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اقتصادی

شنبه  12مهر ماه -1399شمــاره 4036
اخبار

 ۳۱درصد متقاضیان ،تسهیالت رونق

تولید گرفتند

جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) نشــان میدهد که در پنج ماهه اول امسال حدود
 ۳۱درصد از کل ثبت نام کنندگان دریافت تســهیالت رونق تولید
و حدود  ۲۸درصد از ثبت نام کنندگان تســهیالت برنامه تولید و
اشتغال (تبصره  )۱۸موفق به دریافت آن شدهاند.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس ایــن آمار در پنج ماهه اول امســال
بیش از  ۲۷۷۱میلیارد تومان در قالب  ۱۲۵۲فقره تسهیالت برای
تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک ،متوســط و طرحهای نیمه
تمام با پیشــرفت باالی  ۶۰درصد ،در راســتای اقتصاد مقاومتی و
بیــش از  ۲۷۴۶میلیارد تومان تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال
(تبصــره  )۱۸در قالب  ۴۶۳فقره به اســتانهای مختلف پرداخت
شده است.
در ایــن مدت  ۴۰۴۴مورد ثبت نام برای اســتفاده از تســهیالت
رونق تولید انجام شــده کــه  ۲۲۷۲مورد بــرای دریافت بیش از
 ۷۱۱۵میلیــارد تومان تســهیالت به بانکها معرفی شــدند و در
نهایــت  ۱۲۵۲فقره تســهیالت به ارزش بیــش از  ۲۷۷۱میلیارد
تومان پرداخت شــده است؛ یعنی حدود  ۳۱درصد از کل ثبت نام
کنندگان موفق به دریافت این تســهیالت شدند.
همچنیــن در پنج ماهه اول امســال  ۱۶۵۹مــورد ثبت نام برای
اســتفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشــتغال انجام شده که ۸۶۷
مورد بــرای دریافت تســهیالت  ۶۵۲۱میلیارد تومانــی به بانک
معرفی شــده اند .در نهایت  ۴۶۳مورد پرداخت تسهیالت به ارزش
 ۲۷۴۶میلیارد تومان صورت گرفته اســت؛ یعنی حدود  ۲۸درصد
از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تســهیالت شدند.
در این میان بیشــترین پرداختی تســهیالت رونق تولید مربوط به
اســتان ســمنان با مبلغ نزدیک به  ۵۴۷میلیارد تومان ،گیالن با
 ۳۸۰میلیــارد تومان و همدان با  ۲۴۷میلیارد تومان بوده اســت.
بیشــترین تسهیالت تولید و اشــتغال نیز به قم ،خراسان رضوی و
آذربایجان شــرقی پرداخت شــده؛ بهطوری که مبلغ پرداختی به
این اســتانها به ترتیب  ۲۸۷میلیارد تومان ۲۶۶ ،میلیارد تومان و
 ۲۲۹میلیارد تومان بوده است.
کدام استانها کمترین تسهیالت را گرفتند؟
البته در پنج ماهه اول امســال از استانهای سیستان و بلوچستان
و جنــوب کرمان هیچ ثبــت نامی برای دریافت تســهیالت رونق
تولید انجام نشــده و استانهای کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد
با وجود داشــتن دو و  ۱۵ثبت نام در بخش تسهیالت رونق تولید،
هیچ مبلغی دریافت نکردند .اســتان ایالم نیز کمترین تســهیالت
رونــق تولید ،معادل  ۷۰میلیون تومــان را به خود اختصاص داده
است.
در زمینه تســهیالت تولید و اشــتغال نیز در پنج ماهه اول امسال
اســتانهای جنــوب کرمان ،هرمــزگان و کرمان بــا دریافت یک
میلیــارد و  ۹۰۰میلیون تومــان ۱۳ ،و  ۱۵میلیارد تومان کمترین
تســهیالت تولید و اشــتغال را در پنج ماهه اول امســال دریافت
کردهاند.
الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره  ۱۸قانون بودجه با بهره
 ۱۴درصد پرداخت میشــود که متقاضیان میتوانند با ثبتنام در
ســامانه بهین یاب از این ظرفیت در راســتای تامین ســرمایه در
گردش ،نوســازی و بازســازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی
 ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.
آگهــی تغییــرات موسســه ســروش عدالــت تندیــس بــه شــماره ثبــت 583
و شناســه ملــی  10780160571بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1399/05/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :شــعبه
موسســه در شــازند بــه نشــانی شهرســتان شــازند -محلــه کالوه -خیابــان
شــهید رجایــی -روبروی دفتــر خدمات قضایــی -کدپســتی 3861758368
ایجــاد و الهــام لشــنی بــه شــماره ملــی  0610034510بــه ســمت مدیــر
شــعبه انتخــاب گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()964405
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی خاطرات پاســارگاد پارســی ســپنتا به شــماره
ثبــت  1291و شناســه ملــی  14008996526بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/26و تاییدیــه شــماره 2095
مــورخ  99/5/29اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان محــات و
تاییدیــه شــماره  99/3/369مــورخ  99/5/30اداره کل میــراث فرهنگــی
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی صمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :نام
شــرکت بــه « خاطــرات پاســارگاد پارســی فــراز» تغییــر یافــت و مــاده مربوطه
در اساســنامه اصــاح گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری محــات ()971348

