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شروع نوسانات و اوج گرفتن قیمت ارز از 
تابستان سال گذشته، معضل جدیدی به نام 
قاچاق کاال به صورت معکوس را به وجود آورد، 
ایــن در حالی بود که تا پیش از این، قاچاق از 
خارج کشور به ســمت داخل انجام می شد و 
امروز این مسیر حالت عکس پیدا کرده است.

قاچاقچیان و سوءاستفاده گران خارج کردن کاال از 
کشور را مقرون  به  صرفه تر از وارد کردن آن دیدند و 
همین منجر به افزایش قیمت کاالهای اساسی و هرج 
و مرج در مدیریت بازار داخلی گردید. پدیده قاچاق 
سال هاست که در اقتصاد کشورمان سمپاشی می کند 

و به عنوان معضل در انتظار یک راه چاره است.
واردات غیرقانونی 

با چاشنی ارزانی بی کیفیت
در واردات رسمی، کیفیت کاالها کنترل می شود 
و کمتر احتمال دارد کاالهایی با نشان های تجاری 
و بســته  بندی های جعلی و با کیفیت پایین از این 
مجاری سر از بازار درآورند، اما در مقابل، وارد کننده  
غیرقانونی با اطالع از خصوصیات روانی و قدرت خرید 
پایین مصرف کنندگان، سود و گستره  بازار مصرف را 
در ایــن می یابد که کاالیی را به بهای هر چه پایین 
عرضه دارد و از این رو، ابایی از این ندارد که اجناس 

تقلّبی و بی کیفیت را وارد کند. 
قیمت پایین  تر، توانایی مصرف بیشــتری را به 
خانواده هــا می دهد و چه بســا مردم به خریدهایی 
می پردازند که غیرضروری هســتند. عطش کاذب 
بــازار برای مصرف زیادتر، خود انگیزه ای برای ورود 

بیشتر کاالی قاچاق می گردد. 
از ســوی دیگر، نبود ضمانت و خدمات پس از 

شمشیر دو لبه مرزها برای تجارت و قاچاق

خیانتی به نام قاچاق معکوس و فشار بر معیشت مردم
هدیه آقا پور

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی: گمرک باید به جد 
کمک کند کاالیی به صورت قاچاق 
از کشورخارج نشود و از آن طرف 

افرادی که به دنبال رونق تولید هستند 
و با دور زدن تحریم ها مواد اولیه ای را 
وارد کشور می کنند، بدون دلیل، ماه ها 

نگه ندارند و یا هزینه های سنگین به 
آنها متحمل نکنند؛ چراکه اگر تولید 
ما رونق پیدا کند تهدید ها و فشار ها 

هیچ اثر موثری نخواهد داشت.

 بخش نخست
فــروش در کار واردات قاچاق نیز عاملی در قیمت 
پایین  تــر این کاالها و تناســب آن با قدرت خرید 
مصرف کننده اســت که مصرف را به سمت کاالی 

قاچاق سوق می دهد.
صعود نرخ ارز و آغاز قاچاق معکوس 

یکی از اتفاقات مهم اقتصادی ســال گذشــته، 
نوســانات نرخ ارز و پیامدهای آن روی بازار به ویژه 
کاالهای اساسی بود به طوری که در شهریورماه، بحث 
کمبود کاالی اساسی در بازار شدت گرفت و در همان 
دوران خبرهایــی مبنی بر قاچاق این کاالها از مرز 
به کشورهای همسایه به خصوص عراق مطرح شد.

