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اقتصاد

سه شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4096

اعطای یک هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط صندوق حمایت از تحقیقات

راه اندازی پاالیشگاه تولید مواد استاندارد گیاهان دارویی

یک مقام مسئول درباره روند راه اندازی نخستین پاالیشگاه تولید مواد استاندارد در زمینه گیاهان دارویی گفت:خط تولید شیرین
کننده استویا در این پاالیشگاه راه اندازی شده و آماده خوراک دهی است.به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،دبیر
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره روند راه اندازی نخستین
پاالیشگاه تولید مواد استاندارد در زمینه گیاهان دارویی گفت :در فاز نخست ،خط تولید شیرین کننده استویا در این پاالیشگاه راه
اندازی شــده و آماده خوراک دهی است.محمد حسن عصاره افزود :با توجه به چالشهایی که در کشورمان در زمینه تأمین مواد
اولیه استاندارد گیاهان دارویی وجود داشت و سرمایه گذاری زیادی در صنایع میانی صورت نگرفته بود ،ایده راه اندازی پاالیشگاه
تولید مواد اولیه با رعایت باالترین استانداردهای بینالمللی توسط بخش خصوصی در سال  ۱۳۹۷شکل گرفت.

اخبار

بورس مسکن شاید به زودی
رونمایی شود

بورس مســکن با هدف خرید متری خانه برای کسانی که توانایی
خرید یک واحد کامــل را ندارند و همچنین کمک به تامین مالی
پروژه های مسکونی ،احتماال به زودی رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،انتشار اوراق ســلف یا همان بورس مسکن به
زودی با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی رونمایی
می شود .البته اردیبهشــت ماه نیز این وعده داده شد اما تا کنون
محقق نشده است.
در حال حاضر این مشــکل وجود دارد که برای بیشــتر خانوارها
تامین هزینههای تهیه یک مسکن دشوار است .بنابراین آنطور که
محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید خانوارها
با پسانداز و ســرمایهگذاری پول خود از طریق خرید اوراق سلف
بازار مسکن میتوانند در بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی
سهیم شده و ارزش پول خود را حفظ کنند.
به گفته وی ،انتشــار اوراق سلف و خرید آن توسط متقاضیان این
ویژگی را دارد که چنانچه تالطمی در بازار مســکن ایجاد شــود،
ارزش پول متقاضیان مســکن حفظ شود .در عین حال این روش
سرمایهگذاری مطمئنی برای متقاضیان واقعی مسکن است که از
این طریق متقاضیان میتوانند اطمینان حاصل کنند که مســائل
حاشــیهای برای آنها رخ نمیدهد .زیرا همه این مراحل با نظارت
سازمان بورس انجام میشود و موضوع انتشار اوراق سلف به شکل
شفاف از نظر قانونی پیش خواهد رفت.
محمودزاده بخش دیگری از ویژگیهای انتشــار اوراق ســلف
مسکن را تامین نقدینگی بیشتر برای سازندگان و تولیدکنندگان
مسکن برشمرد و گفت :تولید کنندگان و سازندگان با این روش
و مشــارکت مردم در خرید اوراق ســلف ،بــرای ادامه فعالیت
خود ،نقدینگی الزم را دریافت خواهنــد کرد.یکی از نگرانیها به
میزان ســوددهی صندوقهای زمین و ساختمان مربوط می شود
که محمــودزاه پیش از این در این بــاره گفته بود :در خصوص
ســوددهی صندوقهای زمین و ســاختمان است ،هیات پذیرش
بورس بررسیهای دقیقی را انجام می دهد و اینطور نیست که به
راحتی هر پروژه ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شــود.
وی افزود :مطالعات جامع و کافی در خصوص ریســک و شرایط
بــازار بر روی پروژه ها انجام می شــود .بنابراین پروژههایی که
ما در بورس معرفی میکنیم ،حتم ًا اقتصادی اســت و سودآوری
خوبی برای سرمایهگذاران خواهد داشت.

دستمزد  ۱۴۰۰و دغدغه ای به نام سبد!

کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی اولین
جلسه رسمی خود را فردا تشکیل می دهد و به
ابعاد تعیین دستمزد  ۱۴۰۰می پردازد که بسیاری
از کارشناسان ،تحلیلگران و مقامات کارگری بر
لزوم محاســبه دقیق هزینه های سبد معیشت
و تورم کاالهــای حیاتی و ضروری خانوارهای
کارگری تاکید دارند.
به گزارش ایســنا ،کمیته دستمزدشورای عالی
کار همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد
معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت
اقالم خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول
یکسال برگزار می شود و پس از بررسی و آنالیز
قیمت کاالهای مصرفی کارگران با توافق میان
اعضا رقم سبد معیشت اعالم و مبنای مذاکرات
و تعیین دســتمزد سال آینده کارگران قرار می
گیرد.
هر کدام از گروههای کارگــری و کارفرمایی
گزارش محاسبه هزینه معیشت کارگران را جمع
آوری و به کمیته مزد ارائه می دهند و بر اساس
آن محاسبات و معادالت و آمار و ارقام مربوط به
هزینههای سبد معیشت کارگران در دستور کار
قرار می گیرد.
در چند سال اخیر نوسان شدید نرخ ارز و تحت
تاثیر قرار گرفتــن بازارهای داخلــی از جمله
مســکن ،باعث شد تا قدرت خرید کارگران نیز
کاهش یابد و هزینه های بسیار از جمله افزایش
سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل
شود .در این بین اگرچه در برخی سالها تالش
شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم
تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد
و ســبد معیشــت کارگران تحت تاثیر عقب
افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده بود
کارگران همچنان با مشکالت معیشتی و افت
قدرت خرید روبه رو بودند.
بر همین اساس مقامات کارگری و فعاالن حوزه
کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم
می دانند و بر لزوم محاســبه دقیق تورم اقالم

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شركت حمل و نقل ضميران سير دورود (سهامي خاص)
به شماره ثبت 432و شناسه ملي10740025019
بدينوســيلهبــهاطالعكليهســهامدارانشــركتحمــلونقل
ضميران ســير دورود (ســهامي خاص) به شــماره ثبــت  432مي
رســاند كه جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده كه رأس ساعت
 9صبح روز یکشــنبه مورخ  1399/10/21در محل دفتر شركت
واقع در دورود ـ ميدان كربال ـ جنب پمپ بنزين كليايي ـ كد پســتي
 6881897981تشكيل مي گردد  ،حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
1ـ نقل و انتقال سهام
هيئتمديره
شركتحملونقلضميرانسيردورود(سهاميخاص)

تاســیس موسسه غیر تجاری هیئت ورزشــی تکواندو استان کرمانشاه
درتاریــخ  13/09/1399بــه شــماره ثبــت  1712بــه شناســه ملــی
 14009620603ثبــتوامضــاذیلدفاترتکمیــلگردیدهکهخالصهآن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .نام  :هیئت ورزشــی تکواندو
اســتان کرمانشــاه موسســه غیر تجاری موضوع فعالیت :مدیریت در جهت
توســعهوارتقاءورزشتکواندوازپایهتاقهرمانیمطابقبااســتانداردهای
وزارت ورزش و جوانان-افتتاح حســاب بانکی .به موجب مجوز از اداره کل
ســازمان تربیت بدنی برابر با شماره مجوز 1563/20/217/99در تاریخ
18/06/1399در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید .مدت فعالیت :
ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:اســتانکرمانشــاه،شهرســتان
کرمانشاه  ،بخش مرکزی  ،شهر کرمانشاه ،محله سی متری دوم  ،بلوار آل آقا ،
بلوار سی متری دوم  ،پالک ، 3طبقه اول کدپستی 6714683788مدیران
آقای مهدی همتی به شــماره ملی 3251338463و به سمت رئیس هیئت
مدیرهبهمدت4سالخانمفرزانهتابناکپوربهشمارهملی3256345107
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 4ســال آقای وحید ناصری به
شــماره ملی 3257537719و به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت 4سال
آقای شهرام منوچهر آبادی به شماره ملی 4284793160و به سمت خزانه
دار به مدت 4سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق ،اسناد بهادار و تعهدآور
از قبیل چک ،سفته ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره
وخزانهدارممهوربهمهرموسســهمعتبرمیباشــدونامههایعادیواداری
با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است .ثبت
موضوعفعالیتمذکور،بهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان کرمانشــاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریکرمانشاه()1066351
آگهی تغییرات شــرکت آرمان نساج پارس شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  69899و شناســه ملی  14008701492به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  24/06/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد
:خانــمجمیلــهمحمدیکریمآبادیکدملی 1189491664بهســمتبازرس
اصلی آقای پویا واحدی کدملی  0940975591به ســمت بازرس علی البدل
برایمدتیکســالمالیانتخابشــدند.روزنامهکثیراالنتشــاراعتدالجهت
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1067326