آگهــی تغییــرات موسســه حــوزه علمیــه خاتــم االنبیــاء ص اراک بــه
شــماره ثبــت  423و شناســه ملــی  10780148546بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت امنــا مــورخ  1398/12/12و بــه موجــب تاییدیــه
شــماره12581مورخ 1399/1/19شــورای حــوزه علمیــه اســتان مرکــزی
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :مرکــز اصلــی موسســه در واحــد ثبتــی اراک بــه
آدرس  :بخــش مرکــزی  ،شــهر اراک ،محلــه کمربنــدی شــمالی  ،میــدان امــام
حســن  ،خیابــان خاتــم االنبیــا  ،طبقــه همکــف  -کدپســتی3818385141
انتقــال یافــت و مــاده مربــوط در اساســنامه اصــاح شــد  /.اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری اراک ()975655
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــتار گاه صنعتــی درســا مــرغ بــه شــماره
ثبــت  78و شناســه ملــی  10861601429بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/04/01و بــه موجــب نامــه تائیدیــه
شــماره  1686مــورخ  1399/4/23اداره تعــاون  ,کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان شــازند تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :نــام شــرکت بــه «تولیــدی
صنعتــی درســا مــرغ» تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند ()976289

آگهــی تغییــرات شــرکت ســخت بتــن غــرب پاســارگاد بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  743و شناســه ملــی
 10190052652بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1398/09/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
-1عمادالدیــن رادخــو بــه کــد ملــی  0073185108بــه ســمت
مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و منصــور نعیمــی بــه کــد
ملــی  0063158582بــه ســمت نائــب رییــس هیئــت مدیــره
بــه بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب شــدند-2 .کلیــه اوراق و
اســناد بهــا دار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ســفته بــروات
و قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء
مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره متفقــا همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد  /.اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری زرندیــه ()976291

دلیل گرانی مسکن در بحران کرونا

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تا
سال  ۱۴۰۰اوضاع کجدار و مریز بازار
مســکن ادامه خواهد یافت گفت :در
دوران کرونا بازار مســکن طبیعتاً باید
وارد رکود می شــد امــا تحوالت این
حوزه از نوســانات اقتصاد کالن نشات
می گیرد.
بیت اهلل ستاریان در گفت و گو با ایسنا
اظهار کرد :علت نوسانات بازار مسکن
در دوران کرونــا را نباید در درون این
بخش جست وجو کرد؛ چراکه با آغاز
شــیوع کرونــا در ایران طبیعتــاً باید
بخش مســکن وارد رکود می شد اما
اینکه شــاهد رشد حدود  ۵۰درصدی
قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم از
تاثیرات اقتصاد کالن و بازارهای موازی
بر بخش مسکن نشأت می گیرد.
وی افــزود :هم اکنــون در دورهای از
اقتصاد هستیم که تجارت بین المللی
بــه حالت تعطیل درآمــده و حتی در
مقاطعی از صادرات کامیونی جلوگیری
شــد .در این شرایط تاجر باید سرمایه
خود را به کدام بخش ببرد تا سود کند
یا حداقل از تورم مصون بماند؟ زمانی

