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«ابتکار» از وضعیت نابسامان بازار خودرو گزارش میدهد

بازار خودرو گرفتار در امواج نابسامانی
نابسامانیهای بازار خودرو از اواخر سال  ۹۵شروع و ابتدا مقرر شد تنها
ی مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند
شرکتهای دارای نمایندگ 
ولی بعد از آن در تیر ۹۶ثبت سفارش واردات خودرو کامال متوقف شد؛ اما در
همان مقطع  ۵تا  ۶هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد .به گفته
حمیدرضا فوالدگر ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،چند ماه بعد از
این ماجرا تعرفههای جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای
خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت .بعد از آن بود که
خودروسازان قیمت خودروهای داخلی را به بهانه تحریم ،نوسانات قیمت ارز و
مقرون به صرفه نبودن تولید خودرو در شرایط تحریمی و اینکه نیاز به حمایت
بیشتر دارند ،افزایش دادند.
رنگ باختن نظارت وزارت صمت در قبال تولید خودروهای بیکیفیت
گرانقیمت داخلی!
حتی کار به جایی رسید که نظارت وزارت صمت هم بر بازار خودرو رنگ
باخت و عرضه خودرو در بازار متوقف شد و فاصله قیمت رسمی خودرو با
قیمت بازار غیررسمی زیاد شد و زمینه داللی و رانت و سوءاستفاده بیشتر
را فراهم کرد؛ موضوعی که برخی نمایندگان آن را به مافیای خودرو منتسب
کردند و خواستار ورود نیروهای امنیتی و قضایی به ماجرا و برخورد با مافیای
داخل و خارج صنعت خودرو و برخورد قاطع و جدی و حتی اعدام اخاللگران
بازار خودرو که به صورت لحظهای زمینه التهاب بازار و افزایش قیمتها را
ایجاد میکنند ،شدند .در این میان برخی نمایندگان هم وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و شخص وزیر را مقصر میدانند و معتقدند وزیر باید دراینباره به
طور جدی و بهموقع ورود میکرد و با اظهارنظرات نابجا زمینه افزایش قیمتها
را ایجاد نمیکرد.
بیش از این مماشات نمیکنیم
محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره عدم نظارت و کنترل قیمت و کیفیت
خودرو به «ابتکار» گفت« :مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این
وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی باالیی برخوردار است که شرایط بدی را
به کشور تحمیل کرده است ».نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد« :مجلس تا کنون فقط به دلیل مالحظه شرایط کشور وزیر صمت
را استیضاح نکرده است ولی هر چقدر تعلل کنیم این موضوع به مماشات
با وزیر صنعت تلقی میشود و بازتاب خوبی در جامعه نخواهد داشت ».او
ادامه داد« :با وجود این نابسامانیها در بازار خودرو و کیفیت پایین و قیمت
باالی خودرو ،حقوق شهروندی نادیده گرفت شده است و مجلس در آینده
نزدیک به این مسئله ورود خواهد کرد و به شخصه دراینباره اصرار جدی
دارم».
قاسم ساعدی ،نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس هم
دراینباره به «ابتکار» گفت« :وضعیت خودرو در ایران بسامان نیست
و تولید ،فروش ،کیفیت و قیمتش شرایط نامناسبی دارد و برای مردم و
مجلس جای سوال است ».او افزود« :کمیسیون صنعت ،معدن و تجارت
مجلس جلسات متعددی با وزیر صمت داشته است و کارگروهی را با حضور
مدیرعامل شرکتهای خودروساز تشکیل داد که قولها و وعدههایی دادند
ولی از روز بعد آن برخالف وعدههایشان عمل کردند».
در نابسامانی بازار خودرو دست قلدرها در کار است
ساعدی خاطرنشان کرد« :احساس میشود مدیریت کار در خرد و کالن از

