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هواپیماهای کوچک تولید داخل است

آذریجهرمی:فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است

وزیر راه وشهرسازی گفت :به تعداد هواپیماهای مسافری ،در کشور هواپیمای شخصی داریم و شرکتهای دانش بنیان داخلی این
هواپیماها را میسازند.به گزارش مهر ،محمد اسالمی امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت ایمنی راهها با بیان اینکه امسال نقشه راه
ایمنی راههای کشور تصویب شد و در این نقشه تمامی سازمانهای مسئول در حمل و نقل و ایمنی حضور دارند ،گفت :پشتیبانی
از این نقشه ایمنی راه تکلیف تمامی دستگاههای مسئول است و برنامههای اجرایی را در این زمینه شاهد هستیم.وی توضیح داد:
ما همواره شاهد ارتقای روزمره ایمنی و حمل و نقل هستیم و این موضوع در بخش درون شهری و برون شهری هم اجرا میشود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا جنرال اویشین (هوانوردی عمومی) خصوصی است ،گفت :در حال حاضر
در کشور ما در فرودگاه الر سرمایهگذار آمده و سرمایهگذاری کرده است و پروازهای برد کوتاه و ایرتاکسی راهاندازی شده است.

رشد  ۷۱درصدی سرمایهگذاری مصوب
خارجی در بخش صنعت و معدن

حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب بخش صنعت ،معدن و
تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه یک میلیارد و  ۲۲میلیون
دالر به ثبت رسید که در همسنجی با پارسال رشد  ۷۱درصدی
نشان میدهد.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از آمارهای منتشره وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت ،در هفت ماهه امســال تعــداد  ۱۰۲مورد
سرمایهگذاری خارجی با ارزش سه میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر در
کل کشور به تصویب رسید که بخش صنعت ،معدن و تجارت با
 ۷۵مورد سرمایهگذاری به حجم یک میلیارد و  ۲۰میلیون دالر،
بهترتیب ســهم  ۷۳درصدی و  ۲۷درصدی را به خود اختصاص
داده است.
سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت
طی هفت ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل از نظر
تعداد رشد  ۳۶درصدی داشته است.
در دوره مورد بررســی از لحاظ حجم سرمایهگذاری سهم بخش
صنعت  ۸۴درصد ،معدن  ۶.۷درصد و تجارت  ۹.۳درصد است.
از  ۷۵مورد ســرمایهگذاری خارجی در این بخش ۲۸ ،شــرکت با ۱۰۰
درصد سهامدار خارجی ۳۹ ،شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل
( )J.Vو هشــت مورد به صورت مشارکت مدنی ،بیع متقابل و BOT
بوده است.
بیشــترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در
گروههای ساخت کک ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت ،ساخت
مواد و محصوالت شــیمیایی ،ســاخت محصوالت از الستیک و
پالستیک و ساخت فلزات اساسی بوده است.
آلمان ،در صدر سرمایهگذاران خارجی
چهار کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب
آلمان بــا  ۳۴۳میلیون دالر ،چین با  ۳۲۲میلیون دالر ،ترکیه با
 ۹۸.۷میلیون دالر و هند با  ۶۸میلیون دالر بودند.
بیشترین تعداد ســرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با ۲۲
مورد بود و کشورهای ترکیه ،چین و هند رتبههای دوم تا چهارم
را به خود اختصاص دادهاند.
در این مدت ،استانهای سیستانوبلوچستان ،خوزستان ،تهران،
اصفهان و آذربایجانشرقی به ترتیب رتبههای نخست تا پنجم را از
لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است ،اما فیلترینگ تاثیر سویی بر کیفیت آن دارد«.محمدجواد
آذری جهرمی» گفت :شاخصهای کیفی عمومی اینترنت کشور نشان میدهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان ،پایینتر از انتظار
است .وی با بیان اینکه عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایتهای آنتندهی است ،افزود :شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را
برای اپراتورها فراهم نمیکند تا آنها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
زمانی که مشکالت مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش میشود و آن را بررسی میکنیم ،متوجه میشویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است
که این اتفاق بر تجربه کاربری میگذارد.وی ادامه داد :روشن کردن فیلترشکنها باعث میشود استفاده از سرویسهای داخلی عالوه بر هزینه زیاد با
کندی روبهرو شود .همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب میکند.

