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رشد تولید  ۶محصول معدنی و افت تولید

 ۴محصول در نیمه نخست امسال

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) ،در طول شــش ماهه ابتدایی ســال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ،از بین  ۱۰محصول منتخب معدنی ،شش محصول
رشد تولید را تجربه کرده است.
به گــزارش ایســنا ،از  ۱۰محصول منتخب معدنی مورد بررســی قرار
گرفته در این گزارش ،طی نیمه نخســت سال جاری ،تولید فوالد خام و
محصوالت فوالدی ،کاتد مس ،سیمان ،شمش آلومینیوم خالص و آلومینا
میزان تولیدشــان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  ۴.۷تا ۵۳.۲
درصدی داشــتهاند .این در حالی است که کنسانتره زغالسنگ ،ظروف
چینی ،ظروف شیشهای و شیشهجام ،با افت تولید  ۰.۶تا  ۱۸.۵درصدی
در مدت مذکور نسبت به سال گذشته ،روبرو شدهاند.
بر این اساس ،شمش آلومینیوم خالص در شش ماهه ابتدایی سال جاری
با رشــد  ۵۳.۲درصدی بیشــترین درصد رشد را به خود اختصاص داده
اســت .در این مدت  ۱۹۶هزار و  ۲۰۰تن از این محصول معدنی تولید
شــده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته  ۱۲۸هزار و ۱۰۰
تن شمش آلومینیوم خالص تولید شده است.
پس از آن سیمان با  ۱۴.۴درصد افزایش تولید نسبت به شش ماهه اول
ســال گذشته که  ۳۱میلیون و  ۱۵۳هزار و  ۵۰۰تن تولید شده بود ،در
شــش ماهه اول امسال میزان تولید خود را به  ۳۵میلیون و  ۶۳۹هزار و
 ۶۰۰تن رسانده است.
محصوالت فوالدی و فوالد خام نیز در مدت مذکور سال جاری به ترتیب
 ۱۱میلیون و  ۶۶۴هزارتن و  ۱۳میلیون و  ۹۲۹هزار و  ۹۰۰تولید شده
است که نسبت به  ۱۰میلیون و  ۵۹۹هزار و  ۱۰۰تن محصوالت فوالدی
و  ۱۲میلیــون و  ۷۸۲هزار و  ۳۰۰تن فوالد خام تولید شــده در مدت
مشابه سال گذشته به ترتیب  ۱۰و  ۹درصد رشد تولید داشتهاند.
کاتد مس نیز  ۸.۱درصد در نیمه نخســت سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،رشد تولید داشت ه است .در شش ماه ابتدایی سال
گذشته  ۱۳۳هزار و  ۹۰۰تن کاتد مس تولید شده است که این عدد در
شش ماه نخست امسال به  ۱۴۴هزار و  ۸۰۰تن رسیده است.
همچنین آلومینا نیز با میزان تولید  ۱۲۱هزار و  ۷۰۰تن تولید شده در
شش ماهه نخست امسال نسبت به  ۱۱۶هزار و  ۲۰۰تن تولید شده در
مدت مشابه سال گذشته ،رشد  ۴.۷درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش ،در مقابل اما ظروف چینی ،شیشه جام ،کنسانتره
زغالســنگ و ظروف شیشــهای به ترتیب کاهش تولید را در شش ماه
ابتدایی سال  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال  ۱۳۹۸تجربه کردهاند.
در مدت مذکور سال جاری ،ظروف شیشهای با افت  ۰.۶درصدی از ۲۷۶
هزار و  ۷۰۰تن تولید شــده در شش ماهه نخست سال گذشته به ۲۷۵
هزار و  ۱۰۰تن در مدت مذکور سال جاری رسیده است.
در نیمه نخست امسال ۷۶۲ ،هزار و  ۹۰۰تن کنسانتره زغالسنگ تولید
شــده است که نسبت به  ۷۸۶هزار و  ۹۰۰تن تولید شده در شش ماهه
ابتدایی سال گذشته افت  ۳.۱درصدی تولید داشته است.
پس از آن شیشــهجام نیز در این شــش ماهه ابتدایی سال جاری ۴۷۵
هزار و  ۸۰۰تن تولید شــده است که نسبت به  ۵۴۸هزار تن تولید شده
در مدت مشابه سال  ۱۳۹۸با افت تولید  ۱۳.۲درصدی روبرو شده است.
در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،تولید
ظروف چینی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است .در شش ماهه
ابتدایی ســال جاری  ۲۳هزار و  ۱۰۰تن ظروف چینی تولید شده است
که نســبت به  ۲۸هزار و  ۴۰۰تن تولید شده در شش ماه نخست سال
گذشته  ۱۸.۵درصد کاهش تولید داشته است.