اخبار منتشر شــده بیانگر آن بود که کاالهای 
اساسی توسط اتباع بیگانه در مناطق مرزی خریداری 
و خارج می شد و این روندکمبود این اقالم مصرفی 

در مناطق مرزی را سبب شده بود.
در آن برهه زمانی نعمت حیدرزاده رئیس  وقت 
اتاق اصنــاف ماکو گفت: »با توجه به گســتردگی 
مــرز، نمی توان ادعا کرد که قاچاق رخ نمی دهد، اما 
محسوس و چشمگیر نیست، برخی از مسافرانی که 
از ترکیه وارد کشور می شوند کاالهای اساسی را به 
عنوان ســوغات و کادو خارج می کنند که این اقدام 

نیز توسط نیروی انتظامی گمرک کنترل می شود.
از سوی دیگر تامین کاالهای اساسی با نرخ ارز 
دولتی به منظور تامین معیشــت مردم کشور بوده  
است. چنان چه کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی به 
شهرهای مرزی ارسال شود، اما توسط اتباع کشورهای 
همسایه خریداری شــود در واقع کار خاصی انجام 

نشده و مردم کشورهای همسایه منتفع می شود.«
مهرداد بائوج الهوتی نماینده مردم لنگرود گیالن 
و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای 
اســالمی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»صورت مسئله در قاچاق کمی متفاوت شده است، 

با باال رفتن قیمت ارز قاچاق واردات بسیار کمرنگ 
شده است و جای نگرانی نیست.«

وی ادامه می دهد: »اگر فردی بخواهد کاالیی را 
قاچاقی وارد کشور کند با ارز دولتی که نمی تواند این 
کار را کند در نتیجه با ارز آزاد باید این کار را انجام 
بدهد که به صرفه نیســت و توجیه اقتصادی ندارد؛ 
بنابراین این قاچاق خود به خود حذف شــده است. 
به طور مثال قبال قاچاق چای داشــتیم درحالی که 

اکنون این قاچاق به صرفه نیست.«
الهوتــی می افزاید: »حادثه قیمت ارز در برخی 
قسمت ها برای ما یک تهدید بود، اما تبدیل به فرصت 
شد از جمله اینکه قاچاق کاال را خود به خود حذف 

کرد و انگیزه ای شــد تا محصوالت و تولیدات داخل 
رونق بگیرد و به فروش برسد.«

آثار منفی قاچاق گریبانگیر 
مصرف کنندگان

بدون شــک عالوه بر اهرم های اقتصادی، اصالح 
الگوی مصــرف و جلوگیری از خرید کاالی قاچاق، 
کار فرهنگی و تبلیغی نیز می طلبد. از این منظر، نه 
تنها بنا به مالحظات اقتصادی، بلکه به دالیل فرهنگی 
متأسفانه کاالی ایرانی در نظر برخی به عنوان کاالی 
کم ارزشــی که مصرف آن منزلت اجتماعی را پایین 

می آورد، مطرح اســت. کیفیت پایین و قیمت باالتر 
اجناس ایرانی در چند دهه  گذشــته، یک ســابقه  
ذهنی منفی در بسیاری از مصرف کنندگان به وجود 

آورده است. 
حتی بعضا شــاهد بودیم کــه در صورت وجود 
کیفیت یکســان کاالهای خارجی و ایرانی، گرایش 
مثبت بــه کاالهای خارجی بــه خصوص کاالهای 
صوتی-تصویری، رایانه، لوازم منزل و کاالهای خانگی 
و لــوازم یدکی خودرو و تا حــدود زیادی کاالهای 
آرایشــی بهداشتی، بیشتر اســت که دلیل آن عدم 
اطالع مصرف کننده از کیفیت یا نبودن اطمینان کافی 
و تبلیغات مناســب د ر این زمینه بود و شاید بتوان 

گفت که در اصل فرهنگ حمایت از کاالی ایرانی تا 
پیش از فرمایشات مقام معظم رهبری ضعیف بود.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو 
کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: »آثار منفی 
قاچاق بیشــتر بر مصرف کننده است تا تولید کننده 
چون نیازهــای داخلی را کمیاب می کند که از این 
بابت مصرف کنندگان با مشکل مواجه خواهند شد.«

وی ادامه می دهد: »افرادی که مسئولیت تنظیم 
بازار را بر عهده دارند، باید با اشراف کامل و بیشتری 

