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اقتصادی

دوشنبه  19آبان ماه -1399شمــاره 4059
اخبار

قیمتبلیتهواپیماکاهشمییابد

رییس ســازمان هواپیمایی گفت :در نشست مشــترک با اعضای کمیسیون
عمران مقرر شــد که سازمان هواپیمایی نشســتی را برای آنالیز هزینه های
ایرالین ها برگزار کرده تا پس از آن ،شورای عالی هواپیمایی نرخ نامه جدید را
اعالم رسمی کند .ان شاءاهلل قیمت کنونی بلیت هواپیما کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره
به برگزاری نشســت مشترک با اعضای کمیســیون عمران مجلس ،رئیس و
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ،معاون سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و روسای شرکت های هواپیمایی ،گفت :در نشست
امروز موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما مورد بحث و بررســی قرار گرفت و
دغدغه های نمایندگان مجلس در این رابطه اســتماع شــد.معاون وزیر راه و
شهرسازی ادامه داد :در نشست امروز مقرر شد که سازمان هواپیمایی نشستی
را برای بررسی و آنالیز هزینه های ایرالین ها و قیمت های درخواستی آن ها
برگزار کند تا پس از آن ،شــورای عالــی هواپیمایی نرخ نامه جدید پروازهای
هوایی را اعالم رسمی کند .انشاءاهلل قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد
یافت.وی با اشــاره به تخلف ایرالین ها در باال بردن کف قیمت بلط هواپیما،
گفت :سازمان هواپیمایی به هیچ وجه قائل به کف و سقف قیمتی نیست ،ما
مــی گوییم که بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند .از این رو
تعیین کف قیمتی از سوی ایرالین ها غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی با
آن ها برخورد خواهد کرد.
دیگرنمیتوانیمرویپولنفتحسابکنیم


عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید در سالهای گذشته ،شرایط در بازار نفت بسیار تغییر
کرده و ایران دیگر نمیتواند مانند گذشته روی این بازار حساب باز کند.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :متاسفانه در سالهای گذشته،
تحریمهای مختلفی که علیه ایران به کار بسته شده ،اقتصاد ما را عقب نگه داشته و ما
در بسیاری از مسیرها ،نتوانستهایم حرکت عادی خود را انجام دهیم .در چنین بستری،
شیوع ویروس کرونا نیز خود به عاملی برای افزایش فشارها و مشکالت بدل شده که
قطعا نیاز به مدیریتی پیچیده دارد.
وی با بیان اینکه شرایط در بازار نفت تغییر کرده است ،توضیح داد :در سالهای گذشته
به دلیل تحریمهای آمریکا ،ما بازار نفت خود را از دست دادهایم و سایر کشورها امروز
در این بازار نفت میفروشــند .در دوره کرونا نیز دو اتفاق مهم رخ داد .نخست کاهش
تقاضا برای نفت به دنبال محدود شــدن فعالیتهای اقتصادی و رفت و آمدها بود و
نتیجه آن کاهش قیمت جهانی نفت که همچنان نیز ادامه دارد و به اعداد پیش از کرونا
نرســیده اســت.عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :در چنین بستری ،در صورتی که
تحریمها کنار روند یا با کاهش آنها ،امکان فروش نفت به وجود آید ،ایران قطعا توان
بازپس گیری بازار سنتی خود را خواهد داشت اما آنچه که باید در نظر داشته باشیم این
اســت که با کاهش تقاضا و قیمت ،این تصور که نفت بار دیگر میتواند بودجه کشور
را تامین کند و هزینه ها را در بخشهای مختلف پوشش دهد رخ نخواهد داد و از این
رو باید شــیوههایی که در سالهای گذشته و با هدف کاهش وابستگی به نفت کلید
خوردند تداوم داشته باشند.صالحی با بیان اینکه فرصت طالیی امروز پیش روی اقتصاد
ایران ،صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر است ،گفت :ما چه در حوزه مشتقات
نفتی و چه در حوزههای وابسته به این صنعت ،توان فعالیت بسیار باالیی داریم .باید با
افزایش ســرمایه گذاری در این بخشها ،محصوالتی را به بازار عرضه کنیم که توان
رقابت دارند و البته صادرات آنها ،برای کشور درامد بیشتری به وجود میآورند .البته باید
در نظر داشــت که تمامی این اقدامات در صورتی میتواند به شکل رسمی رخ دهد،
فشار تحریمها کاهش یافته یا راه حل در این مسیر تعریف شود .از زمان آغاز دور جدید
تحریمها در دولت دونالد ترامپ ،دولت آمریکا اعالم کرد که یکی از اصلیترین اهدافی
که دنبال میکند ،کاهش صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــد گوشــت یاســمین نهاونــد بــه
شــماره ثبــت  646و شناســه ملــی 10820031531
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  25/09/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1مریــم جاللــی بــا کــد ملــی 3961812144و زهــرا جاللــی بــا کــد
ملــی 3961834921و پــری جاللــی بــا کــد ملــی3960254288
بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت  3ســال انتخــاب
گردیدنــد وخانــم معصومــه جاللــی بــا کــد ملــی3950049657
بعنــوان عضوعلــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت 3ســال انتخاب
گردیدنــد.
 - 2محســن مولــوی بــا کــد ملــی( 3961845931خــارج از
ســهامداران) بعنــوان بــازرس اصلــی و مجیــد قیاســی بــا کــد
ملــی 3961354812بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند()836102
آگهــی تغییــرات شــرکت چــوب ســازان کوشــا هکمتــان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  7753و شناســه ملــی
 10820075018بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  31/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :ســمت
اعضــای هیــات مدیــره بقرارذیــل تعییــن گردیــد :آقــای حســن
زارعــی بــه شــماره ملــی  3800972395بــه ســمت مدیرعامــل و