تقویتصنایعداخلیباعرضهخوراکمصرفیدربورسانرژی

مدیرعامل بورس انرژی گفت :عمده
محصوالت معامله شــده در رینگ
داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی به
عنوان خوراک صنایع داخلی است،
بنابراین الزم اســت توجه ویژهای به
این بخش شود.
ســید علی حســینی ،مدیر عامل
بورس انرژی ایــران در گفتوگو با
خبرنگار مهر با اشــاره بــه آخرین
وضعیت معامالت این بازار در ســال
جاری گفت :طی امسال و در راستای
حمایــت از صنایع داخلــی ،بورس
انرژی ایران میزبــان عرضه بیش از
 ۲میلیون تــن انــواع فرآوردههای
نفتی در رینگ داخلی بازار فیزیکی
بوده اســت که از این میزان عرضه،
قریب به یک و نیم میلیون تن انواع
فرآوردههای هیدروکربوری به ارزش
بیش از  ۶۲هزار و  ۸۱۳میلیارد ریال
مورد معامله قرار گرفته است.
بــه گفتــه وی این در حالی اســت
که در مقایســه با مدت مشابه سال
گذشــته حجم معامالت با افزایش
 ۳۱درصــدی و ارزش معامالت نیز
با رشــدی بالغ بر  ۲۵درصد مواجه
شده اســت.وی با بیان اینکه عمده
محصوالت معامله شــده در رینگ
داخلی بازار فیزیکــی بورس انرژی
ایران به عنوان خوراک صنایع داخلی
مورد مصرف قــرار میگیرند ،افزود:
ضرورت حمایــت از صنایع داخلی
به منظور افزایش ســطح اشــتغال،
حمایت از تولید ملی ،مقابله با تحریم
اقتصــادی صنایع داخلــی و تقویت
صنایع پایین دستی ایجاب میکند
تا تمرکــز و توجه خاصی بر فعالیت
این بخش از صنعــت ملی معطوف

شود.این مقام مســئول ادامه داد :با
توجه به اینکــه رهبر معظم انقالب
در  ۲ســال متوالی بر بحث اقتصاد
مقاومتــی و در ســالهای آتــی به
موضوع حمایــت از تولیدات داخلی
به عنوان یک عنصــر کلیدی تاکید
کردهاند ،باید بتوان گامهای اساسی
در راســتای دســتیابی بــه جهش
اقتصادی برداشــت و بر این اساس
تاکید بر موضــوع حمایت از صنایع
داخلی حاکی از اهمیت آن در بهبود
وضعیت حال حاضر کشور است .در
این راســتا ،بورس انــرژی ایران در
حوزه داد و ســتد انواع فرآوردههای
هیدروکربوری ،طی ســالهای اخیر
برنامه ریزی و توجه خاصی را به این
حوزه اقتصادی معطوف داشته است.
مدیر عامل بورس انرژی ایران تاکید
کرد :خوشــبختانه طی ســالهای
اخیر با تقویــت عرضه انواع خوراک
صنایع داخلی از جمله نفتای سنگین
و ســبک ،نفــت ســفید ،میعانات
گازی و انــواع حالل هــای تولیدی
پاالیشــگاههای کشور ازجمله حالل
 ،۴۰۲حــال  ۴۰۶و حــال ۴۱۰
و … ،اســتقبال چشــمگیر و روبه