تاســیس موسســه غیــر تجــاری انجمــن حمایــت از زندانیــان شهرســتان
گلپایــگان درتاریــخ  1398/02/11بــه شــماره ثبــت  176بــه شناســه ملــی
 14008304603ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه
شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع  :اهــداف :ـ انجمــن
در جهــت کمــک بــه زندانیــان و خانــواده آنــان و نوپــروری و اصــالح زندانیــان
و همــکاری بــا زندانهــا و مؤسســات تأمینــی و تربیتــی و مراکــز مراقبــت پــس
از خــرو ج زندانیــان فعالیــت و اقــدام مــی نمایــد .وظایــف :ـ انجمــن بــه هــر
اقــدام و عملــی کــه اهــداف انجمــن ایجــاب کنــد موظــف اســت از جملــه موارد
زیریــن :الــف :کمــک بــه خانــواده زندانیــان .ب :بازســازی شــخصیت و اصــالح
و ارشــاد زندانیــان .ج :کمــک در جهــت آمــوزش حرفــه ای بــه زندانیــان .د:
کمــک بــه اشــتغال زندانیــان پــس از آزادی بــا تهیــه فرصتهــای شــغلی یــا
کمــک مالــی .هـــ  :مســاعدت در بهبــود و ضــع بهداشــت و درمــان ،ترغیــب و
تشــویق فعالیتهــای فرهنگــی ،و رزشــی ،حرفــه ای و آموزشــی زندانهــا .انجمــن
خدمــات خــود را بــه کلیــه زندانهــا ،کانونهــای اصــالح و تربیــت اطفــال بزهــکار،
مراکــز مراقبــت پــس از خــرو ج زندانیــان بزرگســال و اطفــال بزهــکار و دیگــر
مؤسســات تأمینــی و تربیتــی کــه و جــود دارنــد یــا بعــدا ً ایجــاد مــی شــوند و
نیــز بــه کســانی کــه در ایــن زندانهــا و مؤسســات نگهــداری مــی شــوند و بــه
خانــواده آنهــا ارائــه خواهــد کــرد .و :اســتفاده از خدمــات اطبــاء ،مــددکاران،
مهندســین ،آمــوزگاران و صاحبــان تخصــص و حرفــه و فــن در جهــت بهبــود
و ضــع زندانیــان و پرداخــت پــاداش خریــد خدمــت بــه آنهــا .ز :تــالش بــرای
افزایــش درآمــد انجمــن بــا فعالیتهــای اقتصــادی و انتفاعــی و جلــب کمــک
اشــخاص و مؤسســات حقوقــی و حقیقــی و دو لــت .ح :تهیــه طرحهــا و
پیشــنهادهایی در زمینــه بهبــود و ضــع زنــدان و مؤسســات تأمینــی و تربیتــی
یــا ایجــاد مؤسســات جدیــد و تســلیم طرحهــا بــه مســؤو الن مربــوط .ط:
همــکاری بــا مؤسســات علمــی و تحقیقــی کــه در زمینــه زندانهــا و بزهــکاری و
مســائل مربــوط بــه آن فعالیــت و تحقیــق مــی کننــد و اســتفاده از نتایــج کار
و پیشــنهادهای ایــن مؤسســات .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان اصفهــان  ،شهرســتان گلپایــگان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر گلپایــگان،
شــهید مطهــری  ،کوچــه  33امــام خمینــی [ 15مســجد جامــع ]  ،خیابــان
مســجد جامــع  ،پــالک  ، 139طبقــه همکــف کدپســتی  8771853935اولیــن
