اقتصادی

اخبار

 ۳۳هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی گفت :بیش از  ۳۳هزار
نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز هشتم مهرماه موفق به
دریافت این وام شدند.
بــه گزارش مهر بــه نقل از وزارت راه و شهرســازی ،پروانــه اصالنی گفت:
بیــش از  ۳۳هــزار نفر از متقاضیــان دریافت وام ودیعه مســکن تا پایان روز
هشــتم مهرماه موفق به دریافت این وام شدند.بر اســاس اعالم وزارت راه و
شهرســازی ،متقاضیان برای دریافت این تســهیالت نیازی به شرایط متعارف
دریافت تســهیالت بانکی از جمله نداشتن چک برگشتی ،اعتبارسنجی مشتری
و نظایر آن ندارند.
هشدار گمرکی به بازرگانان


در جریــان تســهیل امور ترخیــص کاالهای دپو شــده در گمرک ،در
صورتیکــه صاحبــان کاالهای گروه ( )۲طــی  ۱۰روز از صدور اعالمیه
تامیــن ارز کاالی خود را بطور کامل ترخیص نکنند ،گمرک نســبت به
متروکه کردن آنها اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،بعد از رایزنی های صــورت گرفته و ورود معاون اول
رئیس جمهور به جریان کاالهای دپو شده در گمرک مصوباتی در رابطه
با تســهیل فرآیند ترخیص و به ویژه در حوزه ارزی در دستور کار قرار
گرفت.
میزان کاالی دپو شده در گمرک و بنادر حدود هشت میلیون تن برآورد
شــده که  ۳.۵میلیون تن آن کاالهای اساســی و  ۳.۵میلیون تن دیگر
کاالهای غیر اساســی غیر کانتینری اســت که بیش از  ۸۰درصد آن را
مــواد اولیه ،مواد واســطه ای ،اجزا و قطعات و ماشــین آالت مربوط به
واحدهای تولیدی تشــکیل می دهد .در عین حال که بیش از  ۲۵هزار
دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرک موجود است.
طی مصوبات ســفر اخیر جهانگیری به هرمزگان و بازدید از بندر شهید
رجایی شــرایطی برای ترخیص کاالهای اساســی و غیر اساسی تعریف
شده است.
این در حالی اســت کــه در رابطه بــا کاالهای گروه ( )۲مقرر شــده
بازرگانانی که دارای قبض انبار تا پنج مهر ماه هستند ظرف حداکثر دو
هفته نسبت به اظهار آن اقدام کنند.
بعــد از آن گمرک ،لیســت مربوطــه را به وزارت صمت ارســال و این
وزارتخانه پس از پایش لیست مربوطه ،شماره های ثبت سفارش (کاالی
اساسی ،مواد اولیه  ،کاالهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی
تولید) را به بانک مرکزی ارسال کند.
بانــک مرکزی نیز ظرف یــک هفته پس از دریافت لیســت ،مکلف به
تخصیص ارز و پیگیری صــدور اعالمیه تامین ارز (کدرهگیری) پس از
ثبت اسناد و اعالم نتیجه به وزارت صمت و گمرک است.
اما نکته قابل توجه بازرگانان این اســت که اگر کاال ظرف  ۱۰روز کاری
از صدور اعالمیــه تامین ارز (کدرهگیری) از گمــرک به صورت کامل
ترخیص نشــود ،گمرک موظف است ضمن اخطار به صاحب کاال ظرف
یک هفته ،نســبت به اعالم متروکــه اقدام و نتیجه را به وزارت صمت و
بانک مرکزی ابالغ کند.
در همیــن رابطــه وزارت صمت از صدور ثبت ســفارش جدید و بانک
مرکــزی از صدور تخصیص ارز جدید بــرای صاحب کاال تا زمان خروج
کاال از گمرک جلوگیری خواهند کرد.
اما طبق همین مصوبه برای واردات اعتباری کاالهای اساسی(گروه یک)
پیش بینی شــده که ظــرف  ۴۵روز پس از تخصیــص ارز ،کل کاال از
گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد واردات صورت گیرد.
گهــی افزایــش ســرمایه شــرکت تعاونــی مرمریــت کیــان ســنگ صفــی
آبــاد محــات بــه شــماره ثبــت  1298و شناســه ملــی 14009118910
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/02/17
و بــه موجــب تاییدیــه شــماره841مورخ 1399/3/22اداره تعــاون
کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان محــات تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
ســرمایه شــرکت از مبلغ24000000ریــال بــه مبلغ2400000000ریــال
منقســم بــه  24000ســهم بــا نــام  100000ریالــی افزایــش یافــت کــه
مبلغ23776000000ریــال بــه موجــب گواهــی شــماره3502/160
مــورخ 1399/3/22نــزد بانــک توســعه تعــاون شــعبه محــات نقــدا پرداخت
گردیــده اســت /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری محــات ()996705