رشدی از ســوی خریداران بالقوه از
این بازار شکل گرفته است.
وی افزود :عرضه محصوالتی همچون
نفت ســفید با هدف تأمین خوراک
صنایــع داخلی ،نفتای ســنگین و
ســبک به عنــوان خــوراک صنایع
پتروشیمی ،میعانات گازی به عنوان
خوراک صنایع پایین دستی و عرضه
انواع حالل های پاالیشگاهی بخش
عمدهای از معامــات رینگ داخلی
بورس انرژی ایران را در برمیگیرند،
به طــوری که  ۲۵درصــد از حجم
فرآوردههای نفتی معامله شــده در
رینــگ داخلی مربــوط به محصول
نفتــا ۱۵ ،درصد میعانــات گازی و
 ۱۵درصد نفت ســفید و انواع حالل
اســت .همچنین  ۶۰درصد از ارزش
معامالت رینگ داخلی بازار فیزیکی
بــورس انرژی بــه ارزش  ۳۷هزار و
 ۵۲۲میلیــارد ریــال را محصوالت
نفتای ســنگین و ســبک ،میعانات
گازی ،نفت ســفید و انــواع حالل
تشکیل میدهند.
مدیر عامل بورس انرژی با اشــاره به
اینکه عرضه و تأمیــن انواع خوراک
صنایع داخلی از قبیل شــرکتهای

پتروشــیمی و صنایع پایین دستی
نقــش مهمــی در اشــتغال زایی و
شــکوفایی اقتصــادی کشــور ایفا
میکند ،تصریح کرد :در همین راستا
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۳۵۲
هزار تن نفتای ســنگین و سبک به
ارزش  ۱۹هزار و  ۷۷۰میلیارد ریال،
 ۲۲۱هــزار تن میعانــات گازی به
ارزش  ۵هــزار و  ۷۹۳میلیارد ریال،
 ۲۱هــزار تن نفت ســفید به ارزش
یک هزار و  ۳۳۵میلیارد ریال و ۱۹۹
هزار تن انــواع حالل¬ به ارزش ۱۰
هزار و  ۶۲۵میلیارد ریال در تابلوی
معامالتی بورس انــرژی ایران مورد
معامله قرار گرفته است.
ایــن مقام مســئول گفــت :حجم
معامالت فرآوردههای نفتی شــامل
نفتا ،نفت ســفید ،میعانات گازی و
انــواع حالل طی ســال  ۹۹تاکنون
نســبت به مدت مشابه سال گذشته
بــا افزایش  ۷۴درصــدی و از لحاظ
ارزش معامالتــی بــا افزایــش ۵۵
درصدی همــراه بوده اســت .نکته
مهم اینکه عرضــه هفتگی و منظم
نفت ســفید توســط شــرکت ملی
پخــش فرآوردههای نفتــی ایران از
انبارهــای بندرعبــاس ،اراک ،اهواز
و ســاری و تــداوم عرضــه نفتای
سنگین و ســبک به عنوان خوراک
شرکتهای پتروشــیمی در رینگ
داخلی بازار فیزیکــی بورس انرژی
ایران ضمن فراهم آوردن بستر الزم
جهــت ورود صنایع داخلی به عرصه
تأمیــن خوراک اصلی خود به عنوان
متقاضیان اصلی از بازار انرژی کشور،
میتواند گامی مهم در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی بهشمار آید.