اوراق مسکن چند؟

اخبار

اوراق مسکن نسبت به دو هفته گذشته روندی
کاهشی داشته و متاهلین تهرانی برای دریافت
ایــن وام باید  ۳۸میلیــون و  ۶۸۸هزار تومان
پرداخت کنند ،در حالــی که این مبلغ در دهم
آبان ماه ،بیشتر از  ۴۲میلیون تومان بود.
به گزارش ایســنا ،تسه فروردین ،اردیبهشت و
خرداد ســال  ۱۳۹۸به ترتیب  ۸۱هزار و ،۸۰۰
 ۸۱هزار و  ۵۰۰و  ۸۱هزار و  ۴۰۰تومان قیمت
دارند .هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک
مســکن در تیر با قیمــت  ۸۱هزار و  ،۶۰۰در
مرداد بــا قیمت  ۸۱هــزارو  ۷۰۰تومان و در
شــهریور با قیمت  ۸۱هزار و  ۹۰۰تومان داد
و ستد میشود.
قیمــت اوراق مهر ،آبان و آذر ســال گذشــته
نیز  ۸۱هــزار و  ۸۲ ،۸۰۰هــزار و  ۸۱هزار و
 ۵۰۰تومان بوده و هر برگ اوراق تســهیالت
مسکن در دی ،بهمن و اسفند سال گذشته نیز
با قیمتهای  ۸۱هزار و  ۸۲ ،۷۰۰هزار و ۲۰۰
و  ۸۱هزار و  ۸۰۰تومان داد و ستد میشود.
قیمت تســه در فروردیــن تا مهرماه
سال جاری
بــر ایــن اســاس ،تســه (اوراق) فروردین،

خبر

5

اخبار

تشریح نحوه لغو فروش سهام عدالت

اردیبهشــت و خرداد سال جاری به ترتیب ۸۲
هزار و  ۸۲ ،۷۰۰هزار و  ۱۰۰و  ۸۲هزار و ۲۰۰
تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق تسهیالت
مسکن در تیر ،مرداد و شــهریور سال جاری
نیز با قیمت  ۸۲هــزار و ۸۲ ،۳۰۰هزار و ۲۰۰
و  ۸۲هزار و  ۸۰۰تومان داد و ستد می شوند.
قیمت تســه مهرماه نیز  ۸۰هزار و  ۶۰۰تومان
است که این گزارش نیز بر اساس همین قیمت
نوشته شده است.

قیمت اوراق بــرای مجردها و متاهل
های تهرانی
بر این اســاس ،با توجه بــه اینکه مجردهای
ســاکن تهران میتوانند تا  ۱۴۰میلیون تومان
تســهیالت دریافــت کنند که شــامل ۱۰۰
میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن و ۴۰
میلیــون تومان جعاله میشــود؛ بنابراین برای
 ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت باید  ۲۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این
تعداد اوراق با تسه  ۸۰هزار و  ۶۰۰تومانی ۱۶
میلیون و  ۱۲۰هزار تومان می شــود که با در
نظــر گرفتن  ۴۰میلیون تومــان وام جعاله که
بــرای آن باید  ۸۰ورق بــه مبلغ  ۶میلیون و

 ۴۴۸هزار تومان خریداری کنند ۲۲ ،میلیون و
 ۵۶۸هزار تومان می شود.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند
تا سقف  ۲۴۰میلیون تومان شامل  ۱۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مســکن برای هر نفر
و  ۴۰میلیون تومــان وام جعاله دریافت کنند؛
بنابراین زوجیــن باید  ۴۰۰برگه تســهیالت
مســکن خریــداری کنند که هزینــه آن ۳۲
میلیون و  ۲۴۰هزار تومان است که همراه با ۶
میلیــون و  ۴۴۸هزار تومان وام جعاله که برای
آن باید  ۸۰برگه تســهیالت مسکن خریداری
کننــد ،در مجموع باید  ۳۸میلیون و  ۶۸۸هزار

تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز استان و
شــهرهای با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر به
 ۸۰میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰
برگه خریداری شــود که هزینه آن  ۱۲میلیون
و  ۸۹۶هزار تومان اســت .این وام برای سایر
مناطق شهری  ۶۰میلیون تومان در نظر گرفته
شده است که باید برای آن  ۱۲۰برگه خریداری
شود که هزینه آن  ۹میلیون و ۶۷۲هزارتومان
می شود.

