اقتصاد

شنبه  1آذر ماه 1399
شمــاره 4067

توزیع واکسن کرونا باعث سقوط دالر میشود

جهان با سونامی بدهی روبرو است

بانک سیتی گروپ هشدار داد توزیع گسترده واکسن کرونا برای مقابله با پاندمی کرونا و تداوم پایین بودن نرخ بهره میتواند منجر به سقوط ۲۰
درصدی ارزش دالر در سال آینده شود.به گزارش مهر به نقل از راشاتودی ،بانک سیتی گروپ هشدار داد توزیع گسترده واکسن کرونا برای مقابله
با پاندمی کرونا و تداوم پایین بودن نرخ بهره میتواند منجر به سقوط  ۲۰درصدی ارزش دالر در سال آینده شود.سیتیبانک در یادداشتی برای
مشتریان نوشت :وقتی واکسنهای قابل اعتماد و قابل توزیع وسیع به بازار برسند ،مانند کاتالیزوری در روند نزولی ارزش دالر عمل خواهند کرد
و به احتمال زیاد دالر  ۲۰درصد از ارزش خود را در  ۲۰۲۱از دست میدهد.این پیشبینی در حالی مطرح میشود که شرکت دارویی آمریکایی
مدرنا اعالم کرد واکسن این شرکت طبق آزمایشات نهایی کلینیکی  ۹۴.۵درصد در پیشگیری از کرونا مؤثر است .واکسن رقیب دیگری از سوی
شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک معرفی شده است که  ۹۰درصد در مقابل کرونا مؤثر است.

کاهش آهسته اما پیوسته قیمت ارز

اخبار

صعود بورس تا کجا ادامه دارد؟

روند حرکت بازار سرمایه پس از حدود چهار ماه دوباره صعودی شده
است ،اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را عوامل مختلفی
از جمله بازگشــت اعتماد به بازار ســرمایه میداند و بر این باور است
شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد باز میگردد.
بهزاد صمدی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت بازار سرمایه
در ماههای گذشته اظهار کرد :اندیکاتور  RSIتا محدوده  ۲۲ریزش
داشت و زمانی که اندیکاتور به این محدوده میرسد باید منتظر یک
واکنش به این ریزش و پس از آن شاهد برگشت آن باشیم .در همین
راستا در هفته گذشته شاهد رشد در بازار بودیم.
وی با بیان ایــن که ارزش معامالت خرد بازار در هفته گذشــته به
بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان رســید گفت :ایــن اتفاق در آبان ماه
بی سابقه بود.
این تحلیل گر بازار ســرمایه در ادامه با اشــاره به قیمتهای جهانی
توضیــح داد :زمانی که بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب
شــد انتظار میرفت قیمتهای جهانی ریزش داشــته باشد اما این
قیمتها صعودی ماند .برای مثال قیمت پی وی ســی به  ۱۱۰دالر
و قیمت متانول به  ۲۴۰دالر رســید .همه این عوامل میتواند بازار را
تحت تاثیر قرار دهد.
صمدی با تاکید بر این که جو روانی مثبت به بازار ســرمایه برگشته
اســت گفت :رئیس کل بانک مرکزی دلیل اصلی این بازگشت بود.
زیرا نــرخ صعود بین بانکی را کاهش دادنــد .همچنین وزیر اقتصاد
صحبتهایی در راســتای حمایت از بازار سرمایه مطرح کرد .بنابراین
اعتماد از دســت رفته مردم برگشته و اتفاقات بنیادی هم به نفع بازار
است.وی با اشاره به بازگشــایی برخی نمادها گفت :برخی نمادهای
منفی باز شــدند اما منفی بودن آنها فقط  ۵دقیقه طول کشید .برای
مثال یکی از نگرانی بازار منفی باز شدن شستا بود .شستا هم با منفی
 ۱۸درصد باز شد اما فقط  ۵دقیقه طول کشید تا مثبت شود
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر این که رشد بازار شارپی
نخواهد بود گفت :احتمال شــاخص در محدوده یک میلیون و ۳۸۰
هزار واحد تا یک میلیون و  ۴۴۰هزار واحد رشــد کرده و بعد اصالح
جزئی داشته باشد اما به طور کلی شاخص در ماههای آینده وارد کانال
یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد خواهد شد که عرضه و تقاضا مشخص
میکند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگر هفته آینده گــزارش تولید و فروش
شرکتها منتشر میشود که تحرک خوبی در بازار ایجاد خواهد کرد.
ســودهای محقق شده  ۹ماه شرکتها خوب است و همین موضوع
عامل دیگری است که شاخص به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