که تولید به مشکل برخورده ،جایی به
جز بازارهای ارز ،طال ،بورس یا مسکن
باقی نمی ماند و همین مســئله باعث
افزایــش قیمتها می شــود .البته این
وضعیت منحصر به ایران نیســت و در
همه جای دنیا وجود دارد.
ایــن کارشــناس اقتصاد مســکن با
بیان اینکه در اروپــای کرونازده هیچ
ســاختاری برای سرمایه گذاری وجود
ندارد گفت :بســیاری از ایرانیان مقیم
خــارج از کشــور در ماههــای اخیر
ســرمایههای خود را به خرید ملک در
ایران اختصاص دادهاند.

ســتاریان با بیان ایــن پیشبینی که
اقتصــاد اروپا بعد از پایــان کرونا هم
روبه راه نخواهد شــد تاکید کرد :در
آن مرحله که آغاز آن از ســال ۱۴۰۰
خواهد بود ســرمایه های بیشــتری
از غرب به ســمت کشــورهای شرقی
مثل چین ،هنــد و ایران می آید .این
میتواند به رشــد بازار مســکن منجر
شــود و البته همزمان تولید ناخالص
داخلی را افزایش دهد؛ بنابراین رشــد
قیمت مسکن با افزایش درآمدها همراه
خواهد بود و جای نگرانی نیست.
وی اظهار کــرد :معتقدم در نیمه دوم

ســال جاری رشــد حدود  ۵درصدی
قیمت مســکن که با توجــه به اوضاع
کنونی نوعی رکود نسبی محسوب می
شــود ادامه می یابد و تــا پایان همه
گیری ویروس کرونــا همین وضعیت
کجدار و مریز وجود خواهد داشت.
قیمت مســکن در تهــران متری ۲۴
میلیون تومان
بــه گزارش ایســنا ،تعــداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در
شهریورماه ســال  ۱۳۹۹به  ۸.۵هزار
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه
قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب
 ۶.۸درصــد کاهــش و  ۲۰۳.۷درصد
افزایش نشــان میدهد .همچنین بر
اساس اعالم بانک مرکزی در ماه مورد
گزارش ،متوسط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معاملــه شــده از طریــق بنگاههای
معامالت ملکی شــهر تهــران ۲۴.۲
میلیــون تومان بود که نســبت به ماه
قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب
معــادل  ۵.۱و  ۹۱.۷درصــد افزایش
نشان میدهد.

سهم تعاونیها از تسهیالت بانکی کمتر از  ۱۰درصد است

رئیــس اتاق تعاون ایران بر لزوم رفع
موانــع و محدودیتهای مالی از بخش
تعاون تاکید کرد و گفت :سهم بخش
تعــاون در تســهیالت اعطایی بانکها
باید مورد بازبینی قرار گیرد.
بهمــن عبدالهــی در گفــت وگو با
ایســنا ،اظهار کــرد :در حال حاضر
میــزان تســهیالت اعطایی به بخش
تعاون بســیار ناچیز است و نتوانسته
جوابگوی نیازهای موجود باشد .بانک
توســعه تعاون هم که به عنوان بانک
تخصصی -توسعه ای بخش تعاون در
چارچوب سیاســتهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی با ســرمایه دولت و با
هدف ارتقای بخش تعاون در اقتصاد
کشور تشکیل شــده و رسالت اصلی
آن توسعه و تقویت تعاونی های فعال
در بخش های مختلف اقتصادی است
آنطور کــه باید نتوانســته جوابگوی
نیازهای تعاونی ها باشد.
نیمی از تعاونی ها با آورده خود اداره
می شوند
وی ادامــه داد :طبــق پایش صورت

گرفته در این خصوص بخش اعظمی
از تعاونی ها نتوانسته اند از تسهیالت
بانکی بهره مند شــوند و سهم میزان
تســهیالت دریافتی در تأمین مالی
آنها زیــر  ۱۰درصد بوده اســت .با
توجه بــه آنکه بیــش از  ۵۰درصد
شــرکتهای تعاونی بر اســاس آورده
های شــخصی خود تشــکیل و اداره
می شوند ،ضروری است سهم بخش
تعاون در تسهیالت اعطایی از طرف
بانکها و همچنین بانک توسعه تعاون
مورد بازبینی قرار گیرد.
به گفتــه رئیس اتاق تعــاون ایران،

افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون
و مقید بــودن این بانــک به تحقق
ماموریت توســعه ای از الزامات حل
مشکالت تامین مالی بخش تعاون به
شمار می رود.
عبدالهی یادآور شــد :یکــی از مهم
ترین مواردی کــه در قانون اجرایی
اصــل  ۴۴پیش بینی شــده ولی به
آن عمل نشــده بحــث اولویت دادن
بــه تعاونی ها بوده اســت .در زمینه
ارائه تســهیالت نیز سهم تسهیالت
پرداخت شــده به بخــش تعاون از
مجموع تســهیالت ارائه شده بسیار

ناچیز بــوده ،در حالی که مهم ترین
مشــکل تعاونــی ها مشــکل تأمین
سرمایه در گردش است.
 ۶۰درصــد تعاونــی ها محــروم از
دریافت تسهیالت بانکی
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشــان
کرد :طبق پایشــی که توســط اتاق
انجام شــده نزدیک بــه  ۶۰درصد
تعاونی ها یا هیچ تسهیالتی از بانکها
دریافــت نکــرده اند یا اینکه ســهم
تســهیالت ارائه شده به آنها کمتر از
 ۱۰درصد بوده اســت .این خروجی
نشــان می دهــد بخش تعــاون زیر
ظرفیت و با بهره وری پایین فعالیت
می کند که عامل اصلی آن مشــکل
سرمایه در گردش است.
به گفته وی ،تأمیــن مالی از طریق
بازار پول یکی از راهکارهایی اســت
که مــی توانــد موجب اســتفاده از
فرصتهای رشد در شــرایط مطلوب
اقتصادی شود و در مواجهه با شرایط
بد اقتصادی امکان بقا و ادامه حیات
شرکتهای تعاونی را فراهم کند.

آگهــی تغییــرات موسســه قــرض الحســنه مهدیه خمیــن به شــماره ثبت 1
و شناســه ملــی  10780000014بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی
عــادی مــورخ  1399/02/29و تاییدیــه شــماره  515مــورخ 99/4/17
ســازمان اقتصــاد اســامی ایران تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد  -1 :ترازنامه
و حســاب ســود و زیــان شــرکت در ســال مالــی  1398مــورد تصویــب
قــرار گرفــت  -2 .محمــد محمــدی بــه شــماره ملــی ، 0558918034
ابراهیــم محمــدی بــه شــماره ملــی  ، 0558980112عــزت الــه ذاکــری
بــه شــماره ملــی  ، 0559620764غالمرضــا مــردان دوســت بــه شــماره
ملــی  ، 0558875246داود روشــن بــه شــماره ملــی 0558843670
 ،محمــد رضــا باقــری مفــرد بــه شــماره ملــی  0559816030و علیرضــا
بخشایشــی بــه شــماره ملــی  0558917712بــه ســمت اعضــای اصلــی
هیئــت مدیــره و ولــی الــه آرامــش فــر بــه شــماره ملــی 0558715990
و محمــود فریدونــی بــه شــماره ملــی  0559595727بــه ســمت اعضــای
علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند-3 .
ســید محمــد هاشــمی بــه شــماره ملــی  0559588623بــه ســمت
بــازرس اصلــی و محمــد چقایــی بــه شــماره ملــی  0558444504بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای یکســال مالــی انتخاب شــدند/.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری خمیــن ()971346