عرضه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت تا پایان آبان

معاون فنــاوری و توســعه نوآوری شــرکت
ســپرده گذاری مرکــزی گفت :بــا توجه به
اقدامات انجام شــده ،امیدواریم تا پایان آبان
کارتهای اعتباری به دست سهامداران برسد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از صدا و
ســیما ،علیرضــا ماهیار افــزود :روش اعطای
کارت اعتباری ســهام عدالت به طور مکانیزه
انجام میشــود ،یعنی ســهامداران با مراجعه
به درگاههــای بانکهــای عامــل میتوانند
درخواست وثیقه گذاری سهام عدالت را داشته
باشــند ،قاعدتاً در این روش کارتهایشان به

نســبت ارزش سهامشان شارژ میشود ،اکنون
چنــد بانک این فرآیند را بــه صورت مکانیزه
انجام دادهاند.
وی ادامه داد :پس از آنکه شرکتهای سرمایه
گذار استانی درج نمادشان انجام و مجمعشان
برگزار شــد ،افرادی که روش غیر مستقیم را
انتخاب کردهاند ،میتوانند برای دریافت سود
یا فروش حاصل از ســهام عدالت اقدام کنند،
ما تالشمان این است سهامداران این روش تا
پایان اســفند ماه به سودشان از طریق سامانه
سجام دست پیدا کنند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده
گذاری مرکزی درباره مشــکالت تغییر روش
فروش ســهام عدالت از بلوکی بــه تجمیعی
گفت :این ســهامها به روش دســتوری خرید
یــا فروش نمیشــوند ،در گذشــته که روش
تجمیعی بــود پول افراد خرد به حسابشــان
واریز ،اما روش بلوکی ســبب شد تا مبالغ به
طــور یکجا واریز شــود ،همچنین افرادی که
از فروش ســهام خــود تا قبــل از واریز مبلغ
به حسابشان پشیمان شــده باشند میتوانند
تغییر رویه دهند.

اخبار

قیمت بلیت هواپیما در پیچ و خم تناقض


در شــرایطی که افزایش قیمت بلیت هواپیما لغو و مقرر شده طی هفته
آتی درباره آن تصمیمگیری نهایی شــود ،هنوز مشخص نیست باالخره
قیمت افزایش پیدا میکند یا آنکه مســئوالن برای ثابت نگه داشتن آن
چارهای میاندیشند.
به گزارش ایســنا ،اواسط مهرماه امســال مقصود اسعدی سامانی  -دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی -اعالم کرد که از ابتدای آبان ماه نرخ نامه
جدید برای پرواز های داخلی مصوب و ابالغ می شود که به طور متوسط
 ۵۰تــا  ۸۰درصد قیمت بلیت هواپیما در پرواز های داخلی افزایش پیدا
خواهد کرد .البته در ادامه مشخص شد که برخی پروازهای داخلی افزایش
قیمتی بیــش از این درصد را تجربه خواهند کرد و نهایتاً مردم از طریق
شــبکه های اجتماعی و نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرســازی از
طریق رســانهها مخالفت خود را نسبت به این افزایش قیمت و میزان آن
اعالم کردند.
نهایتاً محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که نرخ جدید بلیت
هواپیما برای پروازهای داخلی لغو میشــود و اجازه نمیدهد شرکتهای
هواپیمایی به بهانه این که خود تشخیص میدهند ،افزایش قیمت بلیت
هواپیما داشته باشند.
در این میان طی هفته گذشته جلسات متعددی بین ایرالینها ،وزیر راه و
شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد و نهایتاً محمد
اســامی به ایســنا گفت :همه ایرالینها را موظف کردیم تا از اول آبان
ماه پروتکلهای بهداشــتی سختگیرانهتری را رعایت کنند و آن فروش
بلیت هواپیما و پر کردن ظرفیت کابین تا  ۶۰درصد است تا رضایت وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم جلب شود.
وی بــا بیان اینکه اجرای این پروتکل جدیــد برای ایرالینها هزینههای
اضافی در بر خواهد داشت ،افزود :بر همین اساس و با توجه به درخواست
شرکتهای هواپیمایی از آنها خواستیم تا صورتهای مالی خودشان را در
بازه زمانی سال  ۱۳۹۷تا نیمه امسال ارائه دهند و بر همین اساس درباره
افزایش قیمت بلیت هواپیما تصمیمگیری کنیم.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کــرد :پس از بررســی صورتهای مالی
شــرکتهای هواپیمایی و با توجه به هزینههای اضافی تحمیل شــده به
آنها تصمیــم میگیریم که بلیت پروازهای داخلی تــا چه اندازه اجازه
افزایش دارد و پس از نهایی شدن ،نتیجه را اعالم خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شــد که تورج دهقان زنگنه ،رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری حرفهای متفاوتی درباره آخرین وضعیت قیمت بلیت
هواپیما میزند.
وی در حاشیه بازدید از کانترها و مراحل پذیرش مسافر در ترمینالهای
 ۱و  ،۲ایرساید ،اتوبوسها و رمپ فرودگاه مهرآباد و همچنین پروازهای در
حال انجام برخی شرکتهای هواپیمایی ،گفت :درباره اینکه شرکتهای
هواپیمایی  ۴۰درصد مسافر خود را از دست میدهند با دستور وزیر راه و
شهرسازی تمهیداتی اندیشیده شده که بتوانیم از هفته آینده صورتهای
مالی شــرکتهای هواپیمایی به خصوص شش ماهه اول سال را دریافت
کرده و تسهیالتی از طریق دولت به آنها پرداخت شود.
وی با اعالم این خبر که هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت و پول
این صندلیهای خالی از مســافران دریافت نخواهد شد افزود :ما در این
ایام هیــچ افزایش قیمتی نداریم و این پول را به هیچ عنوان از مســافر
دریافت نمیکنیم.
با این اظهارات متناقض مشخص نیست که باالخره قیمت بلیت هواپیما
افزایش پیدا میکند یا آن که دولت قصد دارد از طریق دیگری هزینههای
افزایش یافته شــرکتهای هواپیمایی را در دوران شیوع ویروس کرونا و
افزایش نرخ ارز جبران کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع تولیــدی آزو گســتر آویژه کاســپین ســهامی