بازار ارز در هفتهای که که گذشــت در
ادامه رونــد کاهش قیمتــی هفتههای
گذشته ،شاهد تثبیت قیمت دالر در کانال
 ۲۵هزار تومان و یورو در کانال  ۳۰هزار
تومان بود.
به گزارش ایرنا ،در هفته آخر آبانماه بازار
ارز همچنان شــاهد ادامــه روند کاهش
قیمتها بــود .این روند کــه از ابتدای
آبان و در شــرایطی که دالر در محدوده
قیمتــی باالتــر از مرز  ۳۰هــزار تومان
معامله میشــد ،آغاز شد و در طول سی
روز گذشته با شدت و ضعفهایی مسیر
خــود را حفظ کرد تا جایی که در آخرین
روز این ماه قیمت دالر در کانال  ۲۵هزار
تومان تثبیت شد.
کاهش قیمت ارز با شیب مالیم
در اولین روز هفته قیمت فروش دالر در
صرافیهای بانکی  ۱۰۰تومان ارزانتر از
آخریــن نرخ هفته پیش از آن و به بهای
 ۲۶هزار و  ۷۵۰تومان ثبت شــد .در این
روز بهای فروش هر یورو نیز  ۳۱هزار و
 ۶۷۰تومان ثبت شد .با گذر روزهای هفته
این قیمتها با شیبی مالیم روند کاهشی
خود را حفظ کردند و در آخرین روز هفته
در صرافیهای بانکی فروش هر دالر با
بهای  ۲۵هــزار و  ۶۲۰تومان و هر یورو
نیز به قیمت  ۳۰هزار و  ۳۰۰تومان انجام
شــد .همچنین در تمامــی روزهای این
هفته صرافیهای بانکی ،این دو ارز را با
قیمتی حدودا  ۱۰۰۰تومان کمتر از قیمت
فروش ،از مشتریان خریداری میکردند.
بنابرایــن در طــول این هفتــه که به
اذعان شــاهدان عینی ،با استقبال کمتر
خریداران ارز هم مواجه بود ،قیمت دالر
در صرافیهــای بانکی یک هزار و ۱۳۰
تومان و قیمت یورو هم یک هزار و ۳۷۰

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود اطلس پخــش رایــکا درتاریخ
 1399/08/15به شماره ثبت  16591به شناسه ملی 14009559706
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:توزیع،پخش،خریدوفروشوصادرات
و واردات کلیــه کاالهــای مجاز بازرگانی شــرکت در مناقصــات و مزایدات و
عقدقرارداد بااشخاص.حقیقی و حقوقی داخلی و خارجیاخذ وام و تسهیالت
ریالی و ارزی و گشــایش اعتبارات اسنادی (ال سی) از کلیه بانکهای دولتی و
خصوصی و موسســات مالی واعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی
از شــرکتها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های بین المللی
تخصصــی و غیرتخصصی داخل وخارج از کشــور(.در صورت ضرورت قانون
پس از اخذ مجوزهای الزم از دســتگاه مربوطــه) درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان قزوین  ،شهرستان قزوین  ،بخش مرکزی  ،شهر قزوین،
محلــه مالصدرای غربی  ،میدان جانبازان  ،بلوار شــهید مطهری  ،پالک ، 0برج
راژیا  ،طبقه همکف کدپســتی 3414762996ســرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اســت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک
ازشــرکاآقــایامیرعباسرزازیبهشــمارهملــی 4311221665دارنده
 500000ریال ســهم الشــرکه آقای حامد تنباکو فروش ها به شــماره ملی
 4323080158دارنده 500000ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
آقای امیرعباس رزازی به شــماره ملی  4311221665و به ســمت رئیس
هیئــتمدیرهبــهمدتنامحدودآقایحامدتنباکوفروشهابهشــمارهملی
 4323080158و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهــاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچک،ســفته،بــروات،قراردادها،عقود
اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردید .ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه
فعالیتنمیباشــد.ادارهکلثبتاســنادوامالکاســتانقزوینادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()1047094