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای بخــش مرکــزی دلیجــان
بــه شــماره ثبــت  1188و شناســه ملــی  10862131994بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1399/03/26و بــه
موجــب تاییدیــه شــماره 2699مــورخ 1399/5/19اداره تعــاون کار ورفــاه
اجتماعــی شهرســتان دلیجــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :دهیــاری
شــانق بــه شناســه ملــی  14003164862و دهیــاری ریجــان بــه شناســه
ملــی 14003177914و دهیــاری قالهــر بــه شناســه ملــی 14003176149
و دهیــاری چنارســتان بــه شناســه ملــی 14003178379و دهیــاری
خــاوه بــه شناســه ملــی 14003176310بــه عنــوان اعضــای اصلــی
هیــات مدیــره و دهیــاری کــروگان بــه شناســه ملــی14003177023
ودهیــاری راونــج بــه شناســه ملــی 14003176246و دهیــاری راوه بــه
شناســه ملــی 14003175891بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات
مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند2- .محمدرضــا اســماعیلی
بــه شــماره ملــی 0579932834ومحســن مجتهــدی بــه شــماره ملــی
0579936775ومرتضــی باقــری بــه شــماره ملــی 0579978907بــه عنوان
بازرســان اصلــی و محمدحســین حاجعلــی بــه شــماره ملــی0570012864
وعلیرضــا محمــدی بــه شــماره ملــی 0570064945بــه عنــوان بازرســان علــی
البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند3- .ترازنامــه و حســاب
ســودو زیــان شــرکت منتهــی بــه ســالهای 1396و 1397و 1398مــورد
تصویــب قــرار گرفــت /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری دلیجــان ()964409

آگهــی انتقالــی شــرکت ارتفــاع ســازان آریا بــا مســئولیت محدود

آگهــی تغییــرات موسســه ســروش عدالــت تندیــس بــه شــماره
ثبــت  583و شناســه ملــی  10780160571بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/05/25
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ســهراب مــددی بــه شــماره
ملــی  6179977968بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت
مدیــره  ،ناصــر جانبــاز بــه شــماره ملــی  0520047206بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  ،الهــام لشــنی بــه شــماره ملــی
 0610034510بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و
محمــد حســام یزدانــی بــه شــماره ملــی  5939968864بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
شــدند -2 .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی
بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد /.اداره کل ثبت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری اراک ()964408

بــه شناســه ملــی  10780109665بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1397/03/01و نامــه
شــماره  97/101713مــورخ  97/5/24ادره ثبــت شــرکتها
و موسســات غیرتجــاری تهــران مرکــز اصلــی شــرکت ارتفــاع
ســازان آریــا بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  467762و
شناســه ملــی  10780109665واحــد ثبتــی تهــران بــه اســتان
مرکــزی  ،شهرســتان اراک  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اراک  ،ادبجــو ،
کوچــه موحــد (21و ، )6خیابــان ســعید ادبجــو ( ، )32پــاک 439
 ،طبقــه همکــف کــد پســتی  3814833567منتقــل گردید و در
ایــن اداره طــی شــماره  12331در تاریــخ  97/5/30بــه ثبــت
رســید  /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()971347
آگهــی تغییــرات شــرکت نادیــن مهــراد تــاو ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  13985و شناســه ملــی  14006576803بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ 1399/04/15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :عبــاس علیــدادی بــه شــماره
 0520374711بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره و
امیرعلیــدادی شــماره ملــی 0534618316بــه ســمت رئیــس هیــات
مدیــره وفاطمــه صفائــی نیــک بــه شــماره ملــی  0534867848بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
شــدند2- .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار وتعهــدآور شــرکت از قبیــل
چک-ســفته-بروات-قراردادها و عقــود اســامی و بــه طــور کلــی هــر
گونــه قــراردادی کــه بــرای شــرکت ایجــاد تعهــد نمایــد بــا امضــای
مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
3مهــدی باقــری بــه شــماره ملــی  0535019912بــه ســمت بــازرساصلــی ومهــدی فــره وشــی بــه شــماره ملــی  5449932723بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 4روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکتانتخــاب شــد /.اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()984648

