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افقی:
1- کشــف آنها نقطه عطفی است در علم پزشکی تا 
پزشکان با اســتفاده از آنها بتوانند بسیاری از امراض 
صعب العالج را درمان نمایند 2-سخت ترین عضو بدن- 
محلولی حاوی قند و نمک گوناگون که از طریق سرم 
به بیمارانی که آب بدنشــان دچار کمبود شده است 
تزریق می گردد 3- رشته کوه مهم آمریکای جنوبی- 
گیاهی معطر که ریشه، برگ و دانه آن مصرف دارویی 
دارد- ضربه ای در ورزش مشــت زنی 4- قلمدان- ابر 
پایین آمده- ســبزی ضدعفونی کننــده بدن- عرب 
می گوید نه 5- ضربه ای برای به خود آمدن- از اعضای 
مهم بدن که در بیماری کرونا سخت درگیر می شود- 
زادگاه نیما 6- ســاز شکوه گر- الستیک اضافی- مادر 
ورزش ها- یکی از پیمان های اقتصادی مهم در منطقه 
7- شاعر می گوید نگه دار که نکوست- صدای کامل- 
از دروس دوره ابتدایــی 8- پایه و اســاس چرخ- اثر 
چربی بر روی لباس- کالبدشناسی 9- پلی شیشه ای 
و زیبا برای جلب گردشگران در اردبیل- سیاره ای در 
منظومه شمســی- کم ترین 10- شهر بندری کشور 
بلغارســتان- نام دیگر بلدرچین- باال آمدن آب دریا 
را گوینــد 11- حرص و طمــع- یکی از قدیمی ترین 
مشاغل جهان که هنوز هم مردم به آن اشتغال دارند- 
احصائیه 12- منقضی و به انتها رسیده- از کشورهای 
کوچک آمریکای جنوبی کــه بیش از صد هزار نفر از 
مردم آن مبتال به ویروس کرونا شده اند- هنر مدرسه ای 
را گویند 13- ســوره ای در قرآن کریم- دستگاهی در 
موســیقی- نوعی گل آذین که گل ها به ترتیب چیده 
می شوند 14- یکی از شخصیت های معروف رمان های 
تولستوی- از اسما و القاب خداوند 15- بارش تند باران 

و تگرگ- برد آن معروف است- شهر روشنایی.

عمودی:
1- کتابی از شــیخ محمود شبستری در بیان رموز 
عرفانی- مهم ترین کتاب فلسفی مالصدرا فیلسوف 
بزرگ جهان اســالم 2- از مواد مصرفی در صنعت 
صابون سازی- گربه ســان ایرانی که گوی سبقت را 

در ســرعت از همه جانوران ربوده است 3- یگانه 
محکمــه ای که به قاضــی نیاز نیســت- یکی از 
عروسک های ملی - گردن ها 4- شهری در فلسطین 
اشغالی- شهر هفت تیرکشان آمریکا- عقیده و نظر- 
ویتامین کمیاب 5- فرهنگسرایی در تهران- سخن 
سر به مهر- یک شانزدهم روپیه- آتش عرب 6- نام 
کوچک اســمیت پدر علم اقتصاد- از باغ های ملی 
استان یزد 7- یکی از ذکرهای مقدس شیعیان- رودی 
 که به دریاچه نیریز می ریزد- کالف سردرگم اقتصاد ما 
8- فرزنــدان- درخت تســبیح- حفظ آن خط 
قرمز افراد مومن اســت- دریای عرب 9- رشته ای 
در ورزش شمشــیربازی- یکــی از روزهای هفته 
در تقویم ســال میالدی- بلندترین قله رشــته 
کوه زاگــرس 10- آهنگســاز معــروف و معاصر 
یونانــی- دومیــن رود بزرگ اروپا- نــام یکی از 
سلسله  پادشــاهان ایران باســتان 11- ایالتی در 
 کشــور آمریکا- از القاب حضرت علی علیه السالم 
12- مادر لر- از بازی های قدیمی مردم در روستاهای 
 کشــورمان- پیش درآمــد آشــغال- گردهمایی 
13- رفیق مشهدی- نوعی بز کوهی- آزمایشگاهی 
برای منجمان 14- از نام های خداوند رحمان- نوعی 
سبزی ریشه دار که بیشــتر در فصل پاییز به بازار 
می آید- نام دیگر گیاه ســنبل الطیب 15- شــاعر 
و نویســنده طنزپرداز قرن نوزده ایرلند- اثری از 

زنده یاد دکتر علی شریعتی.