مدیــران  :نجفعلــی علیــان ســهرانی بــه شــماره ملــی  5659845347و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال محمــد رضــا ســخائی بــه
شــماره ملــی  0558612253و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال علیرضــا شــهابی بــه شــماره ملــی  1219044598و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال علــی اکبــر صدرائــی بــه شــماره
ملــی  1219150452و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
حســین یارمحمدیــان بــه شــماره ملــی  1282727753و بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال غالمحســن حبیبــی بــه شــماره ملــی
 6219565479بــه ســمت خزانــه دار بــه مــدت  2ســال اســداله گرجــی زاده
بــه شــماره ملــی  4269002700و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال کیومــرث امیــر خانــی بــه شــماره ملــی  4969009139و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال مجتبــی سلســله بــه شــماره ملــی
 1219644773و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  1ســال علــی فیــروزی بــه
شــماره ملــی  1219848832بــه ســمت بــازرس اصلــی و حمیدرضــا اختــری
بــه شــماره ملــی  1219303641بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت
بــرای مــدت یــک ســال تعییــن شــدند دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد
و اوراق موسســه ماننــد چکهــا  ،بــروات  ،ســفته هــا و قراردادهــا بــا امضــاء
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی
باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بــه اســتناد نامــه شــماره
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اداره کل زندانها و اقدامات تامینی اصفهان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان ()464884
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بازگشت و تشدید تحریمهای ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،باعث نابسامانی و آشفتگی در بازار کاالهای اساسی و غیر اساسی
د به نحوی که هر نوسان قیمت غیرمنطقی هم به تحریمها منتسب میشود .آشفتگی بازار خودرو و واردات قطعات خودرو یکی از این موارد است که
ش
جدای از شرایط تحریمی ،خودروساز به خودش اجازه میدهد با اعمال قیمتهای غیرواقعی ،خودروهای بیکیفیتش را با هر شرایطی که بخواهد به مردم
تحمیل کند .این در حالی است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی امر و ناظر بر بازار خودرو ،نه تنها نسبت به کنترل قیمت خودرو ورودی
نداشته بلکه وزیر با اظهارنظرهای نسنجیده زمینه التهابات بیشتر بازار خودرو و افزایش بیحساب و کتاب خودرو را فراهم کرده؛ مسئلهای که مدتی است
فریاد مردم را درآورد ه ولی مجلس به جز چند تذکر و تشکیل جلسه با وزیر مربوطه ورود جدی به این مقوله نداشته است.