ریزش قیمتها و نگرانی دالالن
احتمال کاهش بیشتر وجود دارد

ریزش قیمتها و نگرانی دالالن
در پــی برخــی اتفاقــات و تغییر
پارامترهای موثر در قیمت خودرو،
این کاالیی که طی یکی دو ســال
اخیر دیگر از کاالی مصرفی خارج
شده و به کاالی سرمایهای تبدیل
شده اســت ،از یکی دو هفته اخیر
روند نزولی در پیش گرفته است و
حال با شــیب تندی مسیر کاهش
قیمتها را طی میکند که ســبب
نگرانی بسیاری از دالالن خودرو از
بابت ضرر احتمالی شده است.
به گزارش ایســنا ،حــال و هوای
ایــن روزهای بــازار خــودرو در
ســایه برخــی پارامترهــا دچــار
دگرگونی شــده است .کاهش نرخ
ارز بــه عنوان اصلیتریــن پارامتر
تاثیرگذار ،انتخابــات آمریکا ،روند
متداول فروشهای خودروســازان
در قالــب پیشفــروش و فــروش
فوقالعــاده ،آمار افزایشــی تولید
خــودرو و همچنیــن عذرخواهی
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت
(صمت) از بابــت وضعیت صنعت،
بــازار و کیفیت خودرو و همچنین
با وعدهی افزایش تولید و شکستن
انحصــار خودرو ،ســبب شــده تا
ریزش قیمتها کــه از چند هفته
پیش آغاز شــده بود ،این روزها با
شــیب تندی که به سبب نرخ ارز
رخ داده اســت ،در سراشیبی قرار

