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تامین  عاوه بر  کشاورزی  خودکفایی  تحقق 
آب، راهکارهای غیر آبی هم دارد که در ترکیب با 

یکدیگر، کارساز می شود. 
تولید و مصرف نهاده های دام و طیور بومی، 
تغییر ذائقه مردم از محصوالتی چون روغن و شکر 
به کره و شیرینی های طبیعی با فرهنگ  سازی، 
به کارگیری طرح الگوی کشــت و... از جمله این 

راهکارها می تواند باشد.
 در این گزارش به راهکارهای غیر از تامین آب برای 

نیل به خودکفایی کشاورزی می پردازیم.
رعایت الگوی کشت

 یکی از راهکارهای خودکفایی کشاورزی در عین 
صرفه جویی در مصرف آب، رعایت الگوی کشت است. 
کارشناســان می گویند؛» الگوی کشت به مفهوم 
تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشــت، متناسب با 
مؤلفه هــای تأثیرگذار در تولید آن محصول اســت که 
ازجملــه می توان به مؤلفه هــای آب و هوایی، فیزیکی 
 و شــیمیایی خاک، جغرافیایی، تنش های زیســتی و 
غیر زیستی است. همچنین مؤلفه های دیگری همچون 
فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی، امنیت غذایی، تقاضا و 
بازار، اشتغال، دانش بومی و غیره نیز در طراحی الگوی 

کشت مدنظر قرار می گیرد.«
با چنین تعریفی از الگوی کشت، درک این مسئله 
که چرا این طرح برای کشــاورزان حیاتی است، معلوم 
می شود اما چرایی اجرا نشدن آن خود حدیث مفصلی 
است. الگوی کشــت در دولت قبلی مطرح اما هیچ گاه 
اجرا نشــد. اجــرای طرح الگوی کشــت از اصلی ترین 
خودکفایی کشاورزی در بند اما و اگرهاوعده های کاظم خاوازی؛ آخرین وزیر جهاد کشاورزی 

ضرورت جدی تحول در تولید و مصرف غذا
قاسم رحمانی

بخش پایانی

تولید نهاده هــای دام و طیور بومی 
تغییر ذائقه مردم از محصوالتی چون 
روغن و شکر به کره و شیرینی های 
طبیعی با فرهنگ سازی، به کارگیری 
طرح الگــوی کشــت و... از جمله 
راهکارهای خودکفایی کشاورزی و 

غذایی است.
یک کارشــناس اقتصاد کالن: اینکه کود و ســم و بذر و... به کشاورز 
 داده شــده و پول آن در زمان برداشت دریافت شود و بیمه کشاورزان

طرح های بسیار خوبی اســت اما خطر کشاورزی قراردادی، احیای نظام 
ارباب رعیتی به شکلی جدید در صورت رها سازی حمایت مستقیم دولت 
از کشاورز است که زمینه ساز مهاجرت روستائیان به شهر، تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی و... می شود.

دولت قبلی بود که در تاریخ 20 فروردین 1399 که در 
جلسه رأی اعتماد خود در مجلس آن را مطرح کرد اما 

هیچ گاه انجام نداد.
خــاوازی در تیرماه 99 در نشســت معــاون اول 
رئیس جمهور، بر اجرای طرح الگوی کشــت از مهرماه 
تاکیــد کرد اما در آبانماه همان ســال بــا بیان اینکه 
»جهاد کشــاورزی به تنهایی نمی تواند الگوی کشت را 
اجرا کند«، از زیر بار آن شانه خالی کرد که کارشناسان 

این اظهارات را توجیه می دانند.
تمام کارشناسان کشــاورزی و آب بر اجرای طرح 
الگوی کشت تاکید می کنند. علی اکبر محرابیان؛ وزیر 
نیرو درخصوص تأمین آب کشاورزی خوزستان، می گوید: 
»قرار شد با یک  مدیریت دقیق و کنترل شده به شرط 
رعایت الگوی کشت، آب کشاورزی خوزستان را به صورت 

کامل تأمین کنیم«

تناسب کشت 
و مصرف محصوالت باغی و جالیزی

ایران در تولید انواع میوه و محصوالت صیفی به ویژه 
از نوع آب بر، جزو 10 تا 20 کشــور اول دنیا به شــمار 
می رود اما کارشناسان بر ضرورت کشت این محصوالت 
به اندازه مصرف داخلی تاکید می کنند که صادرکنندگان 

این محصوالت، مخالف این راهبرد هستند.
 رضا حســینی؛ کارشــناس اقتصاد کالن می گوید:

» ساالنه میلیون ها تن میوه و صیفی جات در کشور تولید 
می شود که بخش زیادی از آن به دلیل قیمت پایین خرید 
از باغدار، هدر می رود. چه تولید باال باشد چه پایین، چون 
دالالن و انحصارگــران بازار میوه تعیین کننده اند، میوه 
گران است و دولت ها در تنظیم زنجیره، موفق نبوده اند.«
او می افزاید:» تولید میوه و محصوالت کشاورزی به 
ویژه آب برها باید با اولویت مصرف در کشــور با قیمت 
قابل پرداخت برای همه اقشــار باشد و آب باقیمانده به 
محصوالت اساسی همچون گندم، برنج و نهاده های دام 
و طیــور بومی اختصاص یابــد. اولویت بعدی، صادرات 
میوه و محصوالت کشــاورزی به متحدان و همسایگان 
اســت که می توان به جای صادر کردن محصول نهایی، 
با صادرات فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری نوین 

کشت، به آنها کمک کرد.« 
چندی پیش، پوتین؛ رئیس جمهور روســیه اعالم 
کرد که هر گونه صادرات محصوالت کاالهای اساســی 
ابتدا بــا اطمینان از تامین نیاز داخل و ذخیره  ســازی 
طوالنی مدت انجام شود، این در حالی است که آمارها 

 می گویــد: »حجم کل تولید غالت روســیه با جمعیت 
دو برابری ایران در سال های گذشته از 100 میلیون تن 
عبور کرده که در حقیقت به اندازه کل تولید محصوالت 

کشاورزی کشور ماست.«
تولید نهاده های بومی

مرغداران می گوینــد که 70 درصد خوراک طیور؛ 
ذرت است. واردات نهاده های دام و طیور خارجی ساالنه 
چند میلیارد دالر هزینه دارد و توزیع آن بر اساس آنچه از 
اخبار و گزارش ها و قیمت مرغ و تخم مرغ معلوم می شود، 

یکی از گرفتاری های ملت و دولت هاست.
 محمود ناصری؛ پژوهشــگر اقتصــاد دانش بنیان 
می گویــد:» یا بایــد در تولید ذرت خودکفا شــویم یا 
خــوراک بومی قابل خودکفایی به طیور بدهیم. به ویژه 
که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
سال گذشته گفته بود که لزومی ندارد از نهاده های دامی 

غیربومی استفاده کنیم و برای تولید نهاده های بومی در 
شرکت های دانش بنیان اعالم آمادگی کرده بود.«

یکی دیگر از راهکارها، صرفه جویی در مصرف نهاده 
با استاندارد سازی وزن دام و طیور است. علی کیانی راد؛ 
رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی 
و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، می گوید:» ذرت 
و کنجاله سویا مهم ترین نهاده وابسته در صنعت مرغداری 
است. البته متوسط وزن مرغ تولیدی در کشور ما بسیار 
باالتر از میانگین جهانی اســت به طوری که وزن مرغ 
تولیدی در ایران بین 2.2 تا دو و نیم کیلوگرم است اما 
میانگین جهانی عددی بین یک و شش تا یک و هشت 
دهم اســت. بنابراین در این حوزه نیاز داریم که الگوی 

مصرف اصالح شود.«
علــی کیانــی راد؛ رئیس مؤسســه پژوهش هــای 
برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت 
جهاد کشاورزی می افزاید:» در حال حاضر دانه وارداتی 
به کشور عمدتاً  دانه سویا است. اگر فقط دانه وارد کشور 
کنیــم و آن را در اختیار صنایع قرار بدهیم کارخانجات 
روغن کشــی روغن آن را استحصال می کنند و کنجاله 
آن را نیــز در اختیار تولید کننــدگان دام و طیور قرار 

می دهیم.«
روغن وارداتی یا کره ایرانی

فعاالن حوزه های ســالمت از سال ها پیش، درباره 
مصرف باالی روغن و شکر در کشور هشدار می دادند. آنها 
که قبل از انقالب را به یاد دارند هم از جایگزینی روغن 
نباتی وارداتی به جای روغن و کره حیوانی داخلی، همواره 

با تاسف یاد می کنند. گرانی و کمبود روغن خوراکی در 
اواخر سال 99 فرصت خوبی برای بازگشت به محصوالت 
ســالم داخلی به جای وارداتی های مضر فراهم کرد که 

دولت قبل از آن استفاده نکرد.
یک سرآشپز حرفه ای می گوید:» هر غذایی با روغن 
یا کره حیوانی خوشــمزه تر می شود، به شرطی که بوی 
بد آن گرفته شــود. کره های حیوانی پاستوریزه بوی بد 
ندارد. اگر مســئوالن بتوانند روغن و کره حیوانی تولید 
داخل را با میزان چربی استاندارد به قیمت روغن وارداتی، 
عرضه کنند و فرهنگ  سازی شود، عالوه بر کمک به تولید 