مدیریت خرد و
کالن از دست
وزیر گرفته
شده است و به
وعدههایی که
داده عمل نکرده
ت چرا که
اس 
احساسمیکنیم
مافیاییوجود
دارد و دست
خیلی از افراد
و بخشهای
مختلف در کار
است که با قلدری
عملمیکنند
دست وزیر گرفته شده است و به آن وعدهها و برنامههایی که در کمیسیون
مربوطه داده و قولهایی که در مصاحبههایش در رسانه ملی میدهد هم
عمل نمیکند چرا که احساس میکنیم مافیایی وجود دارد و دست خیلی از
افراد و بخشهای مختلف کشور در کار است که با قلدری عمل میکنند».
خودروسازان به وعدههایشان عمل نکردند
داود محمدی ،رئیس کمیسیون اصل  90مجلس هم با تاکید بر جلسات
متعدد کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اصل  90با خودروسازان و
وزیر صمت به «ابتکار» گفت« :درباره آشفته بازار خودرو کمیسیون صنایع

اسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن ایمن درتاریخ  1397/12/02به شماره ثبت
 4309به شناسه ملی  14008166082ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری
در زمینه :انجام طراحی  ،محاسبه  ،نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی
اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند  ،سدسازی و طراحی ،
محاسبه  ،نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک
و سنگین ساخت راه و باند سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح
اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی
تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها  ،تولید و
انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت
فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع
دکل های ثابت و متحرک  ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام
و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت
در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی-
فوالد،سیمان،خودروسازی،آب و فاضالب و صنایع وابسته ،اجرای تخصصی در زمینه
ی برق و کنترل و الکترونیک قدرت،سیستمهای مخابراتی،ابزار دقیق مکانیک،فرایند
و مهندسی سازه از تولید و انتقال و توزیع ،انجام پیمانکاری پروژه در زمینه ی مشاوره
مدیریت انرژی در کارخانه ها،ساختمانها،برجها و هتلها،ارایه خدمات مشاوره مدیریتی
در مراحل طراحی مقدماتی و تفضیلی بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،گلستان  ، 2کوچه گلستان11
 ،بلوار محمد بهمن بیگی جنوبی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7581859433
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به 100
سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  78977مورخ  1397/11/14نزد بانک ملی شعبه نفت با کد
 7142پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت
مدیره آقای سید سعید عنائی به شماره ملی 4269660163و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای سیدحمید پاک مهر به شماره ملی 4269683600و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سیده الهام عنائی به شماره ملی
4269898461و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اوراق واسناد تعهد اور بانکی از قبیل
چک برات سفته و اوراق عادی واداری با امضا آقای سعید عنائی (رئیس هیئت مدیره)
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای داریوش احمدی به شماره ملی  4268987134به سمت بازرس اصلی به مدت
یک سال مالی خانم فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی  4269573287به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار 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 کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431280

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات امید سازه بشار سهامی خاص به شماره

ثبت  2087و شناسه ملی  10861690317به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/12/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  1-به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی امور

پیمانکاری آب -برق -کشاورزی -ارتباطات -صنعت ومعدن و نفت وگاز بجز اموربهره برداری
واکتشافات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه

گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431211

و معادن مجلس ورود داشته و کمیسیون اصل  90هم جلسات متعددی
دراینباره با وزیر و معاونین و خودروسازان تشکیل داده است .آنها در محل
کمیسیون قول دادند با روندی که در پیش گرفتهاند ،به ایفای تعهداتشان
در قبال کسانی که از قبل ثبت نام کردهاند عمل کنند و ثمره برنامهریزیشان
در ماههای آینده کاهش قیمت خودرو باشد ».نماینده مردم قزوین در مجلس
شورای اسالمی بیان کرد« :ولی متاسفانه آنها خالف تعهدی که در کمیسیون
اصل  90دادند عمل کردند و شاهد کاهش قیمت خودرو نبودیم .بنابراین
دوباره از آنها دعوت کردیم به کمیسیون بیایند تا دراینباره توضیح دهند».