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل ونقــل داخلــی کاالی هومــن ترابــر
نوشــهر شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  2434و
شناســه ملــی  10862133812بموجــب نامــه شــماره16/5/12357
مــورخ 1399/02/24اداره راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای
نوشــهروبه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/12/15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :آقــای حمیدرضــا رحیمــی بــه شــماره ملــی
2249381852بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره واکبرســلطان محمــدی
بــه شــماره ملــی 4839833079بــه عنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره
وآقــای اســماعیل درزی بــه شــماره ملــی 2249953521و عباســعلی
اخالقــی عراقــی بــه شــماره ملــی  2249743959و ابــاذر رســولی
نــژاد بــه شــماره ملــی  6269890098و حامــد اســپو بــه شــماره ملــی
 2249952752وعلــی اکبــر اســپو بــه شــماره ملــی 2249667675
بــه عنــوان اعضــای عــادی هیئــت مدیــره و ایــرج پورمیرزائــی بــه شــماره
ملــی( 0048802115خــارج ازشــرکاء)به عنــوان مدیرعامــل بــرای مــدت
2ســال انتخــاب شــدند 2- .کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور
شــرکت ازقبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا
امضــاء حمیدرضــا رحیمــی بــه شــماره ملــی ( 2249381852رئیــس)
و ایــرج پورمیرزائــی بــه شــماره ملــی ( 0048802115مدیــر عامــل)
مجتمعــا” همــراه بــا مهرشــرکت معتبــر میباشــد و نامــه هــای عــادی
واداری بــا امضــاء ایــرج پورمیرزائــی بــه شــماره ملــی0048802115
(مدیرعامــل) همــراه بــا مهرشــرکت معتبرمــی باشــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری نوشــهر ()1028979

