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 مقایسه تغییرات قیمت اقالم اصلی سفره خانوار 
در طول دوره 8 ساله دولت روحانی نشان می دهد 
20 قلم از اقالم اصلی مصرفی خانوار به طور میانگین 

400 درصد افزایش قیمت داشته اند.
در بین این اقالم، چای خارجی با 558 درصد، 
 باالترین افزایش قیمت را داشــته اســت. قند با 
517 درصد در رتبه دوم و شــکر با 488 درصد در 
رتبه سوم قرار دارد. تن ماهی با 486 درصد و ماهی 
قزل آال با 456 درصد در رتبه های چهارم و پنجم با 

بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.
قابل ذکر است در بین 20 قلم از اقالم مصرفی و 
خوراکی خانوار، قیمت 11 قلم بین 400 تا 558 درصد 
بوده و قیمت 9 قلم دیگر نیز بین 258 تا 400 درصد 

رشد داشته است.
به نظر می رسد دولت در این ماه های پایانی عمر خود 
اهمیتی به وضعیت بازار و به  ویژه قیمت کاالها نمی دهد 
و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. 
خطــری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و 
جوالن سودجویان و دالالن در بازار است که با سوءاستفاده 
از این شرایط هر روز یک نرخی برای کاالها اعالم کنند و با 
انبارش کاالها، عماًل بازار را در دست بگیرند. بی تدبیری و 
عدم شفاف  سازی درخصوص نحوه تعیین و تغییر قیمت ها 
که زمینه سوءاســتفاده را فراهم کرده است، موجب شده 
طی ســال های گذشته قدرت خرید عموم مردم میانگین 
40 درصــد کاهش یابد؛ این یعنی بســیاری از مردم در 

دهک های پایین تر درآمدی قرار گرفته اند.
نکتــه قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کاالها به صورت 
رســمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده 
اســت، اما بازهم شــاهد گالیه تولیدکنندگان هستیم و 
آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی دانند؛ به عنوان 
 نمونه اگرچه قیمت لوازم خانگی کوچک به طور متوسط 
25 درصــد افزایش یافــت اما بازهــم تولیدکنندگان و 
فروشــندگان از عدم همخوانــی هزینه ها و قیمت نهایی 

گالیه دارند.
 تفاوت قیمت 70 هزار تومانی سیمان 

از درب کارخانه تا بازار
عالوه بــر موج گرانی اقالم خوراکی، این روزها گرانی 
ســیمان نیز وضعیت مســکن خانوار را تهدید می کند، 
بخصوص که تابســتان فصل جابه جایی هاســت و همین 
گرانی سیمان بهانه به دست صاحبخانه ها می دهد و فشار 

بر اقشار ضعیف بیشتر می شود.
صدیف بدری نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت هر پاکت 50 کیلویی 
ســیمان به بیش از 100 هزار تومان رسیده است، اظهار 
می کند: »قیمت ســیمان در حالــی به 100 هزار تومان 
رسیده که در درب کارخانه کمتر از 30 هزار تومان است.«

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه تولیدکنندگان قطعی برق را بهانه ای برای افزایش 
قیمت محصوالت خود کردند، اضافه می کند: »قطعی برق 
کارخانه ها به حدی نبوده که در بازار کمبودی ایجاد شود 
از طرفی اکثر این کارخانه ها مقداری ســیمان در انبارها 
خود ذخیره داشــته اند ضمن اینکه برنامه بسیاری از این 
تولیدکنندگان همانند ســال های گذشته اورهال کردن 
تجهیزات صنعتی خود در تابســتان بــود. از این رو بنده 
معتقدم در گرانی های اخیر دست های پشت پرده ای وجود 
داشته که نهادهای امنیتی و قضایی باید به آن ورود کنند.«
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
می افزایــد: »طبق گفته مســئوالن عمده ســیمان های 
تولید شــده کشور توســط عده خاصی خریداری شده و 
مصرف کننده ها را با مشــکالت جدی مواجه کرده است. 
واسطه ها و دالالن سیمان و فوالد را خریداری و در انبارهای 