این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.«
فرهنگی می افزاید: »قاچاق واردات و صادرات از 
هر جهت به مصرف کننده آسیب وارد می کند و در 
نهایت آینده اقتصادی کشــور را مخدوش کرده که 

طبیعتا روی مصرف کننده تاثیرگذار خواهد بود.«
جوالنگاهی برای عرض اندام 

سوء استفاده گران
سازوکارهای کشور باید چنان طراحی شوند که 
به لحاظ پدافندی و در صورت تحریم، فشار و تهاجم 
آســیب کمتری به کشور وارد شود و در عین حال، 
کشــور بتواند منافع نظام سلطه در سطح بین الملل 
را بــا چالش مواجه کند. همچنیــن طراحی حوزه 

اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجی نتوانند با 
ابزار قرار دادن مســایل اقتصادی، جلوی حرکت رو 

به رشد کشور را بگیرند.
 این مســئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که 
توجه شود که حوزه اقتصاد، بزرگ ترین برگ برنده 
و مزیت نظام ســلطه است و می تواند از این مسیر، 

نظام اسالمی را به شدت تهدید کند.
جنگ ارزی بی سابقه علیه ایران و  با هدف وارد 
کردن ضربه اساسی به اقتصاد ایران از طریق بی ارزش 
کردن ریال، یکــی از اصلی ترین ویژگی های پروژه 

دشمن در تابستان سال 97 بود. اتاق فکر آمریکایی 
به شکست  دادن ایران در جنگ ارزی یقین داشت. 
آنها تجربه جنگ ارزی با غول اقتصادی مانند چین 
را به خوبی تجربه کرده بودند و با تجربه شکســت 
چند سال قبل غول اقتصادی شرق درباره ایران نیز 

پیروزی خود را نزدیک می دیدند.
در تمــام موارد باال آمریکایی هــا به ناکارآمدی 
داخلی، نفوذی ها، ناامیدی مردم از حاکمیت و تعلیق 
ثانویــه اروپایی از طریق وعده و وعیدهای اقتصادی 
همانند راه اندازی کانال مالی و... با هدف ماندن ایران 

در برجام، حساب ویژه ای باز کرده بودند.
بنابراین بدون شک دشمن برای سال 97 خواب های 

آشــفته ای دیده بود تا با توجه به نوسانات ارزی بتواند 
ضربــه ای به پیکره نظام مقدس جمهوری اســالمی و 
اقتصاد کشورمان بزند. بنابراین هر آنچه واسطه داشتند 
به میدان کشاندند که مقام معظم رهبری در همان برهه 
با هوشیاری کامل روشنگری کرده تا بار دیگر دشمنان 

در تحقق اهداف شومشان ناکام بمانند.
هشدارهای رهبری را جدی بگیریم

هشدار مقام معظم رهبری در نیمه های آذرماه 
97 مبنی بر اینکه »اگرچه نقشه دشمن لو رفته است، 
اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند، زیرا آمریکا، 
دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد 
فریب داشته باشد تا برای سال 97، جنجال کند، اما 

مثاًل برای سال 98 نقشه ای بکشد.« 
بنابراین در این جنگ تمام عیار اقتصادی هرگونه 
اقدامی که به ضرر کشــورمان منجر شده و منافع را 
در نظیر نگیرد به نوعی بازی در خاکریز دشمن تلقی 
خواهد شد که به عبارتی می توان گفت قاچاق دقیقا 

خدمت در سنگر دشمنان کشورمان است.
سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان 
اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای 
اســالمی در گفت و گو با گزارشــگر کیهان می گوید: 
»پدیده قاچاق به عنوان یک پدیده شوم است در هر 
کشــوری رسوخ کند، اقتصاد آن کشور را فلج کرده و 