آگهی تغییرات اتحادیه صنف نقاشــان اتومبیل مشهد موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  3977و شناسه ملی 10380655696
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ1398/09/20
نامه شماره 120/1908303مورخ 98/11/23سازمان صنعت
،معدنوتجارتاســتانخراســانرضوی 1-حســینباغدارکریم
آبادی شــماره ملی- 0936053488حسین قلی زاده شماره ملی
- 5229241128محمد حســین واقعی دشت بیاض شماره ملی
 - 0889199061محمد رضا روحی شماره ملی0938685937
 مهدی وفاجو شــماره ملی 0069298270بســمت اعضا هئیتمدیره برای چهار 4ســال انتخاب شدند-2 .محمد واله شماره ملی
 0829615911به سمت بازرس اتحادیه برای چهار سال انتحاب
شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1047043

مؤسسه فاینانس بینالمللی (آیآی اف) هشدار داد با توجه به افزایش هزینهکردهای دواتها و شرکتها برای عبور از بحران
کرونا بدهی جهانی تا پایان امســال به  ۲۷۷تریلیون دالر خواهد رسید .مؤسسه فاینانس بینالمللی (آیآی اف) هشدار داد با
توجه به افزایش هزینهکردهای دواتها و شرکتها برای عبور از بحران کرونا بدهی جهانی تا پایان امسال سر به فلک کشیده
و به  ۲۷۷تریلیون دالر خواهد رســید.طبق اعالم ایایاف که بیش از  ۴۰۰بانک و مؤسســه مالی در سراسر جهان عضو آن
هســتند ،بدهی جهان تا پایان سپتامبر امسال  ۱۵تریلیون دالر افزایش یافته و به  ۲۷۲تریلیون دالر رسیده است.این مؤسسه
در بیانیهای هشدار داد :مشخص نیست در آینده اقتصاد جهانی چگونه قادر خواهد بود بدون ایجاد تأثیرات منفی بر فعالیتهای
اقتصادی از این سطح بدهی بکاهد .این مؤسسه در مورد حمله سونامی بدهی به اقتصاد جهانی هشدار داد.

تغییری ایجاد شود.

تومان کاهش داشت.قیمت گذاری ارز در
بازار آزاد هم روندی مشــابه داشت .چرا
که در بازار غیررسمی هم دالر در ابتدای
هفته با ســقف قیمتــی  ۲۶هزار و ۶۰۰
تومان به فروش رســید و پس از تجربه
کاهشی آرام قیمتها در آخرین معامالت
روز پنجشــنبه قیمت آن به رقم  ۲۵هزار
و  ۹۰۰تومان رسید.ورود قیمت دالر بازار
آزاد به کانال  ۲۵هزار تومان در حالی رخ
داد ،که طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه،
با وجود آنکه در صرافی ملی نرخ فروش
دالر در کانال  ۲۵هزار تومان قرار گرفته
بود ،فعــاالن بازارغیررســمی مقاومت
زیادی برای حفظ بهــای دالر در کانال
 ۲۶هزار تومانی از خود نشان داده بودند.
تعطیلی معامالت شبانه ارز
البتــه باید در نظر داشــت که معامالت
بــازار ارز در هفتــهای که گذشــت کار
خود را تحت تاثیــر مجموعه اقدامات و
هشــدارهایی آغاز کرد که بانک مرکزی
در هفته پیش از آن علیه فعاالن غیرمجاز
در معامالت فردایی و معامالت شــبانه،
انجــام داده بود .در اثــر این اقدامات که

حتی به دستگیری برخی از دالالن بازار
ارز از ســوی نهادهای نظارتی هم منجر
شد ،کانالهای اعالم نرخ لحظهای ارز در
روزهای ابتدایی هفته جاری روند اعالم
نرخهای خود را تغییر دادند .برخی از این
کانال ها در روزهای شــنبه و یکشــنبه،
اعالم نرخ لحظهای را تعطیل کرده بودند
و برخی دیگر تنها تا در ســاعات فعالیت
صرافی ها نرخهــای لحظه ای را اعالم
می کردند .البته در تمامی این بازارهای
مجازی ،معامالت شــبانه ارز در روزهای
ابتدایی هفته تعطیل بود.
این روند از روز سه شنبه به تدریج تغییر
کرد و برخی کانالهــا از این روز اعالم
نرخ معامالت شبانه را آغاز کردند .روندی
که در برخی از این کانالها مجددا از روز
چهاشنبه آن را متوقف کردند و در برخی
دیگر اما همچنان ادامه پیدا کرد .ولی در
هر صورت این نرخگذاریهای شبانه ،در
روند کلی بازار این هفته تغییر محسوسی
ایجاد نکرد .انجام معامالت شنبهای هم
از روز سهشنبه در بازار انجام شد که نشان
داد فعاالن این معامالت انتظار ندارند در
هفته آینده نیز در روند کاهشی قیمت ارز