جدو    ل

گالیه های کاسبان از آشفتگی این روزهای بازار-  بخش نخست

افزایش قیمت ها هر روز به یک بهانه!
رضا الماسی قرار بود در سیاست خارجی منافع کشور و 

امنیت ملی حفظ شود و شرایطی فراهم آید که 
فرصت های الزم برای مردم به وجود بیاید. قرار 
بود دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه ها 
پاسخگوی مردم بداند. قرار بود تحریم ها قدم به 
قدم کاهش یافته و با تََرک خوردن آنها در نهایت 
شکسته شوند. قرار بود دولت تدبیر اجازه ندهد 
ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک سوم کاهش 
یابد. قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و 
هم چرخ کارخانه ها و زندگی مردم. قرار بود عزت 
پاسپورت ایرانی حفظ و ارتقاء یابد و ده ها و صد ها 
قرار و وعده دیگر که روی هوا داده شد و هنوز 
پس از گذشت 7 سال روی زمین باقی مانده است.

تهران:  بــازار  کاســب  یک 
بی خودی  وعده های  مسئوالن 
می دهند که بــازار را کنترل 
از  این شــرایط  در  می کنند. 
دست اتحادیه های اصناف هم 
نیست. حتی  کاری ســاخته 
در کاالهــای تولید داخل هم 
بی حساب  قیمت های  افزایش 
و کتاب بیــداد می کند. البته 
تولید کننده داخلی هم مقصر 
نیســت چراکه مواد اولیه به 
نمی رسد. دستش  به  درستی 

دارند  می کنند  ادعا  مسئوالن 
کار می کنند ولی این کارشان 
من  وگرنه  شــود،  دیده  باید 
بنشینم  خانه  در  می توانم  هم 
و ادعا کنــم دارم کار می کنم. 
آیا بقیه نمی گویند اگر راست 
می گویی بــرو 4 تا نان بخر؟! 
دهان شــیرین  حلوا  حلوا  با 
نمی شود. اقدام عملی و قاطع 
اســت. الزم  تدبیر  با  همراه 

 یک فروشنده پارچه و چادر: 
مدیریت  به  اصلی  مشــکل 
مســئول  آقایان  تدبیــر  و 
برمی گردد. االن مردم در تهیه 
مایحتاج خورد و خوراک شان 
مشکالت جدی دارند. شما تا 
مشکل مدرســه فرزندان تان 
و تامین مایحتاج اولیه شــان 
را داشــته باشــید نوبت به 
نمی رســد. دیگر  خریدهای 

شاید در میان انبوه وعده های رنگارنگی که در 
بحبوحه انتخابات برای جذب آراء مردم داده می شد 
یکی از وعده هایی که محقق شد بی نیاز شدن مردم 
از یارانه بود. آنجا که روحانی در یکی از برنامه های 
تبلیغات تلویزیونی می گفت: »دولت تدبیر و امید 
دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد 
کند و آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار 
بگیرد که اصاًل به این 45 هزار تومان خودشــان 
نیاز نداشــته باشند! زندگی خوب داشته باشند و 
همه افراد در خانواده باافتخار شاغل باشند، صدقه 
گرفتن افتخار نیســت صدقه دادن افتخار است. 
مــا اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم باافتخار 
مالیات به دولت می دهند و نیاز ندارند دســت به 
سوی دولت دراز کنند. من می خواهم کاری کنم 
دولت به سوی مردم دست دراز کند نه اینکه ملت 
بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کند.«

در میان وعده های داده شــده دولت کنونی، 
بحث معیشتی و اقتصادی و تنظیم بازار و به طور 
کلی رفاه عمومی مردم حرف اول را می زند اما امروز 
یکی از محورهای مهمی که در دولت راستگویان 
مورد غفلت واقع شده همین معیشت مردم و وضع 
بازار و مشکالت اقتصادی است که در گزارش پیش 

رو بدان خواهیم پرداخت.
تنها وعده ای که محقق شد!

مردم به راستی در هفتمین سال روی کار آمدن 
دولت روحانی اساساًً دیگر احتیاجی به یارانه ندارند 

چراکه رقم 45 هزار تومانی یارانه ها در این آشفته 
بازار به کار کسی نمی آید!