گیرد.
رزمحسینی ،وزیر صمت در حاشیه
ســفر اخیر خود به استان کرمان و
در دیدار با نماینــده ولی فقیه در
این اســتان ،ضمن تاکید براینکه
هــر ایرانی حــق دارد خودروی با
کیفیت و با قیمت مناســب سوار
شــود و همچنین با بیان اینکه در
دوران فراوانی ارز نیز نتوانســتیم
خودروی مناســب به مردم تحویل
داده و بــا حمایتهــا بیجا از دو
شــرکت دولتی و انحصــار در این
دو شــرکت ،هرگونــه دخالتــی
در ایــن شــرکتها کردهایــم ،به
نیابت از مســئوالن قبلی از مردم
عذرخواهی کــرد .وی تاکید کرد
کــه اکنــون در بازار خودرو ســه
قیمتی هستیم؛ یک قیمت شورای
رقابــت ،یک قیمت تمام شــده به
ادعای خودروســازان و یک قیمت
بازار است ،ابراز امیدواری کرد که
بتوان انحصار را شکســته و رقابتی
در بازار خودرو ایجاد کرد که بدین
ترتیب ،کیفیت نیز باال خواهر رفت
و قیمت پایین میآید.
وزیــر صمــت از برنامهریزی برای
افزایش  ۹۰۰هزار دستگاه خودرو
تا پایان امســال توســط ســایپا و
ایرانخــودرو خبــر داده و اظهار
کــرد :ضمن اینکه بــا فعال کردن
شرکتهای خصوصی ممکن است

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــالوده گســتران امنیــت ســاز درتاریــخ
 25/01/1399بــه شــماره ثبــت  14095بــه شناســه ملــی  14009074903ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم
آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت  :انجــام امــور مرتبــط بــا راهــداری از قبیــل تهیــه ،نصــب و تعمیــر
گاردریــل ،هندریــل ،تابلــو هــای اطالعاتــی و اخبــاری و انتظامــی ،خــط کشــی ،اجــرای
نقــوش ،مرمــت و تعمیــر پــل هــا ،درزگیــری آســفالت ،بــرف روبــی و یــخ زدایــی،
تعمیــر و نصــب چــراغ هــای چشــمک زن ،نگهــداری راهدارخانــه هــا ،تهیــه و نصــب
حفــاظ هــای ایمنــی ،تهیــه و نصــب حفــاظ هــای برفگیــر درصــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان،
محلــه اســتادان  ،کاج  ،کوچــه  12متــری احــد  ،کوچــه ((فرعــی  12متــری احــد)) ،
پــاک  ، 21طبقــه ســوم  ،واحــد  5کدپســتی 6516873743
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقــای محمــد پرویــزی بــه شــماره ملــی  0310535476دارنــده  5000000ریــال
ســهم الشــرکه
آقــای ساســان شــه گــو بــه شــماره ملــی  3860454455دارنــده  5000000ریــال
ســهم الشــرکه
اعضا هیئت مدیره
آقــای محمــد پرویــزی بــه شــماره ملــی 0310535476و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای ساســان شــه گــو بــه شــماره ملــی 3860454455و بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره 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 ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عادی
و اداری بــه صــورت دو امضــاء از دارنــدگان حــق امضــاء کــه شــامل امضــاء آقــای
ساســان شــه گــو و آقــای محمــد پرویــزی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832533

 ۱۰۰هــزار خــودروی دیگــر نیز
توسط آنها تولید شود که در این
صورت قطعا شــرایط بازار خودرو
بهتر نیز خواهد شد.
عالوه براین رونــد نزولی نرخ دالر
که از روز گذشته (شنبه) نسبت به
آخرین روزهای هفته گذشته ،افت
بیشتری داشــته است ،سبب شده
تا کاهش قیمتها در بازار خودرو
چشــمگیر باشد .بررســیها نشان
میدهد کــه خودروهــای داخلی
حــدود  ۳۰تا  ۵۰میلیــون تومان
کاهش قیمــت را تجربه کردهاند.
پیش از این نیز فعــاالن این بازار
پیشبینی کرده بودند که با کاهش
نرخ ارز و تثبیت آن ،قیمت خودرو
نیز در بازار ریزش خواهد کرد.
در گروه محصوالت ایرانخودرو ،به
طور مثــال در پرتیراژها ،پژو ۲۰۶
تیپ  ۲که تــا  ۲۶۰میلیون تومان
هم پیش رفته بــود ،اکنون به زیر
 ۲۱۰میلیون تومان رســیده است
یا ســمند  LXکه هفته گذشته
بیش از  ۲۱۰میلیون تومان تعیین
قیمت شــده بود ،حــال با کاهش
بیش از  ۱۰میلیون تومانی مواجه
شــده اســت .پژو  ۴۰۵نیز که تا
 ۲۲۰میلیون تومــان هم افزایش
یافته بود ،در بــازار با قیمت ۲۰۵
میلیون تومان هم مشــتری ندارد.
پژو  ۲۰۶تیپ  ۵در محدوده ۲۹۰