آگهــی تغییــرات شــرکت کیمیــا گاز ســاحل ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  6844و شناســه ملــی 10760343782
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/05/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ســرمایه
شــرکت از مبلــغ  24900000000ریــال بــه مبلــغ
 31785000000ریــال منقســم بــه پانــزده هــزار ســهم
بانــام ،بــه ارزش هــر ســهم  2119000ریــال کــه تمامــا از
طریــق بــاال بــردن ارزش اســمی ســهام و از محــل پرداخــت
نقــدی پرداخــت گردیــده ،افزایــش یافــت کــه بموجــب
گواهــی شــماره  58735مــورخ  1399/05/14بانــک
ملــت شــعبه میــدان امــام ســاری مبلــغ 6889114746
ریــال پرداخــت گردیــده اســت .در نتیجــه مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات
غیرتجــاری ســاری ()1028986

آگهــی تغییــرات موسســه تحقیقــات و توســعه قلــم آینــده بــه شــماره
ثبــت  408و شناســه ملــی  14003485137بــه اســتناد صورتجلســه
مطابــق اساســنامه مــورخ  1399/03/17وبــه موجــب نامــه شــماره
17/5555مــورخ 1399/04/08اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی
اســتان مازنــدران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت
مدیــره تاتاریــخ  1401/03/17بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد:
مســعود کرشــی شــماره ملــی  6259711174بــه ســمت مدیرعامــل و
رییــس هیــات مدیــره و زهــرا بــزرگ زاده شــماره ملــی 2142469191
(خــارج ازشــرکا) بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره و محمــد کرشــی شــماره
ملــی ( 6259707150خــارج ازشــرکا) بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره
کلیــه اوراق و اســناد بهــادارو تعهــدآور وعقودوقراردادهــا ونامــه هــای
اداری بــا امضــا مدیرعامــل و مهرموسســه معتبــر مــی باشــد 2- .روزنامــه
کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای موسســه تعییــن گردیــد.
3مرکزاصلــی موسســه از نشــانی قبلــی به اســتان مازندران  ،شهرســتانآمــل  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر آمــل ،محلــه طالــب آملــی  ،بلــوار شــیخ فضــل
اهلل نــوری  ،بــن بســت فجــر دوم [طالــب]  ،پــاک  ، 0ســاختمان بهارســتان
 ،طبقــه ســوم کدپســتی  4617659783انتقــال یافــت ب )اعضــای
هیــات مدیــره بــه مــدت دو ســال بــه شــرح ذیــل انتخــاب و تعییــن ســمت
گردیدنــد  :اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری آمــل ()1029502

آگهــی تغییــرات شــرکت ســنگ دانــه بنــدی شــده کمــر کوهــی
زیــارت شــیروان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1307و
شناســه ملــی  14000071730بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ  1398/09/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :
فاطمــه دخــت محمدعلــی جورطلــب بشــماره ملــی 2595601164
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و مجتبــی رشــاد کوچصفهانــی
بشــماره ملــی  2594453919بــه ســمت نائــب رئیــس و زینــب
رشــاد کوچصفهانــی بشــماره ملــی  2580034315بــه ســمت
منشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند .ـ بــا تصویــب هیئــت مدیره
آقــای محمدرشــاد کوچصفهانــی بــه کدملــی 0062008188بــه
ســمت مدیرعامــل شــرکت خــارج از اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای
مــدت  3ســال انتخــاب شــدند .ـ کلیــه قراردادهــا و اســناد
رســمی و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک ،ســفته ،بــرات و اوراق
بهــادار بــا امضــای آقــای محمدرشــاد کوچصفهانــی (مدیرعامــل)و
فاطمــه دخــت محمدعلــی جورطلب(رئیــس هیئــت مدیره)ومهــر
شــرکت دارای اعتبــار اســت واوراق عــادی و نامههــا بــا امضــای
آقــای محمدرشــاد کوچصفهانی(مدیرعامــل) و مهــر شــرکت معتبــر
خواهــد بــود  .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان
شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــیروان
()1028659