آگهــی تغییــرات شــرکت فــروزان گســتر اراک بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  4815و شناســه ملــی 10780082751
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/05/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :نــام شــرکت بــه «کیــا
مهــر ارتبــاط پارســیان « تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()998215

آگهــی تغییــرات شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســیما دیــار بــه
شــماره ثبــت  5938و شناســه ملــی  10780093698بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/05/24
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از  2نفر
بــه  3نفــر افزایــش یافــت و مــاده  14اساســنامه بــه شــرح مذکــور
اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()998216
آگهــی تغییــرات شــرکت ســهامی خــاص ایســتا درب آیســان مهر به شــماره ثبــت 1059
و شناســه ملــی  14008209105بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1399/05/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت
اضافــه گردیــد و مــاده  2اساســنامه اصــاح گردیــد  :طراحــی ،اجــرا ،مشــاوره و تعمیــر
و نگهــداری سیســتم هــای اعــام حریــق ،اطفــاء حریــق  ،پوشــش هــای مقــاوم حریــق
،تهویــه دود در ســاختمان  ،فــروش تجهیــزات ایمنــی و آتــش نشــانی  ,در صــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ مجــوز و یا
صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد) /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند ()998217

آگهــی انتقالــی شــرکت ســیما طــب مهــر ایرانیــان (بــا مســئولیت
محــدود ) بــه شناســه ملــی  10320760247بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1396/11/25
و بــه موجــب نامــه شــماره 97/20995مــورخ 1397/2/9
اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجاری تهــران مرکز اصلی
شــرکت ســیما طــب مهــر ایرانیــان (بــا مســئولیت محــدود) بــه
شــماره ثبــت  293و شناســه ملــی 10320760247از واحــد
ثبتــی تهــران بــه آدرس  :اســتان مرکــزی  -شهرســتان کمیجــان
 بخــش میالجــرد  -دهســتان خســروبیک  -آبــادی شــهرکصنعتــی کمیجان-شــهرک صنعتــی کمیجان-خیابــان ریختــه
گری-خیابــان آتــش نشــانی -ســاختمان قطعــه 69-لــوازم
پزشــکی فراهانی-طبقــه همکــف -کــد پســتی 3854139149
انتقــال یافــت و در ایــن اداره در تاریــخ  1397/2/15تحــت
شــماره  293بــه ثبــت رســیده اســت /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری کمیجــان ()1002165
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سازمان هواپیمایی ترکیه
مجددا پروازهای ورودی از ایران را متوقف کرد

ســازمان هواپیمایی ترکیه بار دیگر
به دلیل افزایش شیوع کرونا در این
کشــور ،جلوی پروازهای ورودی از
ایران و چند کشور دیگر را گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر ،شــنیدهها
حاکی است شب گذشــته سازمان
هواپیمایــی ترکیــه در نوتامــی
(اطالعیه هوانــوردی) از ممنوعیت
ورود هواپیماهــای شــرکتهای
ایرانی به فرودگاههای این کشــور و
همچنین توقف پــرواز هواپیماهای
ایرالین ترکیهای میان فرودگاههای
دو کشور از روز یکشنبه هفته آینده
( ۱۳مهر؛  ۴اکتبر) خبر داده است.
بر اساس آنچه برخی مقامات سازمان
هواپیمایی کشــوری ایــران اعالم
کردهاند ،در حال حاضر مذاکره میان
رؤسای دو سازمان هواپیمایی ایران
و ترکیه از یک سو و مقامات وزارت
خانههای امور خارجه دو کشــور بر
ســر این موضوع ادامه دارد.اگرچه
زمزمههایــی مبنی بر تالش مقامات
ارشــد صنعت هوانوردی ایران برای
تغییر نظــر ترکیهای هــا به گوش
میرســد ،اما با توجه به اینکه نوتام
مذکور به دســت کلیه شرکتهای
هواپیمایــی ایرانی و ترکیهای دارای
پرواز میان دو کشور رسیده ،احتمال
توقف مجدد پروازها بسیار باالست.
این در حالی اســت که شرکتهای
هواپیمایــی ایرانی همچنان در حال
فــروش بلیــت پروازهــای تهران-
استانبول هســتند و حتی به دلیل