عدم نظارت بر قیمت ها و آشفتگی بازار 
اقالم ضروری

گرانی غیر منتظره 
وعده های وارونه و نگرانی مردم

گالیا توانگر

 نایب رئیس  اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی خراسان رضوی: اگرچه وزارت 
جهاد کشاورزی و دولت مصوب کرده اســت تا ۴۰درصد نهاده های دامی را در 
اختیار کارخانه ها قرار دهند تا تبدیل به کنسانتره شود، اما واقعیت این است که در 
عمل این اتفاق نیفتاده و ما در حال حاضر شاهد هستیم که کارخانه های خراسان 

رضوی با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند.

 در بندر امیرآباد استان مازندران بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع نهاده در حال خرابی و فاسد شدن است. تنها چند کیلومتر 
پشت انبارهای مناطق ویژه اقتصادی و تجاری مازندران، جایی که نهاده های دامی در حال فاسد شدن هستند، دامداران 
و مرغداران به دلیل نبود نهاده ها، اقدام به کشتار و نسل کشی تاریخی دام های مولد و مرغ های مادر می کنند تا بخشی از 

ضررهای وارده به این صنعت را جبران کنند. 

 بخش پایانی

خود دپو کرده و سپس در سایه خأل نظارتی و مدیریتی در 
سیستم توزیع با قیمت بسیار باالتر می فروشند.«

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه دولت آینده باید گام جدی برای حذف واسطه ها و 
دالالن مصالح ســاختمانی بردارد، می گوید: »همچنین 
باید شعب های ویژه ای برای توزیع منظم تولیدات مصالح 
ســاختمانی ایجاد شده تا تنها هزینه حمل محصوالت به 
قیمت نهایی مصرف کننده اضافه شود.« این نماینده مردم 
در مجلس اضافه می کند: »بی تردید یکی از بحث های جدی 
مجلس با وزرای آینده صمت و راه و شهر سازی، ساماندهی 

سیستم توزیع مصالح ساختمانی خواهد بود.«
کاه را از گندم گران تر می خریم 

امید گیالن پور معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد 
 کشــاورزی مدعی است: »امســال تا کنون سه میلیارد و

 250 میلیــون دالر ارز بــرای واردات نهاده های دامی در 
اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.«

این در حالی است که در اخبار آمده: »در بندر امیرآباد 
استان مازندران بیش از 300 هزار تن انواع نهاده در حال 
خرابی و فاسد شدن است. از مجموع نهاده های موجود در 
بندرهــا 51 درصد جو، 20 درصد ذرت، پنج درصد گندم 
است و روغن، سویا و سایر محصوالت نیز دیگر نهاده های 
دپو شــده را تشــکیل می دهند.« اما گیالن پور در پاسخ 
می گوید: »نهاده های مربوط به چهارماهه ابتدای سال را 
از طریق بازارگاه، توزیع کردیم و اکنون در بندرها هم کاال 
داریم، اما این کاالها برای فروش در بازار آزاد نیست؛ بلکه 
باید مدیریت شود و در زمان بندی خود، متناسب با میزان 
 تولید و ســهمیه ماهانه در اختیــار دامداران قرار گیرد و 
تا کنون مقدار نهاده موردنیاز را در سامانه بازارگاه تأمین 

کردیم.« تنها چند کیلومتر پشــت انبارهای مناطق ویژه 
اقتصادی و تجاری مازنــدران، جایی که نهاده های دامی 
در حال فاسد شدن هستند، دامداران و مرغداران به دلیل 
نبود نهاده ها، اقدام به کشتار و نسل کشی تاریخی دام های 
مولد و مرغ های مادر می کنند تا بخشی از ضررهای وارده 