داخلی، جلوی خروج ارز ناشــی از واردات روغن گرفته 
شده و مردم سالم تر زندگی می کنند.«

او می افزایــد:» چــه ضرورتی دارد کــه همه جا از 
روغن هــای وارداتی عمدتــا مضر اســتفاده کنند. هر 
منطقه ای، می تواند روغن محلی خودش را مصرف کند. 
استفاده از روغن های بومی مثل زیتون در شمال کشور 
و دیگر روغن های محلی در جای جای کشور، بهتر است 

جایگزین روغن های وارداتی شود.«
برخــی آمارها، حکایت می کند که 70 درصد مردم 
ایران چاق اند یا اضافــه وزن دارند که دلیل آن مصرف 

 بــاالی چربی، شــیرینی و دخانیات اســت. همچنین 
 بر اســاس آمارها، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی 
در صدر بیماری ها و دلیل فوتی هاســت که این روزها با 

کرونا هم پیوند می خورند.
شکر یا شیرینی های طبیعی

شکر یکی دیگر از کاالهای مضر برای سالمتی است 
که تولید آن هر از چندی در کشور به خودکفایی می رسد 
مثل امسال. کارشناسان کشاورزی می گویند چغندر و 
نیشکر، آب بری بسیار دارد. البته آب بری باال را درباره 

انواع میوه ها هم می گویند.
 متصدی یک شــیرینی فروشــی قدیمی می گوید:

» هنر یک قناد این اســت که با استفاده از مواد شیرین 
طبیعی، شــیرینی تولید و عرضه کند. قدیم ها کمتر از 
شکر استفاده می شد و جایگزینی شکر با شیرینی های 
 طبیعی، از یادگارهای قبل از انقالب است، مثل جایگزینی 

روغن نباتی وارداتی به جای روغن حیوانی ایرانی.«
او می افزاید:»مردم باید برای حفظ سالمتی خودشان، 
اســتفاده از عسل، میوه های شیرین تازه و خشک شده، 
خرما و از این قبیل را جایگزین قند و شکر کنند. البته 
برای این کار باید تبلیغ کنند مثل آن زمان که با تبلیغ، 
شکر و روغن نباتی را جا انداختند. البته دولتمردان بدانند 
که هر خوراکی مفیدی در کشور ما خیلی گران است مثل 

عسل اصل و مرغوب یا گردو و بادام و پسته.«
یک راهکار آزمایش نشده 

یکی از راهکارهای متناســب  سازی تولید و مصرف 

کشاورزی، به کارگیری »کشــاورزی قراردادی« اعالم 
می شود. در این طرح وزارت جهادکشاورزی و شرکت های 
خریدار محصوالت، نوع و میزان کشــت هر محصول را 
تعیین می کنند تا از مسائلی چون کشت محصول کم یا 

مازاد، جلوگیری شود.
سیدجواد ساداتی نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی می گوید: 
» برای تداوم تولید محصوالت کشاورزی، خرید قراردادی 
جایگزیــن خرید تضمینی می شــود و خرید قراردادی 

اصلی ترین برنامه ما در وزارتخانه خواهد بود.«
وی توضیح می دهد:» البته در شرایط کنونی خرید 
قراردادی محصوالت کشاورزی در ایران فقط یک درصد 
محصوالت را شامل می شود که عددی پایین است، زیرا 

در دنیا این عدد 40 تا 90 درصد است«.
وزیر جهادکشاورزی می افزاید:» رویکرد ما این است 
که در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، خرید قراردادی 
را به پیش ببریم، یعنی صنایع ما به ویژه صنایع غذایی 
و دامی باید با کشــاورز و دامدار قرارداد ببندند و تولید 

باید براساس قرارداد خرید انجام شود.«
ســاداتی نژاد می گوید: » سهم بخش کشاورزی 
مــا در بازار هــای منطقه حدود دو درصد اســت و 
 آمریــکا با دارا بــودن چهار درصــد جمعیت دنیا، 

37 درصد محصوالت غذایی دنیا را تولید می کند.«
 البته برخی مســئوالن و مراکــز آمریکا همچون 
 سندرز می گویند:» 52 میلیون نفر در آمریکا گرسنه اند و 
90 میلیون نفر دیگر در تهیه غذا و دارو مشکل اساسی 
دارند.« کارشناسان، غلبه نگاه سرمایه داری و سوداگری 
در بخش کشاورزی آمریکا بر تهیه غذا برای مردم را دلیل 

چنین پدیده ای می دانند.
یک هشدار جدی!