شــدت تقاضا ،تقریباً ظرفیت همه
پروازهای موجود پُر شدهاند.وبسایت
هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرالینز)
هم اگرچــه گزینه پــرواز تهران به
فرودگاههای اســتانبول را از صفحه
خود حذف نکرده ،اما در عمل هیچ
بلیت و پروازی از سوی این شرکت
نه عرضه شــده و نه انجام میشود.
ضمــن اینکــه برخــی آژانسهای
هواپیمایــی هم در تمــاس تلفنی
مشــتریان و مســافران ،از احتمال
توقــف پروازهای تهران-اســتانبول
با ایرالین ترکیــهای خبر میدهند.
جالب آنکه علی رغم آنکه ســازمان
هواپیمایی ترکیــه ،علت ممانعت از
انجام پروازهای مستقیم میان ایران
و این همسایه شمال غربی را شدت
یافتن موج جدیــد کرونا در ترکیه
اعالم کرده ،امــا از توقف پروازهای
قطری به فرودگاه اســتانبول خبری
نیســت و این شــرکت هواپیمایی
همچنان اقدام به فروش بلیت پرواز

تهران-دوحه-استانبول به صورت ۲
بار در هر شــبانه روز میکند.قیمت
بلیــت پروازهای تهران-اســتانبول
با ایرالین قطــری در حال حاضر از
ارقام  ۶۰تــا  ۷۰میلیون تومانی به
 ۸تا  ۱۵میلیون تومان کاهش یافته
اســت که گفته میشــود علت آن،
صدور مجوز برقراری پرواز مستقیم
میان تهران-اســتانبول و با استفاده
از هواپیماهای ایرالینهای داخلی و
یک ایرالین ترکیهای بوده است که
سبب شده تا قطرایرویز در رقابت با
شــرکتهای هواپیمایی ایرانی ،نرخ
بلیتهــا را کاهش دهنــد؛ اگر این
ادعا صحت داشــته باشد ،باید دید
آیا ایرالین قطری بار دیگر نرخ بلیت
پروازهای تهران-دوحه-اســتانبول
را بــه ارقام سرســام آور باالی ۶۰
میلیون تومان برمیگرداند یا خیر؟
مقصــود اســعدی ســامانی دبیــر
انجمن شــرکتهای هواپیمایی در
گفتوگو بــا خبرنگار مهــر درباره

توقــف پروازهای تهران-اســتانبول
میگوید :هنــوز توقــف پروازهای
تهران-اســتانبول به صورت رسمی
اعالم نشــده است و مشخص نیست
پروازها متوقف شود یا نه.
وی از انجام مذاکــره میان مقامات
ارشــد ســازمان هواپیمایی ایران و
ترکیــه بــرای ادامــه پروازها میان
دو کشــور خبر داد و افــزود :گفته
میشود ســازمان هواپیمایی توقف
پروازها را اعــام کرده اما هنوز این
اعالم توقف پروازها ،رسمی نیست و
هر چه شــنیده میشود غیر رسمی
است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی،
علت ایــن تصمیم ترکیــهای ها را
موضوع شــیوع کرونا عنوان و اظهار
کرد :گفتــه میشــود ترکیهای ها
تصمیم به توقف پروازهای ورودی به
این کشور از سایر کشورها عالوه بر
ایران را هم دارند.
وی دربــاره علت گرانی مجدد بلیت
پروازهای تهران-اســتانبول تصریح
کــرد :وقتی تعــداد شــرکتهای
هواپیمایی برگــزار کننده پروازهای
استانبول افزایش یافت ،قیمتها از
 ۶۰تــا  ۸۰میلیون تومان به  ۷تا ۸
میلیون تومان کاهش یافت.
اسعدی سامانی یادآور شد :تقاضای
سفر به استانبول زیاد بوده و از سوی
دیگر تعداد پروازها هم محدود است
لذا قیمتها فع ً
ال باال بوده و هنوز به
نرخ نرمال قبلی نرسیده است.