آگهی تغییرات شــرکت یخکده شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت 46166و شناسه ملی 10100747383به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ1399/03/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :خانم معصومه چرچی قدیم بادریافت
کلسهمالشرکهخودازصندوقشرکتبهمبلغ912,000,000
ریال از شــرکت خارج گردید در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ
 1,912,000,000ریالبهمبلغ 1.000.000.000ریالکاهش
یافت وماده مربوطه اساســنامه بشرح فوق اصالح گردید .تعداد
اعضای هئیــت مدیره مندرج در ماده مربوطه اساســنامه از  3به
 2نفــر اصالح گردید وماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .
لیستشرکاءومبلغسهمالشرکهآنهابعدازکاهشسرمایه:آقای
جوادچرچیقدیمدارایمبلغ450,000,000ریالوآقاییوسف
چرچیقدیمدارایمبلغ450,000,000ریالوآقایمتینچرچی
قدیم دارای مبلغ 100,000,000ریال ( باوالیت پدر)  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها
وموسساتغیرتجاریتبریز()1046240
آگهی تغییرات شــرکت تعاونی مهراز تشخیص به شماره ثبت12820
وشناســهملی 14004589605بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومی
عــادی ســالیانه مــورخ  1399/02/23و به موجب نامه تائیدیه شــماره
 5711مــورخ 1399/3/26اداره کل تعاون  ,کار و رفاه اجتماعی اســتان
مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1:ترازنامه و حساب سود و زیان سال
های مالی 1394الی 1397تصویب گردید -2.حســین غالمی به شــماره
ملی  0520260678و محســن مهرجو به شماره ملی  0534861326و
میثم رستمی به شماره ملی 3920055314به سمت اعضاء اصلی هیئت
مدیرهوســعیدخلیلیفردبهشــمارهملی 0532569601وجوادکاظمی
به شــماره ملی  0533323010به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره
تعاونیبرایمدتســهســالانتخابشدند -3.داودغالمیبهشمارهملی
 0620656824به ســمت بازرس اصلی و احســان رســتمی گرجائی به
شماره ملی  3920321758به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای یک
سالمالیانتخابشدند/.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمرکزیاداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1046929
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مهراز تشخیص به شماره ثبت12820
وشناســهملی 14004589605بهاســتنادصورتجلســههیئتمدیره
مــورخ 1399/02/23وبــهموجــبنامــهتائیدیه شــماره 5711مورخ
1399/3/26ادارهکلتعاون,کارورفاهاجتماعیاستانمرکزیتصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -2:حسین غالمی به شماره ملی 0520260678به سمت
رئیس هیئت مدیره و محســن مهرجو به شــماره ملی 0534861326به
ســمت میر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و میثم رستمی به شماره ملی
 3920055314بهسمتمنشیهیئتمدیرهتعاونیبرایمدتسهسال
انتخابشدند-2.کلیهقراردادهاواسنادرسمیوتعهدآوربانکیازقبیل
چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهــادار با امضای رئیس هیئت مدیره) به اتفاق
مدیرعامــلهمــراهبامهرتعاونیمعتبرمیباشــدواوراقعادیونامههابا
امضایمدیرعاملهمراهبامهرتعاونیمعتبرمیباشــد -3.کلیهســرمایه
تعهدی شــرکت به مبلــغ 200.000.000ریال به موجب گواهی شــماره
 22/3500/160مورخ  1399/3/18نزد بانک توســعه تعاون شــعبه
مرکزیاراکتوســطصاحبانســهامپرداختگردیدهاستوشرکتفاقد
ســرمایه تعهدی می باشــد /.اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مرکزی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک ()1046930
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پیشبینی ادامه کاهش قیمت ارز
میل کاهشــی قیمــت ارز در بازار باعث
شــد تا در هفتــهای که گذشــت حتی
دالالن این بازار هــم به آن تن دهند و
از تالش برای افزایش قیمتها دســت
بردارند .ایجاد این میل کاهشی عالوه بر
تاثیراتی که از تحوالت بینالمللی گرفته،
نتیجه اقداماتی است که بازارساز و بانک
مرکزی در بیش از یک ماه گذشــته در
بازار انجام دادهاند .اقداماتی که در نهایت
منجر به کاهش انتظارات تورمی و توجه
به نشــانههای بروز رشــد اقتصادی در
شرایط سخت فعلی کشــور شده است.
موضوعی کــه عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانــک مرکزی هم روز دوشــنبه در
نشســت معاون اول رئیس جمهور ی با
مدیران ارشد شــبکه بانکی به آن اشاره
کرد و گفت :پیشبینی میشود شاخص
های اقتصادی در آبان ماه نسبت به ماه
قبل بهبود داشته باشد و خوشبختانه نرخ
ارز در روزهای گذشــته کاهنده بوده و با
توجه به انتظارات مثبت ایجاد شــده در
خصوص رشد اقتصادی ،این روند با ثبات
تداوم خواهد داشــت و تعــادل و آرامش
در بازار برقــرار خواهد بود.همتی در این
نشست همچنین گفت :کنترل همزمان
نرخ تــورم ،نقدینگی و نرخ ارز و مراقبت
از ســایر بازارها و نیــز حمایت از جهش
تولید ،شــرایط پیچیده ای را برای بانک
مرکزی و نظام بانکی ایجاد کرده اســت
که بعضا تکالیف دولت و مجلس به نظام
بانکی علیرغم تحریمها و کاهش شدید
درآمدهای نفتی به این پیچیدگی افزوده
که خوشبختانه نظام بانکی تاکنون از این
آزمون سربلند بیرون آمده است.