رئیس کمیسیون اصل  90قانون اساسی دراینباره نقش وزارت صمت و وزیر
را کم ندانست و به «ابتکار» گفت« :وزارت صمت به عنوان وزارتخانهای که
سیاستگذاری میکند باید نظارت کافی روی این موضوع داشته باشد و پیگیری
کند تا خودروسازان تعهداتشان را بهموقع ایفا کنند».
این آشفتگی بازار مربوط به ضعف یک قوه نیست
حمیده زرآبادی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما معتقد است:
«اگرچه نقش و تاثیر وزارت صمت و وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بروز
این آشفتگی بازار خودرو کمرنگ نیست ،ولی نظارت ضعیف مجلس و طوالنی
شدن پروسه رسیدگی به پروندههای تخلفات دراینباره در قوه قضائیه هم در
بروز این نابسامانی بیتاثیر نیست».
نماینده مردم قزوین در خانه ملت به «ابتکار» گفت« :بخشی از مشکالتی
که وجود دارد به مباحث کمرنگ نظارتها و مدیریتهای ضعیف برمیگردد
و مختص یک قوه به تنهایی نیست .مثال اگر ما در قوه مجریه ضعف اجرا
داریم ،در بحث نظارت در قوه مقننه هم دارای مشکل هستیم و همچنین در
بحث نهایی کردن پرونده دچار مشکل هستیم و پروندههای زیادی داریم که
طی مدت طوالنی هنوز تعیین تکلیف نشدهاند ».او افزود« :در مواردی که
مشکالت قضایی و حقوقی وجود دارد ،زمانبر شدن و طوالنی شدن پروسه
رسیدگی خودش بستر و زمینه فساد را ایجاد میکند ».زرآبادی تاکید کرد:
«در بحث خودرو و سایر کاالهایی که نظارتش با وزارت صمت است ،به
نظرم عالوه بر وزارت صمت ،دستگاههای دیگر هم کارشان را به خوبی انجام
نمیدهند ضمن اینکه وزارت صمت هم دراینباره کوتاهی داشته است و
مدیریت ضعیفی دارد .این مدیریت ضعیف با نظارت ضعیفتر و تمامکننده
ضعیفتر در مجموع چنین وضعیت آشفته و نابسامانی ایجاد کرده است».
واردات خودرو را آزاد کنیم تا مردم انتخابی آزاد داشته باشند
ساعدی هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» پیشنهاد داد« :اگر
خودروسازان میگویند تولید با قیمت پایینتر و کیفیت بهتر برایشان مقرون
به صرفه نیست ،اشکالی ندارد ،در شرکتهایشان را ببندند یا اجازه بدهند ما
هم واردات خودرو را آزاد کنیم تا مردم هم اختیار داشته باشند خودروی مورد
سلیقه خودشان را با قیمت رقابتی خریداری کنند .اگر بازار رقابتی تشکیل
شود ،منجر به باال رفتن کیفیت خودروی داخلی میشود ».رئیس مجمع
نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد که تنها ابزاری که میتوانیم با آن جلوی
مافیای خودرو را بگیریم ،رقابتپذیر کردن بازار خودرو است.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در خانه ملت به نقش وزارت صمت
در این آشفته بازار اشاره کرد و افزود« :وزارت صنعت و معدن نتوانسته جلوی
گرانیها و نابسامانیها و بینظمیها را بگیرد و حتی روزهایی که سایت ثبت
نام خودرو باز میشود یک ساعت نشده ظرفیت ثبت نام تکمیل میشود،
این همان مافیای خودرو یا دستهای پنهانی است که با گرفتن رشوه و
واسطهگریها در آن اثر دارد و بیش از حد عرصه را بر مردم تنگ کرده و
زمینهساز نارضایتی شهروندان شده است».
ساعدی تاکید کرد« :مجلس باید به موضوع ورود کند و صدای مردم را
بشنود و جهت حمایت از مطالبات و حقوق شهروندی ورود کند و اگر این کار
را انجام ندهد ،برگه ننگی برای مجلس خواهد بود .بنابراین با توجه به اینکه
یک مدیریت جامع و مانع در وزارت صمت نمیبینیم از وزیر انتظار داریم از
مسئولیتی که نتوانسته به درستی انجام دهد استعفا دهد ،در غیر این صورت
مجلس برای استیضاح او در اولین فرصت ورود خواهد کرد».