وزارت صمت از خام فروشی جلوگیری میکند

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت :جلوگیری از خام
فروشــی از جمله اهــداف وزارتخانه صنعت معدن و
تجارت است.
به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا رزم حســینی صبح
جمعه در مراســم کلنگ زنی طرح توسعه یک واحد
صنعتــی بیان کرد :یکی از برنامههای وزارت صنعت،
جهش تولید است و به دنبال تحقق اهدافی هستیم
که وزارتخانه در راستای جهش تولید در نظر گرفته
است.
وی ادامه داد :تکمیــل ظرفیتهای خالی صنایع در
راستای حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی نیز از
جمله برنامههایی است که در این وزارت خانه تبیین
شده است.

وزیر صمت یادآور شــد :یکــی از بحثهایی که در
استانها مدنظر است و باید با حمایتهای اقتصادی
از بنگاههای اقتصادی محقق شود ،افزایش ظرفیت و
تکمیل ظرفیت واحدهای اقتصادی است که کمتر از
ظرفیت در حال فعالیت هستند این در حالی است که
با این رخداد شــاهد افزایش ظرفیت تولید در کشور
خواهیم بود.
او بــا بیان اینکــه احیای واحدهــای راکد و برطرف
شــدن مشکالت واحدهای اقتصادی از جمله وظایف
این وزارتخانه اســت عنوان کرد :در حوزه فوالد نیز
وزارتخانه در نظــر دارد چرخه فــوالد را در تمامی
استانها تکمیل کند تا شاهد زمینه افزایش ظرفیت
تولید و کاهش قیمت تمام شــده باشــیم تا زمینه

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی صنعتــی درســا مــرغ به
شــماره ثبــت  78و شناســه ملــی  10861601429بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1399/06/16و تائیدیــه شــماره 2480مــورخ 1399/6/20
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان شــازند تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :احمــد رضــا همتــی ســنجانی بــه شــماره
ملــی  0530463229و امیــر همتــی ســنجانی بــه شــماره ملــی
 0534207618و وحیــد همتــی ســنجانی بــه شــماره ملــی
 0535046227بــه ســمت اعضــای اصلــی و غالمرضــا همتــی به
شــماره ملــی  0530693569و محمــود همتــی بــه شــماره ملــی
 0531140059بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره
شــرکت بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد -2 .حمیــد ملکی
نــور عینــی بــا شــماره ملــی  0520736885بعنــوان بــازرس
اصلــی و غالمرضــا امیــدوار بــا کــد ملــی  0530480778بــه
عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخاب
گردیدنــد -3 .تــراز نامــه و حســاب ســود وزیــان شــرکت در
ســال مالــی  1397بــه تصویــب رســید /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری شــازند ()991430
آگهــی تغییــرات شــرکت نعاونــی تولیــدی بامــدادان لبــن زرندیــه بــه
شــماره ثبــت  428و شناســه ملــی  10862067091بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/27و تاییدیه
شــماره  1857مــورخ  99/6/17اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان زرندیــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :موضوع شــرکت مــاده 3
اساســنامه بشــرح ذیــل تغییــر یافــت  :ســاخت و تولیــد تاســیس کارخانــه
هــای تولیــد نشاســته  ،گلوکــوز  ،الــکل  ،لــوازم و محصــوالت آرایشــی و
بهداشــتی  ،انــواع مکمــل هــای غذایــی و دارویــی تولیــد فــرآورده هــای
لبنــی هموژنیزه و اســترلیزه شــده و مشــتقات شــیر و صــادرات و واردات
انــواع کاالهــای بازرگانــی و فــروش محصــوالت تولیــدی در داخــل و خــارج
از کشــور تهیــه مــواد اولیــه و ماشــین آالت و دســتگاههای مــورد نیــاز از
داخــل و خــارج کشــور اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و
خارجــی  ،اخــذ وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخــل و خــارج از کشــور و شــرکت
در کلیــه مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن
المللــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم ( ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد ) /.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری زرندیــه ()992601
آگهــی تغییــرات شــرکت شایســته ســازه ارشــیا بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  13396و شناســه ملــی 10103111739
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1397/12/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ســعید ســلیمانی
بــه شــماره ملــی  0530476924بــا پرداخــت مبلــغ 9742500000
ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ
 11527500000ریــال افزایــش داد .در نتیجــه ســرمایه شــرکت
از مبلــغ  2257500000ریــال بــه مبلــغ 12000000000
افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
ســعید ســلیمانی بــه شــماره ملــی 0530476924دارای
11527500000ریــال ســهم الشــرکه - .فاطمــه ســلیمانی بــه
شــماره ملــی 0534617050دارای150000000ریــال ســهم
الشــرکه  - .محســن تــاج دار بــه شــماره ملــی 0075481618دارای
107500000ریــال ســهم الشــرکه - .محمــد جــواد رازیانــی بــه
شــماره ملــی 3257628293دارای 107500000ریــال ســهم
الشــرکه - .مهدیــه شــیرازی بــه شــماره ملــی 0061143219دارای
107500000ریــال ســهم الشــرکه -2 .تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره
از  5نفــر بــه  2الــی  10نفــر تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه
اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()1002166