به این صنعت را جبران کنند. 
نهاده های دامی نابسامانی بی سابقه ای را تجربه کرده 
و هم اکنون قیمــت نهاده های دامی ازجمله جو، ذرت و 
سویا به دوبرابر نرخ مصوب رسیده است، به گونه ای که بر 
اساس اظهارات تولیدکنندگان و فعاالن این بخش، کمبود 
عرضه نهاده های دامی حتی منجر به تغییر یا کاهش جیره 
غذایی دام و طیور شده است. دراین بین نه تنها مرغداران 
بلکه دامداران نیز با وضعیت به شدت دشواری رو به رویند.  
جو ســهمیه ای که دولت در اختیار دامدار قرار می دهد با 

کرایه بار 2100 تا 2500 تومان برای دامدار تمام می شود، 
اما قیمت این جو در بازار آزاد کیلویی 6200 تومان است که 
ما باید حدود دو سوم نیاز مصرفی را از بازار آزاد تهیه کنیم.

رضا خدری یک دامدار با بیان اینکه تمامی کاه و کلش 
مزارع توســط دالالن خریداری شده است، اظهار می کند: 
»هیچ شخصی تصور نمی کرد روزی برسد که مجبور باشیم 
کاه و کلش بی مقدار را از قیمت گندم بیشــتر خریداری 
کنیــم.« وی با بیان اینکه یونجه از کیلویی 2 هزار تومان 
به 6 هزار تومان و جو از 2 هزار تومان امســال به بیش از 
6 هزار تومان رسیده است، می گوید: »این در حالی است 
که نه تنها گوسفند زنده گران نشده، بلکه ارزان تر هم شده 

است و لذا این ضرر را از کجا باید تأمین کرد؟«
وی اظهار می کند: »در حالی علوفه و نهاده های دامی 
سه برابر شده که قیمت گوسفند زنده این روزها با کاهش 

شدید در آگهی های فضای مجازی رسیده است.«
این در حالی است که  این تولیدکننده اظهار می کند: »
خوراک دام و مواد اولیه کنســانتره طی یک سال گذشته 
افزایش 200 تا 300 برابری داشــته، چنان که این روزها 
قیمــت کاه از هزار و 500 به 5 هزار و یونجه به 6 هزار و 
500 تومان یعنی دوبرابر رسیده است؛ به این معنا که کاه 
از گندم گران تر شــده که این موضوع نابودی دامداران و 

تولید را سبب شده است.«
وی بــا بیان اینکه اگر اوضاع به همین شــکل پیش 
برود، لذا دیگر دامداری باقی نخواهد ماند، می افزاید: »در 
چند ســال گذشته تنها کنسانتره برای دام ها تأمین شده 
درحالی که دام ها نیاز به جو، ذرت و گنجاله سویا هم دارند.«
 صنعت دامپروری زیر تیغ خشکسالی ذبح می شود

سید حسن حسن زاده نایب رئیس اتحادیه شرکت های 
تعاونی کشاورزی خراسان رضوی اظهار می کند: »اگرچه 
 وزارت جهاد کشــاورزی و دولت مصوب کرده اســت تا 
40 درصد نهاده های دامی را در اختیار کارخانه ها قرار دهند 
تا تبدیل به کنســانتره شود، اما واقعیت این است که در 
عمل این اتفاق نیفتاده و ما در حال حاضر شاهد هستیم 
که کارخانه های خراسان رضوی با کمترین ظرفیت در حال 
فعالیت هستند.« وی درخصوص مشکالت تولیدکنندگان 
و به  ویــژه دامداران اظهار می کند:» 50درصد جو باید از 
داخــل و 50 درصد هم از محل واردات تأمین شــود اما 
اکنون جو داخلی 3 برابر قیمت جو خارجی است و دامدار 
ما نمی تواند تفاوت قیمت 4500 را پوشش دهد، بنابراین 
از جو خارجی اســتفاده می کند که آن هم به مقدار مورد 
نیازش نیست و مجبور به فروش و یا کشتار دام خود برای 

تأمین نیاز دیگر دام هایش می شود.«
سعادت علی نیا مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان 
رضوی می گوید: »در داخل استان در سال 850 هزار تن 