تولید را با مشکل جدی رو به رو می کند.«
وی ادامه می دهد: »تقریبا تا اوایل سال 97 آمار 
رسمی قاچاق که از سوی دولت مطرح می شد، حدود 
10 میلیارد دالر بود و آمار غیر رسمی به 25 میلیارد 
دالر قاچاق کال به کشــور می رسید که حقیقا باعث 

رکود جدی در تولید شده بود.«
موسوی الرگانی تصریح می کند: »وقتی کاالیی به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود طبیعتا هزینه های 
مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های گمرکی پرداخت 
نمی کند، در نتیجه آن کاال با قیمت خیلی پایین به 
بازار عرضه می شــود، اما در طرف دیگر تولید کننده 

مــا که حقوق دولتی مثل مالیــات بر ارزش افزوده 
هزینه های تولید را پرداخــت می کند، نمی تواند با 

کاالی قاچاق رقابت کند.«
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
تاکید می کند: »از نیمه دوم ســال 97 که شــاهد 
افزایش قیمت ارز در کشــور بودیم. قاچاق کاال به 
عکس صورت پذیرفت، یعنی قبال کاالی قاچاق وارد 
کشور  می شد، اما اکنون کاالها به صورت قاچاق از 
کشور خارج می شود؛ آن هم کاالی اساسی که مورد 
نیاز مردم اســت، مثل گوســفند زنده یا رب گوجه 
فرنگی و غیره. نتیجه آن نوســانات جدی در قیمت 

این کاالها شد.«

وی اضافه می کند: »تا چند ماه قبل از باال رفتن 
قیمت ارز گوشــت کیلویی 35 هزار تومان بود و به 
کیلویی 155 هزار تومان رســید که علت آن خروج 
دام زنده و مولد از کشور بود در مثال دیگر رب گوجه 
فرنگی ای که تا قبل از این نوسانات قوطی ای 4 هزار 
تومان بود به 18 هزار تومان رســید و ما شاهد یک 

نوسانات جدی در نیازهای روزمره مردم بودیم.«
موسوی الرگانی با اشاره به اینکه این پدیده شوم 
قاچاق از هر طرف ضربه به اقتصاد کشــور می زند و 
فرقی ندارد، ما قاچاق کاال به داخل کشــور داشته 
باشــیم یا خارج از کشور، می گوید: »امسال را مقام 
معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاری کردند که 
اگر فقط به شــعار دادن و برگزاری جلسات بسنده 

کنیم محقق نخواهد شد.«
وی پیرامون وظیفه مهم گمرک و دیگر سازمان ها 
در به حداقل رساندن قاچاق در کشور و کمک به رونق 
تولید اظهار می دارد: »باید گمرک، سازمان مالیاتی، 
دولت و مجلس دســت به دست هم بدهند تا رونق 

تولید محقق شود.«
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس خاطرنشان 
می کنــد: »گمرک باید به جــد کمک کند کاالیی 
به صورت قاچاق از کشــورخارج نشود و از آن طرف 
افرادی که به دنبال رونق تولید هستند و با دور زدن 
تحریم ها مواد اولیه ای را وارد کشور می کنند بدون 
دلیل، ماه ها نگه ندارند و یا هزینه های ســنگین به 
آنها تحمیل نکنند چراکه اگر تولید ما رونق پیدا کند 
تهدید ها و فشار ها هیچ اثر موثری نخواهد داشت.«

مرز در همه دنیا یک شمشیر دو لبه است؛ مرز 
هــم می تواند محلی برای رونق تجارت و صادرات و 
واردات باشد و هم محلی برای قاچاق کاال. در ایران نیز 
مرزهای متعددی در کشور وجود دارد که به ارزآوری 
برای کشــور یا ورود ماشین آالت و مواد اولیه مورد 
نیاز صنایع کمک می کند، اما از سوی دیگر زمینه  ای 
برای قاچاق ورودی و خروجی کاال فراهم می شود. 