افزایش اشتغالزایی در کشور فراهم شود.
رزم حســینی تاکید کرد :تکمیل ظرفیت محصوالت
فوالدی پیش زمینه حضــور محصوالت فوالدی در
بازارهای بینالمللی است و این مهم میتواند عاملی
برای جلوگیری از خام فروشی باشد.
وی با اشــاره به تفویض اختیارات به استانها گفت:
تفویض اختیارات یکی از مطالبات اســتانداران است
و  ٩٠درصد از اختیارات معادن کشــور به اســتانها
منتقل خواهد شد.
او ادامه داد :تمامی معادن حبس شــده طی دو ماه
آینــده آزاد خواهد شــد و در اختیار اســتانها قرار
میگیرد تا شــاهد کاهش فروش مجوزهای معادن
باشیم.

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آراد رهــاب پارســه درتاریــخ
 1399/05/05بــه شــماره ثبــت  4355بــه شناســه ملــی 14009316263
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :در برگیرنــده امــور
پیمانــکاری و ســاخت راههــا نظیــر ســاخت جــاده هــای اصلــی وفرعــی وعملیــات
زیــر ســازی و آســفالتی وجــدول بنــدی وجــدول گــذاری وانجــام کلیــه کارهــای
عمرانــی اعــم ازســاختمانهای فلــزی وبتنــی وبــرج ســازی ازابتــدا تــا اتمــام
عملیــات پــی اســکلت ومحوطــه ســازی و اجــرای عملیــات خاکــی و خاکبــرداری
و اجــرای ســدهای خاکــی وبتنــی و پــل ســازی و کارهــای عمومــی راهســازی
و کلیــه کارهــای مربــوط بــه ابنیــه وعملیــات ســاختمانی ســیویل  ،امــور
پیمانــکاری مربــوط بــه بندهــا و ســدها و ســاختمان و نیــروگاه آبــی و ســازه
هــای هیدرولیکــی و تونــل هــای آب  ،مخــازن آب وشــبکه هــای توزیــع آب ،
شــبکه هــای جمــع آوری و انتقــال فاضــاب  ،کانــال هــای انتقــال آب و شــبکه
هــای آبیــاری و زه کشــی ،خطــوط انتقــال آب تاسیســات و تجهیــزات و تصفیــه
خانــه هــای آب و فاضــاب بــزرگ و کوچــک  ،ایســتگاه پمپــاژ آب و فاضــاب
واحــداث حوضچــه و اســتخر وبهــره بــرداری ونگهــداری از شــبکه هــای آب
وجمــع آور ی وتصفیــه خانــه فاضــاب انجــام امور نقشــه بــرداری وانبوه ســازی
وانجــام کلیــه عملیــات تاسیســاتی ازقبیــل :آب بــرق ،گاز  ،تلفــن و فاضــاب و
تهیــه و نصــب و نگهــداری تاسیســات و تجهیــزات واخــذ واعطــای نمایندگــی
از داخــل وخــارج ازکشــور -درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان مرکــزی  ،شهرســتان ســاوه  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســاوه ،محله
عاشــورا  ،کوچــه قائــم [13کشــاورزی ، ]5خیابــان ســلمان ســاوجی  ، 11پــاک
 ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  3917636647ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا خانــم فاطمــه اســد نــژاد بــه شــماره ملــی 0371429080
دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه آقــای مجیــد مطهــری بــه شــماره ملــی
 4710743721دارنــده  9900000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت
مدیــره خانــم فاطمــه اســد نــژاد بــه شــماره ملــی  0371429080و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مجیــد مطهــری
بــه شــماره ملــی  4710743721و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد
بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضاءمدیــر عامــل بــه
تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانه
فعالیــت نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه ()984649