منابع رسانه ای، گزارش می دهند که بسته سیاستی 
حمایت از کشــاورزی قراردادی گندم توســط شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت 
اساسی کشاورزی تصویب و از سوی وزیرجهاد کشاورزی 

و رئیس این شورا برای اجرا ابالغ شده است.
این ابالغیه نشان می دهد که چند وزارتخانه و دستگاه 
دیگر باید در اجرای آن دخیل باشند و کم کاری یا نقص 
یکی از آنها می تواند ریسک ناپذیرترین فعالیت تولیدی 
کشور یعنی کشاورزی را با مشکالت عدیده ای مواجه کند.
 وزیــر جهاد کشــاورزی و رئیس شــورای قیمت 
گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی 
کشاورزی، در نامه ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و بانک کشــاورزی، مصوبه این شــورا در زمینه 
»بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم« 

را ابالغ کرده است.
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی 
محصــوالت اساســی کشــاورزی در بخشــی از متن 
تصویب نامه کشاورزی قراردادی می آورد که منابع مالی 
مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب در اختیار وزارت جهاد 

کشاورزی تامین می شود. 
همچنین شــرکت های مجری کشاورزی قراردادی 
از حمایت هایی برخوردار می شوند که تسهیالت بانکی 
جهت تامین مالی خرید و معافیت از شمول قیمت گذاری 
تکلیفــی دولت در فروش کاالها و فرآورده های تولیدی 

حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی است.
 کامران رضایی؛ کارشــناس اقتصاد کالن می گوید:
» اینکه کود و سم و بذر و... به کشاورز داده شده و پول 
آن در زمان برداشــت دریافت شــود و بیمه کشاورزان، 
طرح های بسیار خوبی است اما خطر کشاورزی قراردادی، 
احیای نظام ارباب رعیتی به شــکلی جدید در صورت 
رها سازی حمایت مســتقیم دولت از کشاورز است که 
زمینه ساز مهاجرت روســتائیان به شهر، تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی و... می شود.«
امید ملت های منطقه

ایران، امید کشورهای تحت ستم دنیاست و وزارت 
جهادکشاورزی، متولی خودکفایی کشاورزی و امید ملت 

ایران و محور مقاومت در بحث تامین غذاست. 
 محسن فراهانی؛ کارشناس اقتصاد کالن می گوید:

» برخی موضع گیری ها، حاکی از فقدان نگاه کالن نگر و 
همه جانبه نگر در سیاست گذاران ظاهرا دلسوز تولید غذا 
در کشــور و البته منافع مخالفان خودکفایی کشاورزی 
است که آن را مزخرف خوانده اند و اکنون با اعمال یک 
روش نرم و به بهانه کم آبی نسخه »نکاشت« را در دست 
اجرا دارند.« وی می افزاید:» ماجرای تحریم بنزین علیه 
ایران، لبنان و ونزوئال که با خودکفایی ما خنثی شد، باید 
برای ما درس باشــد. دولت به هوش باشد که نکاشت، 
وابستگی غذایی ایران و محور مقاومت را به دنبال دارد. 
مــا همواره باید مراقب امنیت غذایی خود و متحدانمان 
باشــیم و بدانیم که آمریکایی ها از دهه 1950 به دنبال 
انحصار بازار غذا بر اساس منافع شیطانی خود هستند تا 
جایی که از گرسنگی دادن به ملت خود ابایی ندارند.« 

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران
شناسه آگهی: 1206050م الف 2429

شرکت شــهرکهاي صنعتي تهران در نظــر دارد مناقصه عمومي 
خدمات)پــروژه تکمیل شــبکه توزیع آب شــهرک صنعتــي نصیر آباد(
به شــماره )200000105100075( را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت بــه پیمانکار واجد صالحیــت و داراي گواهینامه هاي 
صالحیــت پایه 5 رشــته آب از ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 
تایید صالحیــت ایمني امور پیمانــکاري از وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعي واگذار نماید.کلیــه مراحل برگزاري مناقصــه از دریافت 
اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایي پاکت ها از 
 طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران 
در صــورت عدم عضویــت قبلي ، مراحــل ثبت نام در ســایت مذکور و 
 دریافــت گواهــي امضــاي الکترونیکــي را جهت شــرکت در مناقصه 

محقق سازند. 
- مبلغ برآورد اولیه بر اســاس فهارس بهاي سال 1400: 

)10/447/065/270 ریال(
-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: )522/353/264 ریال(

 - محــل پروژه: شهرســتان ربــاط کریــم ، کیلومتر 30جــاده قدیم
تهران – ساوه شــهر نصیرشهر،نرسیده به میدان امام خمیني)ره( شهرک 

صنعتي نصیرآباد تلفن: 56390703 
 - تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه: تاریــخ  25/ 7 /1400 

مي باشد.

