شاسی  شماره  به   1390 مدل  سفید   90 تندر  رنو  سواری  خودرو  کارت  و  مالکیت  سند 
NAPLSRALD01110001 و شماره موتور W064489 به نام اسماعیل داریوش فرزند ذبیح اله مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/434(

: سفید  : نیسان ایکس تریل  و رنگ خودرو  نقلیه  نام وسیله  به     کارت هوشمند خودروی  سواری  
 : شاسی  شماره  و  د 22   ایران 979   67 : پالک  شماره  و    2017 : نقلیه  وسیله  مدل  و  متالیک   صدفی 
JN1TBNT32U0003805  و شماره موتور : QR25003319M  به نام صاحب سند : میثم کاظمیان مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/435(

گواهی میشود فاکتور بلوک سیلندر به شماره 13991334204 و به شماره موتور 165A0003078 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد. نوبت اول )کد1401/11/436(

کارت خودرو سواری تیبا 2)هاچ بک( مدل 1397 سفید رنگ به شماره پالک10 ایران/293 ی 61 و شماره 
شاسی NAS821100J1181515 و شماره موتور M15/8650673 به مالکیت ملیکا متقیان فرزند ابوالحسن 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/11/437(

برگ سبز خودرو پژو پارس سال رنگ سفید روغنی مدل 1393 به شماره پالک ایران 612-65ل86 و 
شماره موتور 124K0394318 و شماره شاسی NAAN01CA0EH128567 به نام سیدحسن پورحسینی 

هاوشکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/438(

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب راهله عابدینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 23646 و کد ملی 
0057849633 صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته زبان روسی دانشگاه آزاد تهران شمال مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به نشانی تهران بزرگراه شهید بابایی 
خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید 

.)کد1401/11/439(

   برگ سند مالکیت   سواری به نام وسیله نقلیه : کوییک آر  و رنگ خودرو : سفید مشکی و مدل 
وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 46 339ن39  و شماره شاسی : NAPX212AAN1127050  و شماره 
موتور : M159673933  به نام صاحب سند : صدیقه شعبانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/440(

کارت خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : toyota 2015  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
2015  و شماره پالک : 84 د 159ایران 59  و شماره شاسی : RKLBL9HE2F 5229704  و شماره موتور 
: No: 3ZRX469696  به نام صاحب سند : معصومه سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/11/441(

کد  و   708  : ش  ش  به  نظام  فرزند  ریکنده  زاده  نظام  فاطمه  دکتر  اینجانب  فارغ التحصیلی  مدرک 
ملی2161826743 صادره از قائمشهردر مقطع دکتری رشته پزشکی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن 
با شماره149315901444 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی مازندران.تنکابن دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده پزشکی ارسال 

نماید.نوبت اول)کد1401/11/442(

: پژو 206 صندوقدار  و  نقلیه  نام وسیله  به  سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری 
رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1392  و شماره پالک : 81 د 531 ایران 18  و شماره شاسی : 
NAAP41FD9DJ907522  و شماره موتور : 160B0066705  و نام صاحب سند : محمد کربالیی بشیر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/443(

برگ کمپانی و برگ سبز خودرو کیا سراتو2000 آپشنال به مدل 1396 به پالک 969ب 93 ایران 78 رنگ 
به   NAS621200H1028208 به شماره شاسی  و   G4KDHH573946 موتور  به شماره  روغنی  سفید 

مالکیت حسن فروزان فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/444( 