تهران -ایرنا -مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) گفت :در  ۹ماهه امسال یکهزار و  ۵۰میلیارد ریال
تسهیالت مصوب داشتیم که به  ۵۷شرکت پرداخت شده یا در مراحل پرداخت است.به گزارش ایرنا« ،رضا نقیپور اصل» امروز (دوشنبه) در
نشست خبری در محل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته افزود :این آمار معادل عملکرد  ۱۲ماهه پارسال صندوق است و
پیش بینی میشود تا پایان سال رشد  ۳۰تا  ۳۵درصدی در همسنجی با پارسال داشته باشیم.نقیپور اصل ادامهداد :از ابتدای امسال تا پایان
آذرماه استانهای اصفهان ،البرز ،آذربایجان شرقی ،تهران ،خراسان رضوی و فارس بیشترین تسهیالت را در اختیار شرکت های مستقر قرار
دادند.وی یادآور شــد :فقط در حوزه فناوری اطالعات ،حدود  ۲۰۰میلیارد ریال تسهیالت از سوی صندوق در اختیار شرکتها قرار گرفت و
پس از آن گروه های الکترونیک و نانو الیافها بیشترین تسهیالت را دریافت کردند.

مصرفی این سبد تاکید دارند.
هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های
صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا ،محاسبه
تورم اقالم حیاتی و اساســی ســبد معیشــت
کارگران را در تعیین دستمزد خواستار شده و می
گوید :تا زمانی که دســتمزد به کارگران قدرت
خریــد ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها
را جبران کند.
او می گوید :اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که
تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی
به طور مشخص به کاالهایی که نقش حیاتی و
اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه
کاالها و اقالمی که کارگران استفاده ای از آن
ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه
کارگران در بحث هزینه هــای زندگی اعم از
خوراک ،درمان و اجاره بها می پردازند به شکل
واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
رحمت اله پورموسی ـ فعال کارگری نیز در این
باره می گوید:کمیته دســتمزد هر سال هزینه
های سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین
می کند و اگر بررسی کنیم می بینیم که  ۸۰قلم
کاالیی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران
اســت از سال گذشــته تا کنون چقدر افزایش
داشته است.

به اعتقاد وی مسکن به تنهایی بخش اعظمی از
هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می
دهد و پوشاک ،مواد خوراکی و لوازم بهداشتی
و درمانی هرکدام در ســبد معیشــت کارگران
اثرگذارند از این رو ارتقای قدرت خرید کارگران
با جبران هزینه های زندگی صورت می پذیرد.
حمید نجف کارشناس حوزه کار در گفت وگو با
ایسنا ،محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران
را خواستار شده و می گوید :تعیین سبد معیشت
کارگر ســلیقه ای نیســت که هنگام محاسبه
هزینه آن ،اقــام و کاالها را تغییر بدهیم یا با
کاالهای دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار
تورم واقعی اقالم سبد معیشت کارگران نادیده
گرفته می شود.
وی افزود :امســال قیمت گوجه فرنگی و تخم
مرغ تغییر قیمت داشــت ولی ما نمی توانیم به
این دلیل ،هنگام تعیین هزینه ســبد معیشت،
این اقالم را از سبد غذایی حذف و با کاالهای
دیگری که درصد کمی رشــد داشته جایگزین
کنیم و بگوییم تورم ســبد معیشــت کارگر با
یکسری حذف و اضافه ها  ۲۵درصد می شود
و آن را مالک افزایش حداقل مزد اعالم کنیم
در حالی که اطالعات حقیقی و شاخصهای روز
فرضا افزایش  ۶۰درصدی را نشان بدهد.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده
شركت حمل و نقل ضميران سير دورود(سهامي خاص)
به شماره ثبت 432و شناسه ملي10740025019
بدينوســيله به اطالع كليه ســهامداران شركت حمل و نقل ضميران سير
دورود (ســهامي خاص) به شماره ثبت 432مي رساند كه جهت تشكيل مجمع
عمومــي عادي بطور فوق العاده كه رأس ســاعت 10صبح روز یکشــنبه مورخ
 1399/10/21در محــل دفتر شــركت واقــع در دورود ـ ميدان كربال ـ جنب
پمپ بنزين كليايي ـ كد پســتي  6881897981تشــكيل مي گردد  ،حضور
بههمرسانيد.
دستورجلسه:
1ـانتخابمديران
2ـانتخابوتعيينسمتهيئتمديره
3ـتعيينوضعيتحقامضاء
4ـانتخاببازرسين
5ـانتخابروزنامهكثيراالنتشارجهتآگهيهايشركت
هيئت مديره
شركت حمل و نقل ضميران سير دورود(سهامي خاص)
آگهــیتغییراتشــرکتپرواربندیمــارالرضیتعاونیبهشــمارهثبت1040
وشناســهملــی 14003735756بهاســتنادصورتجلســههیئتمدیــرهمورخ
13/09/1399کــهطــینامــهشــماره/799/2711/99ص27/09/1399-
تعاونآزادشــهربهاینادارهواصلگردیدهاست،تصمیماتذیلاتخاذشد-:مریم
کمالیوطنباکدملی6249650466:بهسمترئیسهیاتمدیرهوزهراکمالیوطن
باکدملی 6249652132:بهسمتنائبرئیسهیاتمدیرهونصرالهمیرداروطن
باکدملی 6249650172:بهسمتمنشیهیاتمدیرهتاپایانسمتهیاتمدیره
تاریخ 1401/ 04/ 09انتخابگردیدند.علیرضاگردانیکدملی6240126829
بسمتمدیرعاملشرکتتعاونیتاپایانسمتهیاتمدیرهتاریخ1401/ 04/ 09
انتخابشد.کلیهقراردادهاواسنادرسمیوتعهدآوربانکیازقبیلچک،سفتهوبرات
واوراقبهادرباامضایثابتآقایعلیرضاگردانیمدیرعاملوخانممریمکمالیوطن
رئیسهیاتمدیرهومهرشرکتدارایاعتباراستواسنادونامههایعادیباامضای
مدیرعاملومهرشرکتمعتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانگلستان
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریآزادشهر()1067216