 - مهلت زماني دریافت اســناد مناقصه از ســایت: از تاریخ
25/ 7 /1400 الي ساعت 16 تاریخ  1400/8/9

- مهلت زماني ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 تاریخ  1400/8/23 
- پاکت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانکي مي بایست عالوه  بر بارگذاري ، 
به صورت فیزیکي تا ســاعت 14 تاریخ 1400/8/23 در دبیرخانه شرکت 

ثبت شده و تحویل داده شود.
- زمان بازگشایي پاکت ها: ساعت 12 تاریخ  1400/8/25 

- محل گشایش پیشنهادها: دفتر معاونت فني شرکت شهرک هاي 
صنعتي تهران 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشــتر درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت الف: نشاني 
 سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن:

 021-88761038 
رســاني: اطــالع  ملــي  پایــگاه  و   www.tehraniec.ir 

http://iets.mporg.ir
اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل 
 عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 داخلي 4 

دفتر ثبت نام: 88969737 

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي ش ۷۵- ۱۴۰۰
نوبت دومپروژه تکمیل شبکه توزیع آب شهرک صنعتي نصیر آباد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچك و شهرک های صنعتی ایران

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 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
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  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
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 ثبت9۸9  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳9۶۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

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

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضوع فعالیــت: خرید، فروش، توزیــع، واردات و صادرات و خدمات پس 
از فــروش و ترخیص کاال از گمــرکات داخلی و بین المللی کلیــه کاالهای مجاز مربوط به 
تجهیزات و قطعات پزشــکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی و بهداشتی، طراحی و به کارگیری 
نرم افزار فروش به صورت مجازی، ارائه خدمات و مشــاوره و پاســخگویی تلفنی و اینترنتی، 
انعقــاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی، اخذ و اعطای نمایندگــی، اخذ وام و 
تســهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی، ایجاد شــعب و نمایندگی، شــرکت در مناقصات 
و مزایــدات - خرید، فروش، توزیــع، واردات و صادرات و تولید انواع ماســک های جراحی، 
انواع ماســک و فیلتر پزشــکی، انواع ماسک های فیلتردار و ماســک های حفاظت در برابر 
گرد و غبار، البســه بیمارســتانی، کاور یکبار مصرف تجهیزات و لوازم پزشکی، انواع پوشش 
و لبــاس بیمارســتانی یکبار مصرف درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیربــط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله علی آباد جنوبی ، کوچه شــهید 
علی اصغر مشکی، کوچه لشــکری، پالک 13، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 1838718687 
 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقســم به 
1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شــماره 65276/156 مورخ 1399/06/17 نزد بانک بانک ملت 
شــعبه بلوار ناهید با کد 65276 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد نوابی 
به شماره ملی 4120130630 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حدیث 
بهمنی به شماره ملی 4120401537 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای یارحسین نوابی به شماره ملی 5579734034 و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء محمد نوابی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقای میالد کریمی به شماره ملی 4120058328 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای آرش کردی به شماره ملی 4120174131 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص  سفیران سالمت بهراد 
درتاریخ ۱۳99/۰۸/۱۴ به شماره ثبت ۵۶۷9۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰9۵۵۷۴۷۴

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حســاب سود و 
زیــان و صورت های مالی منتهی به پایان ســال مالی 1398 تصویب 
گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا شناسه 
 ملی 10100473895 به ســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی
آریا  نیک روش تهران شناســه ملی 10104097062 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی پارساپالستیك سهامی خاص 
به شماره ثبت ۵۸۲9۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۴9۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی 
شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی 97 به تصویب رسید . 
آقایان ســعید یونس سینکی با شماره ملی 0040120368 و سید حسین طبسی با شماره ملی 
0859243427 به سمت بازرسان اصلی برای سال مالی منتهی به 98/12/29 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب گردید . علی اصغر نوروزی به کد ملی 
4591967573 ) رئیس هیئت مدیره ( مجید حسینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 
)مدیــر عامل و عضو هیئت مدیره ( اصغر صبوری به کــد ملی1283775131 ) عضو هیئت 
مدیره ( یحیی عالء الدینی به کد ملی 0036732958 ) عضو هیئت مدیره ( سّیدامین اله امامی 
طباطبائی به کد ملی 4489260229 ) عضو هیئت مدیره ( برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به شماره ثبت ۳۱9۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶9۱9۴۳ 