ک
میلیون تومــان و  ۲۰۷اتوماتی 
صندوقــدار در محــدوده ۴۹۲
میلیون تومان قرار گرفتهاند.
در گروه ســایپا نیز هر دســتگاه
ســایپا  ۱۳۱که تــا  ۱۳۰میلیون
تومــان و حتی باالتــر نیز افزایش
یافتــه بود ،اکنــون در بازار به زیر
 ۱۰۰میلیون تومان رســیده است.
تیبــا صندوقدار نیز از اوج خود که
مــرز  ۱۶۵میلیون تومــان را هم
تجربه کرد ،به  ۱۳۴میلیون تومان
رسیده است .در حال حاضر ساینا
نیز به حــدود  ۱۴۰میلیون تومان
هم رسیده است .ســایپا  ۱۵۱نیز
به زیر  ۱۲۰میلیون رســیده است.
کوییــک هــم در محــدوده ۱۶۰
میلیون تومان قرار گرفته است.
این در حالی اســت کــه به گفته
فعاالن بــازار خــودرو ،خریداری
در بازار نیســت .ضمــن اینکه از
ســوی دیگر ریــزش قیمتها در
بــازار که به طــور تقریبی از هفته
گذشــته آغــاز و از روز گذشــته
شــیب تندی به خود گرفته است،
فروشــندگان و دارندگان خودرو و
بهویژه دالالن این بازار را به شدت
نگران کرده اســت .این احســاس
خطر از زیان به حدی اســت که از
یکدیگــر میخواهند تا قیمتها را
پایین نیاورید کــه « ما دارندگان
خودروها» متحمل زیان نشویم.
برخی از آنها در فضای مجازی از
یکدیگر می خواهند تا خودروهای
خــود را بــه قیمتهــای پاییــن
عرضه نکنند تا ســبب ضرر و زیان
دارندگان خودرو ،همانهایی که به
تعداد باال خودرو در پارکینگها و
نمایشگاهها نگه داشته تا قیمتها
را در بازار خود باال نگه داشــته و
طمع سودهای کالن دارند ،نشوند.
امــا فعاالن بازار خــودرو معتقدند
که ادامــه روند نزولی نــرخ ارز و
ثبــات آن ،تحقق افزایــش تولید
خودروســازان و مدیریــت صنعت
خودرو و بازار آن سبب خواهد شد
که روند نزولــی قیمتها در بازار
خودرو ادامهدار باشد.