 یارانه ای که تقریباً ارزشــش به یک بیستم 
تقلیــل یافتــه و از پول تو جیبــی کودکان هم 
کــم ارزش تر شــده اســت. به واقع امــروز این 
وعده رئیس جمهور محقق شــده و آقای روحانی 
همان طور که وعده داده بود کاری کرد دولت به 
سوی مردم دست دراز کند نه اینکه ملت بزرگ 
و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنند. البته 
با این تفاوت که دست دولت در جیب مردم گیر 
کــرده و ظاهراً بنا ندارد تا یک ســال دیگر هم 

بیرون بیاید!
پرداختن به سوژه تکراری تورم و گرانی و افسار 
گسیختگی قیمت ها در سال های اخیر به اندازه ای 
مشمئز کننده شده که حتی برخی مخاطبان ما هم 
از بی نتیجه بودن این همه حرف ها خسته شده اند.

واکنش های مردم به وضع بازار
در روزهــای ابتدایی هفته برای تهیه گزارش 
با عکاس روزنامه سراغ برخی اصناف بازار تهران 
رفتیم. شدت اعتراض و عصبانیت مردم و کاسب ها 
در مصاحبه با گزارشگر روزنامه کیهان موج می زد. 
تنها حس امیدی که برای مردم باقیمانده »تغییر« 
و دمیدن روح تازه در کالبد مدیران اجرایی کشور 

است تا دولت را از فشلی نجات دهند.
آقای تهرانی، کاسب صنف قفل و کلید درباره 
انفجار قیمت ها در 6 ماه گذشــته، با  اشــاره به 
گرانی های متوالی و پی در پی به بهانه هایی همچون 
گرانی بنزین، کرونا، سال جدید و حاال افزایش نرخ 
ارز به گزارشگر کیهان می گوید: »طی یکی دو ماه 
اخیر تغییر قیمت ها به جایی رسیده که هرکسی 
هر قیمتی دلش می خواهد می گوید. نظارتی هم 

وجود ندارد.«
او با نشــان دادن یک نمونــه از قفل هایش 
برایمان توضیح می دهد: »به طور مثال این قفل 
را دو ماه قبل 225 هزار تومان خریدم اما االن باید 
300 هزار تومان بخرم. در عین حال هرچند ضرر 
می کنم و برای خرید جدید دچار مشکل می شوم 
امــا مجبورم جنس هایم را بــا همان قیمت های 
قبلی بفروشــم. با این حال فروش قابل توجهی 
هم نداریم. مردم قدرت خرید ندارند و واقعاً تحت 
فشار سنگین معیشتی هستند. همه این اوضاع 
ناشی از مدیریت غلط مسئوالن است. کاردان ها 

سر کار نیستند.«
این کاســب بــازار تهران تصریــح می کند: 
»مســئوالن وعده های بیخــودی می دهند که 

بازار را کنترل می کنند. در این شــرایط از دست 
اتحادیه های اصناف هم کاری ســاخته نیســت. 
حتــی در کاالهــای تولید داخل هــم افزایش 
قیمت های بی حساب و کتاب بیداد می کند. البته 
تولید کننده داخلی هم مقصر نیست چراکه مواد 
اولیه به درستی به دستش نمی رسد. مشکل اصلی 
تولید کننده تامین مواد اولیه است. دولت در تامین 
این مواد عاجز مانده و به هر نحوی شده باید در 

این بخش کمک صورت بگیرد.«
مصیبت بی عملی دولت

یکی از گرفتاری های جدی که اکثر بازاریان به 
آن اذعان دارند، بهانه تراشی های متعدد سودجویان 
در هر صنفی برای افزایش قیمت کاال و بی تفاوتی 

و رها شدن آن از سوی دولت است. 
آقای رضایی، کاسب بازار لوازم التحریر و اداری 
برایمان می گوید: »متأسفانه در صنف ما بسیاری 
از قیمت ها وابسته به نرخ دالر است و با توجه به 
شرایط ماه های اخیر  به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و همچنین جهش نرخ دالر افزایش قیمت ها در 
چند نوبت اتفاق افتاده است. جنس های ایرانی هم 
از این قاعده مســتثنا نیستند و به دلیل افزایش 
قیمت مواد اولیه خارجی، نرخ اجناس داخلی هم 