خبر

کارمزد جدید خدمات بانکی

بر اســاس اعالم بانک مرکــزی ،کارمزد خدمات
بانکی از فردا اول آذر افزایش یافته و برای خدماتی
مانند ســاتنا و پایا که تا پیــش از این رایگان بود،
کارمزد دریافت خواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،طبق بخشــنامه بانک
مرکزی از اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله
کارت به کارت افزایــش خواهد یافت .ضمن اینکه

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود داده پردازان توســعه تجارت
آذربایجان درتاریخ 1399/08/24به شــماره ثبت 52115به شناســه
ملــی 14009581696ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :ایجاد
و بهــره برداری از دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومــی و ارائه خدمات
نیابتی دســتگاههای دولتــی و عمومی غیر دولتی درصــورت لزوم پس از
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدودمرکزاصلی:اســتانآذربایجانشــرقی،شهرستانتبریز،بخش
مرکزی  ،شهر تبریز ،محله شمس آباد  ،کوچه 10متری بوستان  ،خیابان35
متری بوســتان  ،پالک ، 0طبقه همکف کدپستی 5167876565سرمایه
شخصیتحقوقیعبارتاستازمبلغ1,000,000ریالنقدیمیزانسهم
الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم همتی به شماره ملی 1361677031
دارنده  950000ریال ســهم الشرکه آقای ذوالفقار همتی به شماره ملی
 5199681575دارنده 50000ریالســهمالشرکهاعضاهیئتمدیره
خانم مریم همتی به شــماره ملی 1361677031و به ســمت مدیرعامل
بــهمدتنامحدودوبهســمتعضواصلیهیئتمدیــرهبهمدتنامحدود
آقایذوالفقارهمتیبهشمارهملی 5199681575وبهسمتعضواصلی
هیئــتمدیرهبهمدتنامحدودوبهســمترئیــسهیئتمدیرهبهمدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاراعتدال
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانآذربایجانشرقیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتبریز
()1046224

دانشــنامه پايان تحصيالت كارشناســي ارشد مورخ
 1386/٠٦/ 19آقــاي محمــد هادي حيــدري باالدهي
فرزند ابراهيم داراي شماره شناسنامه  ١٨٣٦صادره
ازســاريدررشتهزيستشناسيعلومگياهيگرايش
سيستماتيكاكولوژيدانشكدهعلومزيستيدانشگاه
شهيد بهشتي مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
انتقالشرکتحملونقلبینالمللیبهارانراهترابربامسئولیت
محدود به شماره ثبت 408552و شناسه ملی10320603630
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/01/28و
به موجب مجــوز شــماره  11/26035مــورخ 99/05/20اداره
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان تهران و نامه شــماره
 99/103351مــورخ 99/6/16ادارهثبــتشــرکتهایتهــران
نشانی شرکت بهآدرساستانآذربایجان شرقی  ،شهرستان جلفا ،
بخشمرکزی،شهرجلفا،محلهامامخمینی،خیابانورزش،6خیابان
شهیدیحیوی  ،پالک  ، 4طبقه همکف به کد پستی5441635681
انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد و در اداره
ثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریجلفاتحتشماره664بهثبت
رسیدهاست.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جلفا ()1046232

انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قب ً
ال رایگان بود
نیز مشمول کارمزد میشوند.
کارمــزد کارت بــه کارت بــه ازای انتقال هر یک
میلیون تومان از  ۵۰۰به  ۶۰۰تومان افزایش خواهد
یافت و در صورت افزایــش هر یک میلیون تومان
در فرایند کارت به کارت معادل  ۲۴۰تومان به این
هزینه اضافه میشود.