ترخیص  ۲میلیون تن کاالی اساسی در هر ماه از ابتدای سال

تهران -ایرنا -سخنگوی گمرک گفت :در هفت ماه اول
سال جاری  ۲۵قلم کاالی اساسی به میزان  ۱۳میلیون و ۶۸۱
هزار و  ۸۰۸تن به ارزش  ۶میلیارد و  ۵۷۶میلیون و  ۹۹۵هزار
و  ۱۵۶دالر به کشور وارد شده است که نشان از ترخیص یک
میلیون و  ۹۵۴هزار و  ۵۴۴تن در هر ماه از ابتدای سال دارد.
به گزارش ایرنا از گمرک« ،سید روح اله لطیفی» اظهار
داشت :با هدفمند شــدن واردات به کشور و ممنوعیت بیش
از  ۲هزار کاال در ســال  ،۹۹کاالهای اساسی ،اقالم ضروری
و نهــاده و مواد اولیه تولید ،عمده کاالهای وارداتی بودند.وی

افزود :آمارها نشــان می دهــد از  ۱۹میلیون و  ۵۰۰هزار تن
واردات در هفت ماه امســال  ۷۰درصد آن را  ۲۵قلم کاالی
اساسی تشــکیل می دهد و باقی آن شامل نهاده های تولید،
اجزا و قطعات ماشــین آالت و مواد اولیه تولید بودند.لطیفی
تصریح کرد :این میزان ترخیص کاال در حالی اســت که در
مدت زمان مشابه سال گذشــته حجم ترخیص شده  ۲۵قلم
کاالی اساســی به میزان  ۱۴میلیــون و  ۲۸هزار و  ۹۴۴تن
بــه ارزش  ۹میلیارد و  ۲۳۶میلیون و  ۱۸۹دالر بوده اســت
که کاهش  ۲درصدی در وزن را نشــان می دهد.سخنگوی

گمرک خاطر نشــان کرد ۲۵ :قلم کاالی اساســی وارداتی
شــامل ،گوشت قرمز ســبک ،سنگین و ســرد و گرم ،چای
خشــک ،دانه های روغنی( سویا)  ،روغن های خوراکی نیمه
جامد،مایع و خام  ،کنجاله ســویا ،کودهای شــیمیایی ،خمیر
کاغذ ،کاغذ روزنامه ،کاغذ چاپ و تحریر  ،گوشــت مرغ ،کره
با بسته بندی ،تخم مرغ ،حبوبات ،انواع بذر ،گندم ،جو ،ذرت،
برنج ،شــکر خام ،داروهای دامی ضــروری ،دارو و تجهیزات
پزشکی ،ســموم شیمیایی ،الستیک ســنگین ،ماشین آالت
تولید کننده کاالهای اساسی هستند.

آگهــی تغییــرات شــرکت آریا چــوب طبرســتان ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  6817و شناســه ملــی  14004488290بــه
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ
 1399/07/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :اعضــاء هیئت
مدیــره تاتاریــخ1401/07/01به قــرار ذیل انتخــاب گردیدند:
آقای مرتضی نبی زاده به شماره ملی  2141981433خانم فرشته
صالحیبهشــمارهملی 2141979781خانمیلدانبیزادهشــماره
ملی  -2 2130772331خانم سپیده حق پناه اسکی به شماره ملی
 2142063365بــهعنــوانبازرساصلی،آقــایایمانابراهیمی
بشــماره ملی 6259936990به ســمت بازرس علــی البدل برای
یکســال مالی انتخاب گردیدند -3.روزنامه کثیراالنتشــار اعتدال
جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتانمازندرانمرجعثبتشــرکتهاوموسساتغیرتجاریآمل
()1044665

آگهیتغییراتژرفایایدههایســبزموسســهغیرتجاریبهشمارهثبت
 1290وشناســهملــی 10630188849بهاســتنادصورتجلســهمجمع
عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/29تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :انجام
کلیه فعالیت های مربوط به -فعالیت درزمینه شــبکه هــای رایانه ای اطالع
رسانی -اخذ تسهیالت واعتبارازبانک هاوموسسات مالی واعتباری -انعقاد
قراردادمشــارکتجذبسرمایهبااشــخاصحقیقیوحقوقی-اخذواعطای
نمایندگــی وایجادشــعب درداخل وخارج ازکشــور -شــرکت درمناقصات
ومزایداتدرزمینهموضوعفعالیتموسســهومشارکتدرسرمایهگذاری
سایرشــرکت ها واشــخاص حقیقی -فعالیت درزمینــه واردات وصادرات
کاالهای سخت افزاری نرم افزاری وخدمات مرتبط بافعالیت های موسسه-
استفادهبهینهومدیریتنقدینگیموسسهبهصورتخریداوراقمشارکت
وخریدسهامشرکتها-فعالیتهایعمومیدرحوزهارائهخدماتپرداخت
بهموضوعفعالیتشرکتالحاقومادهمربوطهدراساسنامهاصالحگردیددر
صورتضرورتقانونیانجامموضوعاتفعالیتپسازاخذمجوزهایالزم(
ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریکرمان()1045164