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی رویــان عبــاس آبــاد فراهــان
بــه شــماره ثبــت  146و شناســه ملــی 14003455659
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1398/01/29و بــه موجــب تائیدیه شــماره /98/143ک/ت
مــورخ  1398/2/3اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان فراهــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :فاطمــه
باقــری بــه شــماره ملــی  5440017917و آرزو فراهانــی
بــه شــماره ملــی 5560207047وعشــرت باقــری بــه شــماره
ملــی  5449875282بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره
و روح الــه باقــری بــه شــماره ملــی  5449928531و علــی
درمنکــی فراهانــی بــه شــماره ملــی  5449959478بــه ســمت
اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت  3ســال انتخــاب
گردیدنــد -2 .کبــری باقــری بــه شــماره ملــی 5449342772
بــه ســمت بــازرس اصلــی و مهــدی فراهانــی بــه شــماره ملــی
 5449233851بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد /.اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری فراهــان ()987080

4

اخبار

 ۱۲اصالح مهم در بودجه/۱۴۰۰

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برای اصالح ساختار بودجه ،دولت
باید به مجلس الیحه تقدیم میکرد ،گفت :در کمیسیون طرحی را آماده کردیم
که در آن  ۱۲مورد برای بودجه  ۱۴۰۰دیده شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،در گفتگو
بــا خبرنگار مهر ،درباره تاکید رهبر انقالب برای اصالح ســاختار بودجه و بی
برنامگی دولت در این زمینه گفت :درباره اصالح ســاختار بودجه در مجلس
جلساتی داشتهایم .به اعتقاد مجلس برای این اصالح ساختاری بودجه ،دولت
باید الیحهای را به مجلس تقدیم میکرد اما این اتفاق نیفتاد.وی با بیان اینکه
کمیسیون برنامه و بودجه در حال آماده سازی یک طرح برای اصالحات بودجه
 ۱۴۰۰است ،ادامه داد :در این طرح ۱۲ ،مورد مهم که باید در بودجه دیده شود
را مطرح کردهایم این موارد از مالیات گرفته تا شفافیت در هزینهها و درآمدها
را شامل میشود .هماهنگیهایی نیز با دولت انجام شده و امیدواریم که به یک
جمعبندی خوبی برســیم و بتوانیم در بودجه  ۱۴۰۰چندین اصالح را داشته
باشیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد :این طرح به
زودی به صحن مجلس میآید.
الزامشرکتهایبورسیبهمعرفیبازارگردان


مدیر نظارت بر ناشران بورس ،گفت :همه ناشران پذیرفته شده در بورس موظفند برای
انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس
ایران ،اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ،سعید محمدعلیزاده گفت :در صورت
اجرا نکردن این ابالغیه ،ناشــران متخلف محسوب و جرایم برای آنان در نظر گرفته
میشود.وی افزود :این جرایم و ضمانت اجرایی شامل تذکر؛ اخطار؛ محدودیت موقت
یا دائم در دسترسی به سامانه معامالت؛ تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان؛
محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار ســرمایه بــرای مدت معین؛ جریمه نقدی؛
محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشــخاص تحت نظارت؛ سلب صالحیت و لغو
پذیرش میشــود.به گزارش صدا و ســیما ،وزیر اقتصاد نیز به تازگی با اشاره به الزام
شرکتهای بورسی به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازار گردانی مؤثر گفته بود،
برخی از شــرکتها اقدام به معرفی بازار گردان کرده اند و تا اواســط هفته آینده همه
شرکتها در بورس اقدام به بازار گردانی میکنند.

رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال۵.۴

درصدشد

رئیــس کل بانک مرکزی اعــام کرد :گزارشهای اولیــه اداره آمار اقتصادی
حاکی از رشد  ۵.۴درصدی پایه پولی و رشد  ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان
ششماهه اول امسال نسبت به پایان سال  ۹۸است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی اعالم کرد:
گزارشهای اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشــد  ۵.۴درصدی پایه پولی و
رشــد  ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان ششماهه اول امسال نسبت به پایان
سال  ۹۸است.وی تاکید کرد :محدود شدن رشد پایه پولی نشانگر ایستادگی
بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.رئیس شورای پول
و اعتبار افزود :با توجه به تعدیل اصالح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به
خاطر مساعدت به بانکها در پرداخت وامهای کرونا انجام شده بود و همچنین
اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد ،در ادامه سال انشااهلل شاهد
تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.
عالیترین مقام بانک مرکزی برنامه این بانک برای کنترل رشد ترازنامه بانکها
را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی دانست و تصریح
کرد :مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.
آگهــی تغییــرات شــرکت رویــش صنعــت تفــرش بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبت  448و شناســه ملی  14000253020به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/04/24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - 1 :شــعبه ای از شــرکت دراســتان تهــران –شهرســتان تهــران –
بخــش مرکــزی –شــهر تهــران  -محلــه خیابــان ری – کوچــه شــهید فریــدون
آزرم – خیابــان ری – پــاک  - 599طبقــه همکف کدپســتی 1173774115
تعییــن و محســن صادقــی مقــدم بــه کدملــی 0491338473 :بــه ســمت
مدیــر شــعبه تعییــن گردیــد / .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مرکــزی مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری تفــرش ()940956

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی
خدمــات اداری و پشــتیبانی مانــا اطلــس پنــدار اســتان مرکــزی
بــه شــماره ثبــت  14875و شناســه ملــی  14007892991بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1398/08/12و
بــه موجــب تاییدیــه شــماره20546مورخ 1398/9/6اداره کل
تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخاذ
شــد 1- :ابوالفضــل محمــدی بــه شــماره ملــی0530515131
بــه عنــوان نماینــده جدیــد شــرکت تعاونــی مــاکان آراک هــور
بــه شناســه ملــی 14007421955تعییــن گردیــد 2- .محمــد
فــاح حســین آبــادی بــه شــماره ملــی 0534984673بــه
ســمت مدیــر عامــل و شــرکت تعاونــی میثــاق کوشــش آریــا
بــه شناســه ملــی 14007401430بــه نمایندگــی ناهیــد
ســتوده بــه شــماره ملــی 5939193323بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره و شــرکت تعاونــی مــاکان آراک هــور بــه شناســه
ملــی 14007421955بــه نمایندگــی ابوالفضــل محمــدی بــه
شــماره ملــی 0530515131بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره و شــرکت تعاونــی جــوان پیشــه کاران فــاح بــه شناســه
ملــی 10780145450بــه نمایندگــی محمــد فــاح حســین آبــادی
بــه شــماره ملــی 0534984673بــه ســمت منشــی هیئــت مدیره
بــرای باقیمانــده مــدت تصــدی مدیــران لغایــت1400/7/24
انتخــاب شــدند 3- .کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد
آور بانکــی از قبیــل چــک ســفته بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای
رئیــس هیــات مدیــره بــه اتفــاق مدیرعامــل و مهــر تعاونــی دارای
اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیرعامــل و
مهــر تعاونــی معتبــر خواهــد بــود /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
اراک ()940958
آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی پرهــام شــازند بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  688و شناســه ملــی  10862113452بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/27تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :محــل شــرکت در واحــد ثبتــی شــازند بــه آدرس :اســتان
مرکــزی  ،شهرســتان شــازند  ،بخــش زالیــان  ،شــهر شــهرجدیدمهاجران،
محلــه کــوی فضیلــت  ،کوچــه (آتــش نشــانی)  ،بلــوار امــام خمینــی  ،پــاک
 ، 0ســاختمان بازارچــه پشــت بانــک تجــارت  ،قطعــه 8رمضــان بابایــی ،
طبقــه همکــف کدپســتی 3991917755تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند
()993908
آگهــی انتقالــی شــرکت مهندســی تابلــو الونــد پارســیان ( بــا مســئولیت
محــدود ) بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 96/3/7و نامــه شــماره  96/92093مــورخ  96/5/11اداره ثبت شــرکتها
و موسســات غیرتجــاری تهــران مرکــز اصلــی شــرکت مهندســی تابلــو الونــد
پارســیان ( بــا مســئولیت محــدود ) بــه شــماره ثبــت  330991و شناســه
ملــی  10103678622بــه اســتان مرکــزی -خمیــن -مرکــزی -رســتاق
روســتای حشــمتیه -کوچــه محبــت -خیابــان امــام خمینــی -طبقــه همکــفکدپســتی  3895135478انتقــال یافــت و تحــت شــماره  1860مــورخ 96/5/22در ایــن اداره بــه ثبــت رســیده اســت  /.اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری خمین
()985808