آگهــی تغییــرات موسســه ســروش عدالــت تندیــس بــه شــماره ثبــت
 583و شناســه ملــی  10780160571بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/25تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :الهــام لشــنی فرزنــد ســیف الــه بــه شــماره ملــی
 0610034510بــا پرداخــت مبلــغ  1500000ریــال بــه صنــدوق
شــرکت در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت .در نتیجــه ســرمایه شــرکت از
مبلــغ  2000000ریــال بــه مبلــغ  3500000ریــال افزایــش یافــت
و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد  .شــرکای نهایــی و مبلــغ
ســهم الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد - :محمــد حســام یزدانــی
بــه شــماره ملــی 5939968864دارای مبلــغ  500000ریــال ســهم
الشــرکه  -ناصــر جانبــاز بــه شــماره ملــی 0520047206دارای
مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه  -ســهراب مــددی بــه شــماره
ملــی 6179977968دارای مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه -
نیلوفــر نعمتــی به شــماره ملــی 0534694845دارای مبلــغ 500000
ریــال ســهم الشــرکه -الهــام لشــنی بــه شــماره ملــی0610034510
دارای مبلــغ  1500000ریــال ســهم الشــرکه  /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
اراک ()964407

اخبار

امنیت شغلی کارگران زیر تیغ قراردادها


یکــی از عمدهتریــن
مشــکالت حوزه کارگری،
انعقــاد قراردادهای موقت
است؛ مشــکلی که امنیت
شغلی کارگران را با چالش
مواجه کرده است.
به گــزارش خبرنگار مهر،
مشــکالت کارگــری در
کشور ما بسیار زیاد است،
اما آنچه که حتی بیش از
حقوقهای ناچیز ،کارگران را با چالش مواجه کرده ،قراردادهای موقت است.
آنطــور که فعاالن کارگری میگویند تبصــره  ۲ماده  ۷قانون کار باعث رواج
این نوع قراردادها شــده و شاهد این هستیم که افرادی که کار مستمر دارند
همچون حسابداران ،قرارداد موقت امضا میکنند و پس از اتمام قرارداد باید
نگران این باشند که آیا کارفرما اقدام به تمدید قرارداد میکند یا خیر.
 ۹۷درصد قراردادها موقت است
در این رابطه محمدرضا تاجیــک فعال کارگری میگوید :قراردادهای موقت
موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع ،با بروز هر اتفاق یا مشکلی
کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.
وی ادامــه میدهد :در حال حاضر  ۹۷درصد قراردادها موقت اســت؛ یعنی
مدت زمان قراردادهای منعقد شــده بین کارگر و کارفرما یک سال ۶ ،ماه و
یا کمتر است.
تاجیک میگوید :این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت
زیرا بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند و وقتی قرارداد
موقت امضــا میکنند هیچگونه امنیتی ندارند .وزارت کار باید راســا به این
مساله ورود کند تا گشایش در امور کارگری داشته باشیم.
باید تشکلهای مستقل کارگری تشکیل شود
به گزارش مهر ،خالئی که وجود دارد این است که اگر در کشور ما تشکلهای
مستقل و قدرتمند کارگری موجود بود ،قطعاً چالشهایی که هماکنون تبدیل
به سنگ در مسیر فعالیت کارگران شده ،وجود نداشت و یا اینکه کمتر بود.
اگر تشــکل قوی کارگری داشــتیم ،کارگران با اعالم مشکالت خود به این
تشــکل هم امید و هم انگیزه برای کار کردن داشتند چرا که مطمئن بودند
که در صورت بروز مشکل ،نه تنها از سوی کارفرما تهدید به اخراج نمیشوند
بلکه یک تشکل قدرتمند به حمایت از آنها خواهد پرداخت و جلوی استثمار
این قشر را میگیرد.
در ایــن رابطه حیدری فعال کارگری میگوید :متأســفانه بعضاً میبینیم که
کارگر ارزان به خدمت گرفته میشود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید
میشــود که اگر دنبال حقوقش برود اخراج میشود از این رو قرارداد موقت
ناامنی ایجاد میکند و باعث میشود کارگر نتواند حداقلهای خود را مطالبه
کند.
این کارشــناس حوزه کار تاکید میکند :باید تشکلهای قوی برای کارگران
ایجاد شــود تا جلوی این اتفاقات گرفته شــود؛ تا زمانی که به تشــکلهای
کارگری خود پر و بال ندهیم و آنها را مســتقل نکنیم ،مشــکالت در حوزه
کارگری حل نمیشود.
بر این اساس ،باید توجه داشت که قراردادهای موقت نه تنها امنیت شغلی را
برای  ۹۷درصد کارگران به خطر انداخته اســت بلکه زمینه استثمار و از بین