رو نوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا شیر افکن دارای شماره شناسنامه  5بشرح دادخواست
تقدیمــی از شــورای حــل اختالف حــوزه شــماره  3گناوه درخواســت
گواهــی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان روح
اهلل وثــوق زاده بــه شــماره شناســنامه  1120صــادره از گنــاوه در
تاریــخ  15/07/1399در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته
و ورثــه آن مرحوم منحص اســت بــه 1 :علیرضا وثوق زاده به شــماره
شناســنامه  3530491241متولــد  2 1394فاطمــه وثــوق زاده به
شــماره شناســنامه  3530367605متولد  3 1388دنیا وثوق زاده
بــه شــماره شناســنامه  3530428711متولد  4 1391زهرا شــیر
افکن به شماره شناسنامه  5متولد  5 1357رضا وثوق زاده به شماره
شناســنامه  6016متولد  1317والغیر را انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مذبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه اشــخاص
اعتــراض دارند و یا وصیتنامه ای از متوفی نزدشــان باشــد در تاریخ
نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به شــورای حل اختالف تقدیم واال گواهی
صادرمــی گردد ضمننا هر وصیتنامه ی ســری و رســمی کــه بعد از این
موعد ابراز شــود از درجه اعتبار ساقط وبالاثرخواهد بود .شماره172
غالمرضا حیدری-رئیس شــعبه سوم شورای حل اختالف گناوه

ســند کمپانی خودرو سواری ماکسیما رنگ سفید

آگهی تغییرات شــرکت حمل و نقل دریایی آریا پدیده بندر گروه نهصد و
پنجاهشرکتتعاونیبهشمارهثبت 584وشناسهملی 10320043985به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/01و نامه شماره
 1373مورخ 1398/04/16ادارهتعاونشهرســتانگناوهتصمیماتذیل
اتخاذشد:سرمایهشرکتازمبلغ3500000000ریالمنقسمبه35000
ســهم 100000ریال به 8000000000ریال منقســم به 80000سهم
 100000ریالی افزایش یافت و مبلغ به صورت نقد به حساب شرکت واریز
گردیددرنتیجهمادهمربوطدراساسنامهاصالحگردید.ادارهکلثبتاسناد
و امالک اســتان بوشــهر مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری گناوه
()1045055

شناسنامه اینجانب محسن اسدی اردوان فرزند

آگهیتغییراتشــرکتمهدکاالســهامیخاصبهشــمارهثبت 1016و
شناسه ملی  10760150836به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العادهمورخ1399/05/26تصمیماتذیلاتخاذشد-1:سرمایهشرکت
از مبلــغ  16.000.000.000ریال به مبلغ  127.250.000.000ریال
منقسم به 2.545.000سهم با نام 50000ریالی از محل ارزیابی دارایی
های ثابت (ماشین آالت و تاسیسات و تجهیزات و اموال غیرمنقول عرصه
و اعیان ) برابرگزارش های کارشــناس رســمی دادگستری به شماره های
 6-11-7و  4-11-مــورخ 1399/5/20افزایش یافت و ماده مربوطه
دراساسنامهبدینشرحاصالحگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1044664

رو نوشت آگهی حصر وراثت
خانماســماءخواجهدارایشــمارهشناســنامه 101بشرحدادخواست
تقدیمیازشورایحلاختالفحوزهشماره 3گناوهدرخواستگواهیحصر
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد خواجه به شــماره
شناســنامه  1093صادره از گناوه در تاریخ  27/06/1399در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحص است به 1 :محمد
مهدیخواجهبهشــمارهشناســنامه 106متولد 2 1365احســانخواجه
به شــماره شناســنامه 3530055158متولــد 3 1369صابر خواجه به
شــماره شناســنامه 3530104701متولــد 4 1371فاطمــه خواجه به
شماره شناسنامه  676متولد  5 1360اسماء خواجه به شماره شناسنامه
 101متولد  6 1363نصرت خواجه گانی به شــماره شناســنامه 11324
متولد 1339والغیر را انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مذبور را در
یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه اشــخاص اعتراض دارند و یا وصیتنامه
ای از متوفی نزدشان باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورای
حل اختالف تقدیم واال گواهی صادرمی گردد ضمننا هر وصیتنامه ی سری
و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبالاثرخواهد
بود.شماره171
غالمرضاحیدری-رئیسشعبهسومشورایحلاختالفگناوه