افزایش یافته است. مثاًل چسب های پهنی که هم 
ایرانی و هم چینی اش در بازار موجود اســت در 
مدت دو ســه هفته اخیر هر حلقه 2 هزار تومان 
گران تر شده اســت. این افزایش قیمت ها در دو 
ماه اخیر چند بار تکرار شــده و هر مرتبه 15 تا 
20 درصد گران تر می شــود. ضمن اینکه ما قباًلً 

جنس هایمان را به اندازه نیازمان سفارش می دادیم 
اما االن به صورت عمده باید بیشتر خرید کنیم که 
خود این مسئله هم باعث گرانی می شود. زیرا با 
این اعداد و ارقام کالن، خرده فروشان توان خرید 
ندارنــد و کل اجناس را 4، 5 نفر می خرند و آنها 
هم برای توزیع در بازار حدود 20 درصد روی نرخ 
کاال اضافه می کنند. مصیبت بازار ما این است که 
اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند، قیمت اجناس به 
حالت قبلی برنمی گردد و روی همان نرخ افزایش 

یافته باقی می ماند.«
وقتی علت این موضوع را جویا می شوم، او در 
ادامه توضیح می دهد: »علت را از تجار و دولت باید 
پرسید. این سؤال، مسئله ما هم هست. اتحادیه 
هم نظارت می کند اما حریف شان نمی شود. یکی 
دیگــر از دالیل گرانی در صنف ما کمبود جنس 
است. کسانی که جنس دارند نیز به احتکار روی 
می آورند. در صنف ما افراد اصلی که پخش کننده 
جنس در بازار هستند، بازار را اداره می کنند و در 
چنین مواقعی به سرعت فروش را قطع می کنند 
و کل بازار به نوعی در انحصار دو سه نفر است.«

گرانی و کسادی بازار
فشــار تــورم و گرانی، بیــش از عموم مردم 

بر گرده کاســبانی فــرود می آید که همه حیات 
معیشتی شان به کاسبی روزانه گره خورده است. 
در چنین شــرایطی به علت کاهش قدرت خرید 
مردم، کاسب ها مجبورند از یک طرف بهای گران 
خریدن جنس از دالل هــا را بپردازند و از طرف 
دیگر برای حفظ مشــتریان و فروش مناســب، 

قیمت هایشان را نیز خیلی باال نبرند.
میالد عارف زاده کاسب صنف شال و روسری 
در گفت وگــوی کوتاهــی که بــا او دارم اذعان 
می کنــد: »قیمت هــا خیلی باال رفتــه و مردم 
قدرت خریــد ندارند و ما هم مجبوریم با قیمت 
ســابق بفروشــیم. پارچه در یک مــاه اخیر دو 
ســه هزار تومــان در هر متر افزایش داشــته و 
 چاپ هــم حدود 10 هزار تومان گران تر شــده 

است.«
او معتقد اســت: »جلــوی گرانی ها را باید از 
تولیدی هــای پارچــه و چاپخانه هایی که روی 
کارهــای ما چاپ می زنند پیگیری کرد. اگر قرار 
اســت حمایتی صورت گیرد باید از آنجا باشــد 
تا جنس ارزان تر به دســت مــا که توزیع کننده 

هستیم برسد.«
عارف زاده خطاب به مسئوالن اظهار می دارد: 
»من از مســئوالن می خواهم به داد بازار برسند، 
مردم واقعاًً تحت فشار هستند و نمی توانند حتی 
نیازهــای اولیه خود را تامین کنند. این وضعیت 
برای ما هم خوب نیســت چون به همان میزانی 
کــه قیمت ها افزایش پیدا کرده دخل فروش مان 
هم کم شــده و در مجموع سودمان کاهش پیدا 

کرده است.«
افزایش عمده قیمت ها 

در ادامه گفت وگو با برخی کاســب های بازار 
تهران، آقای قاســم اسدی، فعال در صنف پارچه 
و چــادر نیز مخاطب ما قرار می گیرد. او از اوضاع 
بد ایــن روزهای بازار برایمان می گوید و توضیح 
می دهد: »39 ســال اســت که در بازار مشغول 
کار هســتم اما امسال پس از گذشت 3 ماه هنوز 
آن طور که باید و شــاید کاســبی نکرده ام. یک 
مــاه می دویم اما به اندازه 10 روز فروش نداریم. 
قیمت ها عمدتاًً دو برابر شده است. مثالً در یک ماه 
اخیر یک قواره چادر مشکی از 120 هزار تومان 
بــه 250 هزار تومــان و پارچه مطهری از متری 
 88 هزار تومان به متری 125 هزار تومان رسیده 