اخبار

نارضایتی ۶۰درصدمشموالندریافتوام

کرونایی

ســخنگو و نائب رئیس دوم رئیســه اتاق اصناف ایــران گفت که نتایج
نظرســنجی اتاق اصناف نشان میدهد  ۶۰درصد مشموالن دریافت وام
کرونایی از این تسهیالت ناراضی اند.
مجتبــی صفایی در گفت و گو ایســنا ،اظهار کرد :تســهیالت کرونایی
متناسب با خســارات وارده نیســت .در موارد زیادی ســامانه دریافت
تسهیالت قطع اســت یا دریافت آن در پیچ و خمهای اداری میافتد .از
طرف دیگر پرداخت  ۱۵میلیون تومان با سود  ۱۲درصد به ازای هر کارگر
که از یک ماه بعد هم بازپرداخت آن شروع میشود دردی از تاالری با ۱۰
پرسنل درمان نمیکند.
وی با بیان اینکه در کنار اعمال فشــار برای اجرای مصوبات نســبت به
اصناف ،باید مطالبات آنها پوشش داده شود ،تصریح کرد :تسهیل دیگری
که گفته میشود برای اصناف در نظر گرفته شده ،به تعویق انداختن دو
یا ســه ماهه اظهارنامه مالیاتی بود که آن هم برای رعایت پروتکلهای
بهداشتی بود و دردی از صنوف درمان نکرد.
نائب رئیس دوم رئیســه اتاق اصناف ایران با اشــاره به اینکه هتل داران
و تاالر داران در آستانه ورشکســتگی هستند ،اظهار کرد :برای پوشش
حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیالت
بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته شــود .همچنین پیشنهاد دیگر اتاق
اصناف به دولت این بود که سهم  ۲۷درصدی کارفرما در حق بیمه را در
این مدت دولت پرداخت کند که میتواند در این زمینه از منابع پرداخت
شده از صندوق توسعه ملی هم استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال
جدید برای کشــور مهمتر است ،تصریح کرد :اما در این زمینه اجماع و
انگیزهای بین دســتگاههای متولی دیده نمیشود که با توجه به تعطیل
شدن مشاغل گروه  ٢در شهرستانها و  ٣و  ٤در مراکز استان های قرمز
باعث می شود در آینده شــاهد رسیدن دامنه خسارات به سایر صنوف
باشیم.
وی با اشاره به تعطیلی تاالرها از اسفندماه سال گذشته ،اظهار کرد :این
بیماری صدمات سنگین مالی به تاالرها که دارای حجم عظیمی از سرمایه
گذاری هستند وارد کرده و منجر به اخراج کارکنان این واحدها شده است
اما با توجه به استمرار این بیماری و مشخص نبودن راهحل کنترل آن ،اگر
فقط به فکر تعطیلی صنوف باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده
کنیم و در عین حال به مطالبات آنها توجه نداشته باشیم ،مصوبات پایدار
نخواهد بود.
آسیب جدی خیاطان از تعطیلی مدارس
ســخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه با تاکید بــر اینکه برای مقابله با
این بیماری همه دستگاهها باید پای کار بیایند ،گفت :تراکنشهای مالی
نشان میدهد که مراجعات مردمی در شرایط کنونی به صنوف کم است
و اولویت مردم تهیه مواد غذایی است؛ بنابراین در این سطح باالی سرایت
بیماری در حال حاضر اگر تمام صنوف تعطیل شود هم مردم به بانکها،
ادارات و سیستم حمل و نقل عمومی مراجعه میکنند؛ لذا تمرکز بر بازار
احتماالً منجر به فروکش کردن بیماری نمیشود و باید همه دستگاهها
در یک ایام مشخص تعطیل شوند .حتی فعایت شیفتی ادارات هم باعث
چرخش بیماری میشود و به نظر میرسد باید یک چاره اندیشی درست
انجام شود و همه دستگاهها دست به دست هم بدهند تا در زمان ورود به
فصل سرما وضعیت شیوع بیماری در کشور تعدیل شود.
همچنین به گفته صفایی در ســال جاری صنــف خیاطان هم به دلیل
تعطیلی مدارس آسیب جدی دیدند و از گردونه فعالیت خارج شدند که
تعداد زیاد از آنها زنان سرپرست خانوار بودند.

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی ماهــان فــراز ایســاتیس
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  10444و شناســه
ملــی 10820102311
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 26/06/1397
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1سمت اعضا هیات مدیره به قرا ذیل تعیین گردید :
خانــم رضــوان فتحــی بــه کدملی4060335215بــه ســمت نایــب
رییــس هیئــت مدیــره  -آقــای مصطفــی بهرامــی بــه کدملــی
3875515031بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
 -2آقــای مرتضــی بهرامــی بــه کدملــی (3874555879خــارج از
شــرکا وخــارج از هیــات مدیــره) بــه عنــوان مدیرعامــل بــرای مــدت
یــک ســال انتخــاب شــدند.
 -2حــق امضــا مجــاز در کلیــه مــوارد اعــم از چــک وســفته وبــرات
واوراق واســناد تعهــداور بانکــی ودیگــر عقــود برعهــده مدیرعامــل
و رئیــس هیئــت مدیــره (مشــترکا)که بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی
باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()836101