آگهــیتغییراتشــرکتآریاچوبطبرســتانســهامیخاصبه

(آگهی مزایده نوبت اول)
با توجه بــه اینکه در پرونده کالســه  9900004اجرای احکام حقوقی
دادگستریشهرستانگناوهمحکومعلیهعبداهللملکزادهفرزندحسین
محکوم به پرداخت تعداد پانصد عدد ســکه تمــام بهار آزادی و پنج مثقال
طال و هزینه دادرسی در حق محکوم له مریم جوان بخت و نبم عشر اجرائی
گردیدهاستاجرایاحکامحقوقیدادگستریشهرستانگناوهدرنظردارد
یک قطعه زمین به مســاحت 145متر مربع بشــماره پالک1337/1361
داقع در گناوه روستای مال قائد خیابان کنار دانشگاه علمی کاربردی فرعی
هشتمکوچهبغلباشگاهورزشیکهتوسطکارشناسیبهمباغیکمیلیاردو
پانصدمیلیونریالارزیابیگردیدهدرتاریخاز 16/09/1399ازساعت
 10الی 11از طریق مزایده به فروش رساند کسانیکه تمایل به شرکت در
مزایدهوخریدملکرادارندمیبایستدروقتمقرربهدفتراجرایاحکام
حقوقــی مراجعه نماینــد .برنده مزایده باید ده درصــد بها را فی المجلس
بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نموده و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف
مدتیکماهپرداختنماید.شماره173
قاضی واحد اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه 1دادگاه عمومی
حقوقیشهرستانگناوه-حسنفیروزاردکانی

مدل ١٣٨٥بهشــمارهموتور VQ30610435Bو
شــماره شاسی 410965و شــماره پالک 239ه44
ایران44متعلقبهخانممنیرهاسدالهینجفیمفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

ابراهیم به شماره شناسنامه 38244و شماره ملی
3251180509صــادرهازکرمانشــاهمفقــودواز
درجهاعتبارساقطاست.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 405رنــگ
نقــره ای متالیــک مــدل  1385بــه شــماره موتور
 12485022354و شماره شاسی  13224091و
شــمارهپــاک 162س 25ایران 24متعلقبهآقای
ســید علی اصغر عســکری مفقــود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

برگ ســبز و کارت خودرو سواری پژو رنگ یشمی
مدل ۱۳۷۷به شــماره موتور ۲۲۵۲۷۷۱۵۵۵۴و
شماره شاســی ۷۷۳۱۴۹۱۸و شماره پالک ۲۷۶ق
 ۹۱ایــران ۹۹متعلقبهآقایمحمدرضاســلمانیان
مفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

شــماره ثبت  6817و شناســه ملی  14004488290به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/07/01تصمیمات ذیل
اتخاذشد -1:اقایمرتضینبیزادهبشمارهملی2141981433
بســمت رییس هیــات مدیــره و مدیرعامل خانم فرشــته صالحی
بشــماره ملی 2141979781بسمت نایب رییس هیات مدیره و
خانم یلدا نبی زاده به شــماره ملی 2130772331به سمت عضو
هیــاتمدیرهبهمدتدوســالانتخابگردیدنــد -2.کلیهاوراق
بهادار و اســناد تعهد اور بانکی از قبیل چک و ســفته و برات و غیره
وعقــودوقراردادهــاواوراقعادیباامضامدیرعاملهمراهبامهر
شرکتمعتبرمیباشدادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1044663