است.«
اسدی ادامه می دهد: »نظارت هم در چنین 
شرایطی معنی ندارد، زیرا نه جنسی برای فروش 

وجود دارد نه خرید و فروشــی هست که نیاز به 
نظارت باشد. امروز از صبح تا االن که ساعت 6 بعد 
از ظهر است فقط 2 متر پارچه مانتویی فروخته 
ام! به نظرم مشکل اصلی به مدیریت و تدبیر آقایان 
مسئول برمی گردد. تحریم و کرونا و... نهایتاً 30 
درصد موثر اســت. االن مردم در تهیه مایحتاج 
خورد و خوراک شان مشکالت جدی دارند، با این 
شرایط نوبت به خرید اقالم دیگر از جمله لباس 
و... نمی رسد. شما تا مشکل مدرسه فرزندان تان 
و تامین مایحتاج اولیه شان را داشته باشید نوبت 

به خریدهای دیگر نمی رسد.«
این کاسب صنف پارچه و چادر تصریح می کند: 
»مســئوالن ادعا می کنند دارنــد کار می کنند 

ولی این کارشــان باید دیده شود، وگرنه من هم 
می توانــم در خانه بنشــینم و ادعا کنم دارم کار 
می کنم. آیا بقیه نمی گویند اگر راست می گویی 
بــرو 4 تا نان بخر؟! با حلوا حلوا دهان شــیرین 
 نمی شود. اقدام عملی و قاطع همراه با تدبیر الزم 

است.«
یکی دیگر از پارچه فروشان بازار که همسایه 
آقای اســدی اســت با کنایه به ســوژه گزارش 
می گوید: »شــما بــا این گزارش بیشــتر دارید 
لطیفه می گویید و حرفتان خنده دار است! چند 
برابر شــدن قیمت ها و وضعیت بازار و گرانی ها 
را همــه می فهمنــد و احتیاجی به پرســش و 
پاسخ نیســت. چرا کاالی داخلی گران می شود؟ 
شــیر و پنیــر و لبنیات که دیگــر از خارج وارد 
نمی شود. چرا گران می شوند؟ چرا جلوی گرانی 
اینهــا را نمی گیرند؟ دولت کســری بودجه دارد 
 و طبیعی اســت که دســتش را در جیب مردم 

می گذارد.«
این گالیه های به حق مردم و رنج های ناشی از 
بی تدبیری و بعضاً بی مسئولیتی برخی مسئوالن، 
اگر با همراهی و عذرخواهی آنان همراه باشد کمی 
 از شدت ســختی ها خواهد کاست. اما اگر همان 
مسئوالن با غرور کاذب، منتی هم بر سر مردم آوار 
کنند که »اگر ما نبودیم وضع 100 برابر بدتر از 
این بود!« دیگر قابل تحمل نیست و روزی آستانه 

تحمل مردم نیز به سر خواهد آمد.
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به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱688۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹7 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰7۲۴6۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0532035925 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0530697831 دارای 
2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0533237904 دارای 2000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 20000000 

ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴76۳6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲8۳7۳

صنایع شــهدای مهام پارچین در نظر دارد قطعه فوالدی شــماره 
PPN1-1-1/14a به تعداد 5/000 را، از طریق شناسایی تامین کنندگان 
واجد شــرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان می توانند با در دســت داشتن 
معرفی نامه و مهر شرکت، به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه )بدون هزینه( اقدام نمایند.
تهران انتهای اتوبان شــهید بابایی یا پاکدشــت - میــدان پارچین جاده 

اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.
* زمان تحویل گیری و عودت اسناد از تاریخ درج آگهی روزنامه حداکثر به 

مدت 10 روز می باشد.
* در صورت دارا بودن گواهینامه صالحیت همکاری )سمتا(، زمان دریافت 

اسناد مناقصه، ارائه تصویر آن الزامی می باشد.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* صنایع شــهدای مهام پارچین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 

است.
* اســتعالم های رســیده به صورت غیرحضوری مفتوح و نتیجه آن کتبا 

اعالم می گردد.
شماره های تلفن: 021-35769054

دورنگار: 021-36022057

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ۱۹۹/۰7
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