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل مســافربری کوثــر ســاری
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  3033و شناســه ملــی
 10760273585بموجــب نامــه شــماره 16/16/48217
مــورخ  1399/06/16اداره راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای
ســاری و بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
مــورخ  1399/04/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف)
نامبــردگان ذیــل بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند 1-:آقــای رمضانعلــی بابائــی بــه کدملــی
 2- 2062756194آقــای محمــد مدانلــو جویبــاری بــه کدملــی
 3- 5829650878آقــای ســیدابراهیم طاهــری حســینی ولیــک
بنــی بــه کدملــی  2063054061ب-آقــای سیدرســول رســولی
بــه شــماره ملــی  2162362465بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای
جعفــر یونســی بــه شــماره ملــی  4989807677بعنــوان بــازرس
علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدند.
ج)روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای داخلــی
شــرکت انتخــاب گردیــد .د)پــس از قرائــت و گــزارش بــازرس
اصلــی ،ترازنامــه و صورتهــای مالــی و حســاب ســود و زیــان منتهــی
بــه ســال مالــی  1397شــرکت مــورد تصویــب مجمــع قرارگرفــت.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاری ()1029678

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل مســافربری کوثر ســاری شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3033و شناســه ملــی  10760273585بموجــب
نامــه شــماره  16/16/48217مــورخ  1399/06/16اداره راهــداری
وحمــل و نقــل جــاده ای ســاری وبــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ
 1399/04/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقــای رمضانعلــی بابائی به
شــماره ملــی  2062756194بعنــوان رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
 2آقــای محمــد مدانلــو جویبــاری بــه شــماره ملــی  5829650878بعنــواننائــب رئیــس هیئــت مدیــره  3-آقــای ســیدابراهیم طاهــری حســینی ولیــک
بنــی بــه شــماره ملــی  2063054061بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره شــرکت
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند.همچنیــن کلیــه اســناد و اوراق
بهــادار و بانکــی و تعهــدآور از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات  ،عقوداســامی
و قراردادهــا بــا امضــای آقــای رمضانعلــی بابائــی (مدیرعامــل) و آقــای ســید
ابراهیــم طاهــری حســینی ولیــک بنــی (عضــو هیئــت مدیره)همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد و نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای منفــرد آقای
رمضانعلــی بابائــی (مدیرعامــل) یــا آقــای ســید ابراهیــم طاهــری حســینی
ولیــک بنــی (عضــو هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری ســاری ()1029680

آگهــی انتقالــی شــرکت مهــر ســامانه سیســتم بــا مســئولیت
محــدود بــه شناســه ملــی  10103942000بــه موجــب نامــه
شــماره  97/158807مــورخ  1397/8/12اداره ثبــت شــرکتهای
غیرســهامی و بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1397/01/27مرکــز شــرکت بــه نشــانی مازنــدران،
شهرســتان بابــل ،بخــش مرکــزی ،شــهر بابــل ،میانکــت ،کوچــه اشــرفی
 ،26خیابــان نــواب صفــوی ،پــاک  ،84پاســاژ جعفریــان ،طبقــه اول،
کدپســتی  4713845959انتقــال یافــت و در مرجــع ثبــت شــرکتهای
بابــل تحــت شــماره  8446بــه ثبــت رســیده اســت .اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری بابــل ()1029032

آگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی ســانیار پــارس کیــا
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  4700و
شناســه ملــی  10400023583بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/05/08تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکاء:
آقــای علیرضــا شــیرزاد دارای 2/100/000/000
ریــال ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه موســویان دارای
 900/000/000ریــال ســهم الشــرکه  -اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
گردیدنــد :آقــای علیرضــا شــیرزاد بــه شــماره ملــی
 0682343821بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره خانــم
فاطمــه موســویان بــه شــماره ملــی  0630268177بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری بجنــورد ()1028657