امکان حذف سفارش سهام عدالت بیش از  ۱۰روز است که فراهم
شــده و ســهامدارانی که از طریق بانکها یا کارگزاریها اقدام به
فروش ســهام خود کرده بودند میتوانند نسبت به حذف آن اقدام
کنند .این افراد باید توجه داشــته باشند که در صورت عدم مراجعه
به درگاههای بانک و کارگزاری ،چنانچه ســفارش فروش خود را
ثبت کرده باشند ،سهام عدالت آنها فروش خواهد رفت.
به گزارش ایســنا ،پس از آزادسازی ســهام عدالت در اردیبهشت
مــاه ،از مجموع  ۴۹میلیون نفر از دارندگان ســهام عدالت ،حدود
 ۱۹میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب
کردند .بر این اســاس ابتدا امکان فروش  ۳۰درصد و پس از چند
ماه سپس امکان فروش  ۳۰درصد دیگر (یعنی مجموعا  ۶۰درصد)
از ســهام عدالت برای مشمولین این سهام فراهم شد و از آنجایی
که این اتفاق در روزهای صعودی بازار ســرمایه اتفاق افتاد ،برخی
سهامداران اقدام به فروش سهام خود کردند.
اتفاقی که باعث شــد یا ســهام آن ها فروش نرود یا با ارزش کم
به فروش برســد .به همین دلیل بنا به درخواست تعداد زیادی از
مشــموالن سهام عدالت مبنی بر ایجاد حذف سفارش فروش ،زیر
ساخت های الزم در اختیار بانک ها و شرکت های کارگزاری قرار
گرفته است؛ به گونه ای که مشموالن از چهارشنبه  ۱۴آبان ماه
میتوانستند درخواست حذف سفارش فروش خود را لحاظ کنند.
بر این اســاس ،در سامانه های فروش ســهام عدالت بانک ها و
شرکت های کارگزاری بخش لغو سفارش فروش افزوده شده است
تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز استفاده کنند .البته سهامداران
باید به این نکته مهم توجه کنند که درخواســت حذف ســفارش
فروش زمانی اجرا خواهد شــد که سهام مشموالن درسامانه های
سهام عدالت به فروش نرفته باشد.
همچنین در صورت عدم مراجعه سهام داران به درگاه شرکت های
کارگزاری و عدم لغو سفارش ،سهام آنها بر اساس قیمت های روز
بازار به تشخیص کارگزار و در چارچوب قوانین و مقررات به فروش
رسیده و وجوه حاصل از آن به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
بر این اســاس از لحظه درخواســت لغو فروش توســط سهام دار
تا زمانــی که فرد جواب نهایی که پذیرش یا لغو شــد را دریافت
میکند ،حداکثر ســه روز کاری زمان میبرد .البته ابتدا سهام دار
باید با مراجعه به پنل وضعیت ســهام خــود را ببینند و چنانچه در
وضعیت ســهام عدالت که برای فروش گذاشته بودند «در دست
بررسی» یا «سفارش باز» بود میتوانند نسبت به لغو فروش اقدام
کنند.

برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ نوک مدادی مدل
 1388به شــماره موتور  3114490و شــماره شاسی
 S1412288038099و شــماره پــاک  177ط 44
ایران55متعلقبهآقایمحسنقاسمیمفقودوازدرجه
اعتبارساقطاست.

برگســبزخودروســواریپرایدرنگسفیدمدل
 1390به شماره موتور  3976130و شماره شاسی
 S1412290727811و شــماره پالک 988ق74
ایران 66متعلق به خانم ارکناز حسن پور مفقود و از
درجهاعتبارساقطاست.
ســندکمپانیخودروســواریپرایدرنگسفیدمدل
 1383به شــماره موتور  00720854و شماره شاسی
 S1412283253454و شــماره پــاک  987و 93
ایران 53متعلق به آقای حامد اسدی کلبی بکی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

برگســبزخودروســواریپرایدرنگسفیدمدل
 1390به شماره موتور  4224787و شماره شاسی
 S1412290796865و شــماره پالک 758ن53
ایــران 66متعلقبهخانــمپروینصالحیمفقودواز
درجهاعتبارساقطاست.
سند کمپانی خودرو سواری پراید هاچبک رنگ سفید
مــدل ۱۳۸۸به شــماره موتــور ۲۹۰۳۴۴۶و شــماره
شاســی S1442288204596وشمارهپالک ۸۷۴ن
 ۲۴ایران  ۲۰متعلق به آقای علی جمشیدی گوهرریزی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مــدرک دانشــگاهی پایــان تحصیــات مقطــع
کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهــواز تاریخ فارغ التحصیلــی  79/5/26اینجانب
نورمحمد شــجاعی فرزند علی محمــد دارای کد ملی
 5999812593مفقــودگردیــدهوازدرجهاعتبار
ساقطاست.