نیاز به جو داریم که از این مقدار حدود 450 هزار تن آن 
باید از محل واردات تأمین می شــده یعنی به عبارتی در 
ماه باید 35 هزار تن برای تأمین نیاز استان واردات داشته 
باشــیم، اما اگر این 35 هزار تن جو وارداتی را هم در ماه 
داشته باشیم؛ بازهم نیاز ما تأمین نخواهد شد، چون تقاضای 

ما حداقل ماهیانه 70 هزار تن است.«
ســعادت علی نیا با بیان اینکــه در حال حاضر تقاضا 
برای دریافت نهاده جو بیش از 100درصد افزایش داشته 
است، می گوید: »اگر همین 35 تا 40 هزار تن جو وارداتی 
نیاز ما در مــاه را هم تخصیص بدهند و تولید داخل هم 
وجود داشــته باشد، در کنارش 30 هزار تن هم ذرت باید 
وارد شــود، 10 هزار تن کلزا و سویا هم وارد خواهد شد؛ 
یعنی درمجموع در حدود 100 هزار تن واردات به استان 
خواهیم داشــت که باتوجه به اینکه سیســتم حمل ونقل 
مناسبی وجود ندارد و امکانات جاده ای خوبی هم نداریم 

به مشکل خواهیم خورد.«
وی بــا اشــاره به اینکــه تولید علوفــه گلخانه ای و 
هیدروپونیک نمی تواند پاســخگوی نیاز ما باشــد و عماًل 
چندان دردی از نیاز ما را دوا نخواهد کرد می افزاید: »اوالً در 
این شرایط خشک سالی تأمین آب برای تولید با این روش 
بسیار مشکل است و بعد اینکه واحدهای تولید کنسانتره 
خوراک دام نمی تواند علوفه را در کنسانتره قرار دهد بلکه 
جو نیاز دارد؛ این درســت که ما علوفه نداریم، اما غله هم 

نداریم که بخواهد تبدیل به کنسانتره شود.«
کمبود علوفه و گرانی نهاده های دام موجب شــده تا 
صنعت دامپروری زیر تیغ خشکسالی ذبح شود به گونه ای که 
طبق گفته مدیرعامل اتحادیه گاو داران و دامداران صنعتی 
خراسان رضوی کشتار دام مولد در فروردین امسال نسبت 
به فروردین سال گذشته حدود 146 درصد افزایش داشته 
اســت که این آمار خود گویای وخامت اوضاع دامداری و 

دام پروری در استان است.
طرح حمایتی از گوشت قرمز

چند روز پیش ســتاد تنظیم بازار پیش بینی کرد به 
دلیل خشکسالی و عرضه دام های مولد با کمبود و گرانی 
گوشــت قرمز در نیمه دوم سال مواجه شویم و طرحی را 
ارائه داد تا خرید حمایتی دام از دامداران و ذخایر گوشت 

قرمز انجام شود.  به گفته کارشناسان این طرح تازگی ندارد 
و پیش تر نیز انجام شــده بود، اما به دلیل کندی در روند 
کار و تعیین قیمت خرید نامتناسب، موفقیتی حاصل نشد. 
آنچه در صورت جلسه مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده، نشان 
می دهد، پس از هشدارهای بسیار کارشناسان درباره کمبود 
و گرانی نهاده ها و کشتار دام های مولد، باالخره مسئوالن 
تصمیم به اقدام گرفته تا ضمن حمایت از دامداران از تکرار 

التهاب در بازار گوشت قرمز جلوگیری شود.
اما کارشناسان معتقدند؛ در صورتی اقدام مسئوالن به 
نتیجه خواهد رسید که مصوبات به سرعت اجرایی و مانند 
گذشته دچار روند کند بوروکراسی های اداری و ناهماهنگی 
نشود، همچنین قیمت تعیین شده نیز در سطحی باشد که 