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد گوشــت یاســمین نهاونــد شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  646و شناســه ملــی 10820031531
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 25/09/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1خانــم مریــم جاللــی بــا کــد ملــی 3961812144بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وخانــم زهــرا جاللــی بــا کــد
ملــی 3961834921بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و
خانــم پــری جاللــی بــا کــد ملــی 3960254288بــه ســمت منشــی
هیئــت مدیــره بــرای مــدت  3ســال و مدیــر عامــل شــرکت بــرای
مــدت  2ســال انتخــاب شــدند.
 - 2کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی ازقبیــل
چک،ســفته،برات و اوراق بهــادار بــا امضــاء خانــم پــری جاللــی
(مدیرعامل)بــه اتفــاق خانــم مریــم جاللــی (رئیــس هیئــت مدیــره)
ومهــر شــرکت تعاونــی دارای اعتباراســت و اوراق عــادی ونامــه
هــای اداری بــا امضــاء خانــم پــری جاللــی (مدیرعامــل) ومهرشــرکت
تعاونــی معتبرخواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند
()836099

آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی ماهــان فــراز ایســاتیس شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  10444و شناســه ملــی 10820102311
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 26/06/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
خانــم رضــوان فتحــی بــه شــماره ملــی  4060335215و آقــای مصطفــی بهرامــی بــه
شــماره ملــی 3875515031
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()836100( )836100

آگهــی تغییــرات شــرکت مســافربری ســواری رهــوار ســیر شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  417و شناســه ملــی 10820024223
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  20/09/1397و
باســتناد نامــه شــماره 41625/75مــورخ  20/10/97ســازمان راهــداری اســتان
همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی تویســرکان بــه آدرس اســتان همدان  ،شهرســتان
تویســرکان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تویســرکان ،ســرابی  ،خیابــان (کمربنــدی)  ،خیابان
امــام حســین  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف  -کــد پســتی  6581969316تغییــر یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
()832511

عضــو هیئــت مدیــره آقــای حمیدرضــا ده پیــازی بــه شــماره ملــی
3874488624بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره  2-حــق امضــاء
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار شــرکت از قبیــل چک و ســفته و بروات
و قراردادهــا و عقــود اســامی و کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا
امضــای رئیــس هیئــت مدیــره «منفــردا ً» همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبرمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری همــدان ()840804

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــد روســتایی زریــن خوشــه
بــرزول شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  887و شناســه ملــی
10820036272
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 15/02/1398
وتاییدیــه شــماره  747/342/12مــورخ  17/2/1398اداره
تعــاون روســتایی شهرســتان نهاونــد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1آقــای حســین ســراقی باکدملــی  3962130225بــه ســمت
مدیرعامل(خــارج از هیئــت مدیــره) بــرای مــدت ســه ســال
انتخــاب شــد.
 - 2کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی وتعهــدآور بانکــی ازقبیــل
چک،ســفته ،بــرات و اوراق بهاداربــا امضــاء آقــای حســین ســراقی
(مدیــر عامــل) بــه اتفــاق آقــای محمدولــی ملکــی (رئیــس
هیئــت مدیــره) ممهوربــه مهرشــرکت تعاونــی معتبرمــی باشــد و
اوراق عــادی ونامــه هــای اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا
مهرشــرکت معتبرخواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند()840805

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کیــان باونــد پــاکان درتاریــخ
 06/11/1398بــه شــماره ثبــت  14022بــه شناســه ملــی
 14008948276ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت الکترونیــک از قبیــل
ایجــاد و بهــره بــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و قابــل ارائــه در
دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی وارائــه خدمــات
بازرگانــی مرتبــط  .درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر همــدان ،محلــه بلوارمدنــی  ،خیابــان تختــی  ،کوچــه شــهید علیرضــا
داناپــور  ،پــاک  ، 0ســاختمان گلهــا  ،طبقه اول کدپســتی 6515653697
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال
نقــدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانــم مهســا انصاریــان بــه شــماره ملــی  3860588151دارنــده 10000
ریــال ســهم الشــرکه
آقــای محمدجعفــر انصاریــان بــه شــماره ملــی  3875711671دارنــده
 990000ریــال ســهم الشــرکه
اعضا هیئت مدیره
خانــم مهســا انصاریــان بــه شــماره ملــی 3860588151و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای محمدجعفــر انصاریــان بــه شــماره ملــی 3875711671و 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 ،عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل بــه تنهایــی همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()840802