آگهــیتغییــراتشــرکتتعاونیخدماتعمرانیروســتائیدوهــزاروصد
و هشــتاد و هشــت تیکمه داش بستان آباد به شــماره ثبت 195و شناسه ملی
 10860350956به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1398/01/20
ومجوزشماره 832مورخه 97/3/5ادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیشهرستان
بســتان آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :منطق کاظمی با کد ملی1719915857
به ســمت رئیس هیئت مدیره مهدی کراری قره بابا با کد ملی1719886466
به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیــره ابوالفضل ناصری عین الدیــن با کد ملی
 1719872317به ســمت منشــی هیئت مدیره محمود وجودی بستان آباد به
شــماره 1710007443به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند.
چکهــاواســنادتعهدآورشــرکتپسازتصویبهیئتمدیــرهباامضایمنطق
کاظمیباکدملی(1719915857رئیسهیئتمدیره)ومحمودوجودیبستان
آباد به شــماره( 1710007443خارج از شــرکت ) به ســمت مدیر عامل و مهر
شرکت معتبر و در غیاب منطق کاظمی (رئیس هیئت مدیره)  ،مهدی کراری قره
بابــاباکدملــی( 1719886466نایبرئیسهیئتمدیره)معتبرخواهدبود.
اوراق عادی با امضای محمود وجودی و مهر شــرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل
ثبتاســنادوامالکاســتانآذربایجانشرقیمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریبستانآباد()1046228
آگهی تغییرات شــرکت یخکده شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت
 46166و شناسه ملی 10100747383به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعادهمورخ1399/03/25تصمیماتذیلاتخاذشد1-:آقایمتینچرچی
قدیمبهکدملی( 1363565370باوالیتپدر)باواریزمبلغ100.000.000
ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء قرار گرفت 2-.آقای یوسف چرچی قدیم به
کدملی 1580138985با واریز مبلغ 406,000,000ریال به صندوق شرکت
ســهم الشــرکه خود را از مبلــغ  44,000,000ریال به مبلــغ 450,000,000
ریــالافزایــشداد 3-.آقایجوادچرچیقدیمبــهکدملی 1580175317با
واریز مبلغ 406,000,000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را از
مبلغ  44,000,000ریال به مبلغ  450,000,000ریال افزایش داد .در نتیجه
ســرمایه شــرکت از مبلغ  1.000.000.000ریال به مبلغ 1,912,000,000
ریال افزایش و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح مذکور اصالح گردید .لیست
شــرکاء و مبلغ ســهم الشــرکه آنها بعد از افزایش ســرمایه 1-:خانم معصومه
چرچــی قدیــم دارای مبلــغ 912,000,000ریال2-آقای جــواد چرچی قدیم
دارایمبلــغ450,000,000ریــال3-آقاییوســفچرچیقدیــمدارایمبلغ
450,000,000ریــال 4-آقای متین چرچی قدیم دارای مبلغ100,000,000
ریال(باوالیتپدر).ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیاداره
ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاریتبریز()1046234

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی رودقات شرکت تعاونی
به شــماره ثبت 54و شناســه ملی 10200009200به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مــورخ  1398/06/13و برابر
مجــوز شــماره 741/1072مــورخ 1398/10/17اداره تعاون
روســتائی شهرستان مرند تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه و
حساب سود زیان سال مالی  97تصویب گردید  .سرمایه شرکت از
مبلغ 165270000ریال منقسم به 16527سهم 10000ریال
به مبلغ 203170000ریال منقســم به 20317ســهم10000
ریــال افزایــش یافت و تعــداد اعضــا از  625نفر بــه 1137نفر
افزایش یافت .موسی رنج دوست به شماره ملی1581095252
فریدونمستمعبهشمارهملی1581095090بهعنوانبازرسان
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریمرند()1046203