مشوق دامداران برای فروش دام به دولت باشد.
منصور پوریــان، رئیس شــورای تأمین کنندگان دام 
کشور، با تاکید بر اینکه طرح خرید حمایتی توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام قباًل هم اجرا شده بود، می گوید: »این 
طرح که ســال گذشته نیز اجرا شد به دو دلیل نتوانست 
موفق شــود و به اهداف خود که حمایت از تولیدکننده و 
تنظیم بازار بود برسد. یکی از این دالیل کندی در اجرای 
طــرح و دیگری قیمت خرید نامتناســب بود که آن را به 

نتیجه نرساند.« 
وی با اشاره به خشکسالی در سال جاری سرعت عمل 
در اجرای طرح را بسیار ضروری دانسته و می افزاید: »اکنون 
شرایط برای بخش تولید بحرانی تر از سال گذشته است و 
دامداران با کمبود و نبود نهاده و خشک شدن مراتع مواجه 
هستند، در نتیجه امکان نگهداری طوالنی مدت دام خود 
را ندارند تا مســئوالن با فرصت به سراغ آنها برای خرید 
دامشــان بیایند.« وی می افزاید: »با افزایش عرضه دام و 
فروش دام های مولد، قیمت خرید دام از دامداران در بازار 
کاهش چشــمگیری داشــته و این موضوع بیشتر از قبل 
وضعیت اقتصادی آنها را بدتر کرده اســت، در این شرایط 
تعیین قیمت خرید مناســب در طرح مهم است تا همراه 

با حمایت مالی، دامداران را مشتاق به همکاری کند.«
همین مشــکالت و موانع باعث شــده تا کارشناسان 
پیش بینی احتمال کمبود و گرانی گوشت قرمز در 6 ماه 

دوم سال را داشته باشند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱7۸۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱7۹۲ 

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
طباطبایی  ســیدمرتضی  و 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  اســناد و  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مهر شرکت  با  همراه  مدیره 
دارای اعتبار می باشد.مهدی 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
رهروی شرع به شماره ملی 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال 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 ثبت۹۸۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴3۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت ۹۰۲۰۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱3۴۵7۲3

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 7۸۸۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲363۵۸ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سمت 
اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز خواجوی با کد ملی 1840261315 
به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی14003691943 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیــس  هیئت مدیره- علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملــی2720906077 به 
نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان به شناسه ملی 10101394058به سمت 
رئیس  هیئت مدیره- آقای محمدتقی قاسمی ماه سایه به کد ملی 2690096226به نمایندگی 
از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به شناســه ملی10101278928 به ســمت عضو 
هیئت مدیره -کلیه اســناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها 
و غیره با امضاء مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت فردوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۱6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵667 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیال 
یوســفیان به شــماره ملی 0452487153 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح 
شــماره 25365 مورخ 1399/09/23 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ 
200000 ریال از سهم الشــرکه خود را به فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 واگذار نمود و 
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 300000 ریال کاهش داد. کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره 
ملی 0072641134 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح شماره 25364 مورخ 
1399/09/22 در دفتر خانه اســناد رســمی شــماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ150000 ریال از 
سهم الشرکه خود را به فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 واگذار نمود و میزان سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 350000 ریال کاهش داد. در نتیجه در ســرمایه شــرکت تغییری حاصل نگردید و 
لیست شــرکا پس از صلح حقوق بدین شرح می باشــد کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره ملی 
0072641134 دارنده350000 ریال ســهم الشرکه لیال یوســفیان به شماره ملی 0452487153 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 دارنده 350000ریال 

سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴۸۰۱3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲733۸6 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقایان محمدحســین ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیره و احمد بیدآبادی به شــماره ملی 0041638158 ســمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 
به ســمت عضو و نایب رئیس  هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی شریفی الحسینی 
به کد ملی 0055839983 به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه ملی 
10101043570 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور از جمله چک ، ســفته ، برات و قراردادهای خریــد و فروش و مناقصات با 
امضای دو نفر از ســه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، احمد بیدآبادی و 
عبدالحسین بیدآبادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با 

امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱7۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱7۹۲ 