آگهــی تغییــرات شــرکت ارتبــاط رســان نــور اکباتــان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  6502و شناســه ملــی 10820065431
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 11/06/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود بــه قــرار ذیــل انتخــاب
گردیدنــد:
آقای جعفر کرمی به شماره ملی 3992257207
خانم مرضیه رجبی به شماره ملی 4030129897
آقای مهدی کرمی به شماره ملی 4032175578
آقای میثم کرمی به شماره ملی 4031802285
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832528
آگهــی تغییــرات شــرکت چوب ســازان کوشــا هکمتان شــرکت با مســئولیت
محدود به شــماره ثبت  7753و شناســه ملــی 10820075018
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 31/02/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــای هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
گردیدنــد:
آقایــان حســن زارعــی بــه شــماره ملــی  3800972395و حمیدرضــا ده
پیــازی بــه شــماره ملــی 3874488624
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()840801
آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل ســاروج بــار همــدان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  139و شناســه ملــی 10860027658
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 20/09/1398
و طبــق مجــوز شــماره  1522/75مــورخ  24/01/1399اداره کل
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
تعــداد اعضــاء هیــات مدیــره از  4نفــر بــه  7نفــر افزایــش یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
()840803

آگهــی تغییــرات اتحادیــه تعاونــی روســتایی اســتان همــدان بــه شــماره
ثبــت  3543و شناســه ملــی  10861125166بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  21/12/1398و باســتناد مجــوز شــماره391/342
مــورخ 4/2/99اداره تعــاون روســتایی اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد
 :اتحادیــه بهــار بــه شــماره ثبــت  109و شناســه ملــی  10861121960بــه
نمایندگــی آقــای محمــد رضــا آقایــی بــه شــماره ملــی  1817288822بــه
ســمت رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه اســدآباد بــه شــماره ثبــت  3و شناســه
ملــی  10820000235بــه نمایندگــی آقــای تقــی ایرانپــور بــه شــماره ملــی
 4011215686بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه نهاونــد
بــه شــماره ثبــت  96و شناســه ملــی  10820005760بــه نمایندگــی آقــای
محمــد ســلگی بــه شــماره ملــی  3960447531بــه ســمت عضــو هیــات مدیره
اتحادیــه کبودراهنــگ بــه شــماره ثبــت  9و شناســه ملــی10861685997
بــه نمایندگــی آقــای محســن قربانــی گوهــر بــه شــماره ملــی 4031568835
بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه رزن بــه شــماره ثبــت  7و شناســه
ملــی  10860460066بــه نمایندگــی آقــای داوود خلیلــی بــه شــماره ملــی
 3980002594بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره آقــای محمدرضا قدیمــی زارع
بــا حفــظ ســمت کارشــناس مالــی بــه شــماره ملــی 4031031106بــه ســمت
مدیرعامــل اتحادیــه انتخــاب گردیــد - 2 .طبــق مــاده  51اساســنامه کلیــه چــک
هــا ،قراردادهــا واســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای اتحادیــه نمایــد و یــا
تمــام ویــا قســمتی از حــق اتحادیــه را منتفــی ســازد بــه اســتثنای مــواردی کــه
هیــات مدیــره بــه منظــور اداره امــور جــاری ترتیــب خاصــی داده باشــد پــس از
تصویــب هیــات مدیــره بــا امضــای آقــای محمدرضــا آقایــی رییس هیــات مدیره
وآقــای محمدرضــا قدیمــی زارع مدیرعامــل و مهراتحادیــه معتبرخواهــد بــود
درغیــاب رییــس هیــات مدیــره آقــای تقــی ایرانپــور نایــب رییــس حــق امضــاء
دارد ولــی اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل صادرخواهدشــد مگــر مراســات
هیــات مدیــره کــه بــه امضــای رییــس هیــات مدیــره صــورت خواهــد گرفــت.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همــدان اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری همــدان ()866898