رفتن حق و حقوق این قشر را نیز فراهم کرده است.
بنابراین عالوهبر اینکه وزارت کار باید راســا به ایــن موضوع ورود کند ،باید
زمینه ایجاد تشــکلهای قوی کارگری را هــم فراهم کند تا چالشهای این
حوزه کمتر شود.
تاســیس شــرکت تعاونــی تجــارت هنــر آریایــی درتاریــخ 1399/04/10
بــه شــماره ثبــت  15769بــه شناســه ملــی  14009250181ثبــت و
امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع  :تهیــه انــواع محصــوالت صنایــع
دســتی از قبیــل منبــت کاری،معــرق کاری ،گلیــم بافی،تابلــو فــرش،
گل ســازی و چــرم دوزی دســتی .برگــزاری بازارچــه و نمایشــگاه هــای
صنایــع دســتی در ســطح داخلــی و خارجــی و مبــادرت بــه خریــد و فــروش
محصــوالت صنایــع دســتی .واردات و صــادرات کاالهــای مجــاز و مرتبــط
بــا موضــوع فعالیــت تعاونــی  ,درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از مراجــع ذیربــط مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز
اصلــی  :اســتان مرکــزی  ،شهرســتان اراک  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اراک،
محلــه شــهرک حمیــد  ،کوچــه اتحــاد 14[4و ، ]5کوچــه اتحــاد  ، 5پــاک
 ، 0طبقــه چهــارم کدپســتی  3816986469ســرمایه شــخصیت حقوقــی
 49.000.000 :ریــال منقســم بــه  49ســهم  1.000.000ریالــی مــی
باشــد کــه تمامــی آن طــی گواهــی بانــک بــه شــماره 22/3500/162
مــورخ  1399/3/21نــزد بانــک توســعه تعــاون شــعبه مرکــزی اراک
پرداخــت گردیــده اســت .اولیــن مدیــران  :مجیــد تــاج آبــادی فراهانــی
بــه شــماره ملــی  0519907851بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره آتنــا
شــکیبا جــو بــه شــماره ملــی  0520156706بــه ســمت نایــب رئیــس
هیئــت مدیــره و بــه ســمت مدیرعامــل مهیــن مبــارک آبــادی بــه شــماره
ملــی  0533354110بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره رحمــن گلســتانی
بصیــر بــه شــماره ملــی  0533309549بــه ســمت عضــو علــی البــدل
هیئــت مدیــره احســان راهزانــی بــه شــماره ملــی 0534758665
بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت  3ســال انتخــاب
گردیدنــد .بازرســین :کبــری صالحــی بــه شــماره ملــی  0534430902بــه
عنــوان بــازرس اصلــی میثــم ســاجدی بــه شــماره ملــی 0534794599
بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد آور
بانکــی از قبیــل چــک  ,ســفته ,بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای رئیــس
هیئــت مدیــره بــه اتفــاق امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر تعاونــی دارای
اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی
باشــد .گیرنــده رونوشــت  :بازگشــت بــه نامــه شــماره  6575مــورخ
 1399/4/4اداره تعــاون  ,کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی جهــت
اطــاع .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری اراک ()931385

آگهــی تغییــرات موسســه ســروش عدالــت تندیــس بــه شــماره ثبــت
 583و شناســه ملــی  10780160571بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399/05/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 :نیلوفــر نعمتــی بــه شــماره ملــی  0534694845بــا دریافــت مبلــغ
 500000ریــال ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خارج
گردیــد .در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ  3500000ریــال بــه مبلــغ
 3000000ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح
گردیــد  .شــرکای شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه شــرح زیــر
مــی باشــد - :محمــد حســام یزدانــی بــه شــماره ملــی5939968864
دارای مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه  -ناصــر جانبــاز بــه شــماره
ملــی 0520047206دارای مبلــغ  500000ریــال ســهم الشــرکه -
ســهراب مــددی بــه شــماره ملــی 6179977968دارای مبلــغ 500000
ریــال ســهم الشــرکه -الهــام لشــنی بــه شــماره ملــی0610034510
دارای مبلــغ  1500000ریــال ســهم الشــرکه  /.اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
اراک ()964406