اگهی تغییرات شرکت پارسا ایمان فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت  5799و شناسه ملی  10680076462به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/22
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه  1-به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ،تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی،تصدی به نمایشگاه
عمومی و انبارهای عمومی،عملیات بارگیری و خلیه و یا ترخیص کاال،اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها ،ارائه خدمات راجع به آب رسانی و
گاز رسانی و یا برق رسانی ،عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی ،تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش
حیوانات و ماهیان ،فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن،فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ،تاسیس مرکز روان شناسی و امور مشاوره
و روان کاوی ،بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد،طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش و سائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات
آتش نشانی،تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت ،انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث و موانع طبیعی با و غیره متقربه
،تولید و ارائه رایانه،تولید و ارائه دستگاه های جانبی،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاریو CDاطالعاتی تولید داخل،خدمات
شبکه های اطالع رسانی ،مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی )امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی،
موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک ،انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی ،انجام فعالیت های حقوقی و وکالت و داوری و حل وفصل دعاوی ،صندوق های حمایت
از توسعه بخش کشاورزی  ،تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی،مشاوره شغلی،ارائه تسهیالت به جویندگان کار،مشاوره روابط کار و کارگر،طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای و
سرگرمی،انجام خدمات حل و نقل درون شهری مسافر و کاال و مرسوالت و یک موتوری،کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری و بازرسی کشتی و کاال کشتی ها،آموزش
در زمینه مدل کایت و گالیدر انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن ،حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل ونقل داخلی و خارجی ریلی  ،ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل
ریلی سرویسهای فنی و تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی ،ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس بیمارستان،زایشگاه ،اسایشگاه ،آزمایشگاه البراتور ،کارخانه داروسازی
،داروخانه ،حجامت  ،ورود هر نوع فرآورده های بیو لوژیک نظیر سرم وواکسن و فراورده های آزمایشگاهی ومواد غذایی ،ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فراورده بیو لوژیک
و عرضه و فروش ،واردات بذر ،پیاز ،قلمه ،پیوند ریشه و میوه ،نهال و تخم نباتات ،ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن،توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و
بیماریهای نباتی  ،فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی ،تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی
ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص کشاورزی ،اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها ،واکسن ها ،سرم ها،مواد
بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام ،ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی ،تصدی به فعالیهایی در خصوص سرویسهایرادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی،خدمات
اینترنت (،)lSPتوزیع اینترنت(،)lSDPخدمات انتقال داده ها (،)PAPخدمات انتقال داده از طریق ماهواره (،)SAPخدمات عمومی تلفن ثابت (،)PSTNخدمات مخابراتی
ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (،)GMPCSعرضه خدمات پستی و مرسالت داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی ،تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی و تاسیس
باشگاه ورزشی -برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی ،آموزش و تلیم راهنمایی و رانندگی،خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو وموتور سیکلت و سایر موارد  ،ارائه
خدمات عمومی و پرستاری شامل تامین نیروی سازمانها ،ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان،خدمات پرستاری از قبیل تزریقات و پانسمان
در مرکز خصوصی و دولتی و تامین نیروی بخشهای بیمارستان و درمانگاه،واردات و صادرات انواع تجهیزات پزشکی مواد آرایشی و بهداشتی و کیف های بهداشتی ،انجام امور
حفاظت فیزیکی و نگهبانی از اماکن عمومی اداری و دولتی و نگهداری از اماکن شخصی،تعمیر و نگهداری سیستم های ارتباطی (تلفنچی ومخابرات،ارتباطات)اجرا .تکثیر
توزیع،تعمیر و نگهداری از تاسیسات برقی،اب و فاضالب تاسیسات و تجهیزات ساختمانی،انجام کلیه خدمات کلیه خدمات عمومی بخش کشاورزی،خدمات عمومی مربوط به
آموزش و پرورش ،سواد آموزی آموزش ،بایگانی و پخش قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح
می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431137

آگهی تغییرات شرکت آژند کیان هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  8939و شناسه ملی  14007527047به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/11/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :وحید
قهرمانی به شماره ملی 0323492789به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و شاهین کوهی منصور آباد به شماره ملی 4220070311
به سمت رئیس هیات مدیره و شهناز منصوری منصور آباد به شماره
ملی  4230551401به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت برای
مدت دو سال انتخاب شدند  -حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری
با امضاء شاهین کوهی منصور آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت
معتبر است  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431152

اگهی تغییرات شرکت مسافربری عرشیا سیر دهدشت سهامی خاص به
شماره ثبت  1467و شناسه ملی  10862062633به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/19تغییرات ذیل
اتخاذ شد 1 - :ماهرخ آژفنداک به شماره ملی  4240112982و محمد علی
دست پاک به شماره ملی  4250014134و روح اله رضائی اطهر به شماره
ملی  4250055604به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-فاطمه غفوری فرد به شماره ملی  4232176586به سمت
بازرس اصلی و مهرداد نوروزی به شماره ملی  4251080841به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3- .روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدهدشت
()431509