وقتی کاالی مورد نیاز جامعه با قیمت و کیفیت 
مناســب و به اندازه در داخل تولید نشود در مسیر 
واردات قانونــی قرار خواهد گرفــت، اما اگر واردات 
قانونی نیز به درســتی انجام نشــود قاچاق شــکل 

می گیرد.
با ایــن حال هر چنــد واردات کاالهای قاچاق 
همچنان وجــود دارد قاچاق صادراتــی نیز به آن 
افزوده شــده که شــفافیت را در ایــن بعد کمتر از 
گذشــته می کند. البته برخی پیش بینی می کنند 
قاچاق وارداتی احتماال با کاهش روبرو شــود، زیرا 
رشد قیمت دالر باعث شده توان مالی شبکه قاچاق 

نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 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 
 0051299471 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 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 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 

۹۸۹  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۶۲۱ 

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 1397/05/06 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 6500000 

ریال طی گواهی  شماره 169/97 / ص/ 358 مورخ 1397/05/06 

بانک پاســارگاد شــعبه فرخی یزدی پرداخــت گردید در نتیجه 

صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۸۱۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۸۵۵ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/4 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: روزیتا مقدم بــا دریافت مبلغ 100000 ریــال معادل کلیه 
سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید طیبه صادقی با دریافت مبلغ 50000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه از 100150000 
ریال به 100000000 ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه اصالح گردید لیست 
صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: رویا مافی غالمی 
کد ملی 1930685483 دارای 80000000 شیما الماسی کد ملی 0062178644 
دارای 10000000 سارا شجاعی کد ملی 0070840997 دارای 10000000 

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور زیست افزا 
محیط با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۱۶۸۵

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۹۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/3/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقای مرتضی گیتی نما به شماره ملی 0043207049 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی زاهدی به شماره ملی 
1284423239 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای علی 
ســماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت مدیرعامل 
)خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب گردیدند. 1- کلیه اوراق 
عادی و مکاتبات اداری و اموری که تعهد مالی نداشته باشند، با 
امضای مدیرعامل و یا هــر یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً 
معتبر می باشد. 2- کلیه اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، سفته، 
برات، قراردادهای تعهدآور و اســناد رسمی با امضای مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره یا آقای سامان سماعی نژاد منفرداً و با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
 زرین دشت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۹۳۹۰  و شناسه ملی  ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۰۰ 

 ۶۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰۶7۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان حســین جعفری با کد ملی 
5209435385 به نمایندگی از مؤسسه توسعه انرژی پایوران با شناسه ملی 10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره جواد 
رجب پور با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدالعلی تاجی اشکفتکی با کد ملی 4621414216 به نمایندگی از شرکت 
کفش نوید بهمن با شناســه ملی 10102247860 به سمت عضو هیئت مدیره ایوب فصاحت با کد ملی 1219755419 به 
نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی 10101278928 به سمت عضو هیئت مدیره عباسعلی قاسمی 
با کد ملی 0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناســه ملی 10260315752 به سمت عضوهیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون تومان( 
با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات 
و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با 

امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات  شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۴۸۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۴7۹

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

 آگهی مناقصه عمومی
شــرکت تعاونی مســکن مهر آموزش و پرورش ناحیه دو قزوین در نظــر دارد اجرای 
کف سازی، سیمانکاری، عایق رطوبتی، کاشــی و سرامیک کاری در برج شمالی پروژه 
پونک با حدود 57000 مترمربع زیربنا و ســی و یک طبقه را به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند برای تهیه اســناد مناقصه با در دســت داشــتن معرفی نامه، در ساعات اداری 
روزهای سه شنبه 98/4/18 لغایت چهارشــنبه 98/4/26 به محل پروژه واقع در قزوین، 

پونک، بلوار حکیم، روبروی مخابرات، دفتر شرکت، تلفن 33656320 مراجعه فرمایند.
شرکت تعاونی مسکن مهر آموزش و پرورش ناحیه ۲ قزوین