آگهــی تغییــرات شــرکت ویــا گســتر مازنــد شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7394و شناســه ملــی
 10760120661بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/05/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1- :
خانــم ماندانــا خورشــیدی بــه شــماره ملــی 2092048767
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  2-خانــم معصومــه صالحــی
بــه شــماره ملــی  5789945678بــه ســمت نائــب رئیــس
هیئــت مدیــره  3-آقــای حســین بابائــی بــه شــماره ملــی
 2091984469بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
 4خانــم ســوگند بابائــی بــه شــماره ملــی 2080888749بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدند.همچنیــن کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی و
تعهــدآور از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات  ،عقوداســامی و
قراردادهــا و نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای منفــرد
حســین بابائی(مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاری
( )1029686

آگهــی تغییــرات شــرکت ویــا گســتر مازنــد شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  7394و شناســه ملــی  10760120661بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399/05/15تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :الــف)
نامبــردگان ذیــل بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت
دو ســال انتخــاب شــدند 1- :خانــم ماندانــا خورشــیدی بــه شــماره
ملــی  2- 2092048767خانــم معصومــه صالحــی بــه شــماره
ملــی  3- 5789945678خانــم ســوگند بابائــی بــه شــماره
ملــی  4- 2080888749آقــای حســین بابائــی بــه شــماره ملــی
 2091984469ب -خانــم شــهربانو زارع تمامــی بــه شــماره
ملــی  2093474697بعنــوان بــازرس اصلــی و خانــم رقیــه
کالئــی بــه شــماره ملــی  2091938998بعنــوان بــازرس علــی
البــدل شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند.ج)
روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای داخلــی
شــرکت انتخــاب گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مازنــدران اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاری
()1029687

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع تولیــدی آزو گســتر آویــژه
کاســپین ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7944و شناســه ملــی
 14008729596بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399/05/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  -1 :اعضــاء هیئــت مدیــره تــا تاریــخ  1401/05/20بــه
قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :آقــای مســعود یعقوبــی بــه شــماره
ملــی  2141171687و آقــای مهــدی حمــزه ای بــه شــماره ملــی
 2141850691و آقــای ســیاوش حمــزه ای بــه شــماره ملــی
 2130587720تــا تاریــخ  -2 .1401/05/20خانــم زهرا شــکری
بــه شــماره ملــی  2140197380بــه عنــوان بــازرس اصلــی  ،خانــم
زهــره فصیــح فــر بــه شــماره ملــی  1282758225بــه عنــوان
بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
 -3روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی هــای شــرکت
تعییــن شــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازنــدران
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری آمــل ()1029504

خــاص بــه شــماره ثبــت  7944و شناســه ملــی  14008729596بــه
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399/05/20تصمیمــات ذیل
اتخــاذ شــد  -1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره تــا تاریــخ 1401/05/20
بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد :آقــای مهــدی حمــزه ای بــه شــماره ملــی
 2141850691بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای ســیاوش حمــزه
ای بــه شــماره ملــی  2130587720بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیره
و آقــای مســعود یعقوبــی بــه شــماره ملــی  2141171687بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره و آقــای مســعود یعقوبــی بــه شــماره ملــی 2141171687
بــه ســمت مدیرعامــل -2 .کلیــه اوراق بهــادار و اســناد تعهــدآور و بانکــی
از قبیــل چــک و ســفته و بــرات و عقــود و قراردادهــا بــا دو امضــاء از ســه
امضــای اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و
اوراق عــادی بــا امضــای هــر یــک از اعضــای هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مازندران
مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری آمــل ()1029506

آگهــی تغییــرات موسســه فرهنگــی هنــری خانــه هنــر دارکــوب
آمــل بــه شــماره ثبــت  887و شناســه ملــی 14008498866
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399/06/27بــه موجــب نامــه شــماره 1592مــورخ
1399/07/03اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی شهرســتان آمــل
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :علــی اکبــر حــدادی شــماره ملــی
 2130083757بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
انتخــاب گردیــد2- .روزنامــه کثیراالنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی
هــای موسســه تعییــن گردیــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
مازنــدران مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری آمــل
( )1028978