آگهــی تغییرات شــرکت تولیدی کشــاورزی و دامــداری زرین
شــیر جــام شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 661و شناســه ملی
 10380082710به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی
مورخ  22/10/1398و نامه شماره6845مورخ 02/11/1398
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - 1 :آقای محمدرضا دلشاد شاملو کد ملی 0730321282 :خانم
سلیمه اســکندری امقانی کد ملی 0730180468:خانم افسانه
ســربلند امغانی کدملی  0720284104:به سمت اعضای اصلی
هیأتمدیرهشرکتوخانممحبوبهغالمیکدملی0730110801:
بــه ســمت اعضای علــی البدل هیئت مدیره شــرکت بــرای مدت
ســه ســال انتخب شــدند 2-آقای حیدر دلشــاد شــاملوکد ملی:
 0731903961به سمتبازرساصلیوآقای جواد دلشاد شاملو
کدملی 0730186148:بهسمتبازرسعلیالبدلشرکتبرای
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانخراسانرضویمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
تربت جام ()1067352

به گفته این کارشناس حوزه کار ،امسال با توجه
به نوسان شدید نرخ ارز ،افزایش هزینه ها ،اجاره
بها و بسیاری از اقالم مصرفی و خوراکی اتفاق
افتاد که همین مساله فشار زیادی به خانوارهای
کارگری وارد کرد بنابر این الزم اســت کمیته
دســتمزد با درنظر گرفتن این مساله نسبت به
تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت اقدام کند.
سال گذشته کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه
سبد معیشت کارگران را  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار
تومان اعالم کرد و شــورای عالی کار حداقل
دستمزد کارگران برای ســال  ۹۹را  ۲۶درصد
تصویب کــرد .بنا به گفته کارشناســان طی
ماههای گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع
رسمی آمار کشور ،خط فقر را  ۱۰میلیون تومان
اعالم کرده است از این رو تاثیر شاخصه های
اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشــت
کارگران مقوله ای حایز اهمیت به شمار می رود.
به گزارش ایسنا ،نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت
برخی اقالم اثرگذار در ســبد معیشت کارگران
از جمله نان و حامل های انرژی باعث شــده
هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری با
تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و
فعاالن کارگری این است که در جریان بررسی
آمار و ارقام سبد معیشــت ،هزینه های واقعی
زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و
تورم مورد توجه قرار گیرد.
محاســبه ارقام و هزینه های ســبد معیشت
کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای
عالــی کار صورت می پذیرد و آنچه به عنوان
رقم ســبد اعالم می شــود مبنای مذاکرات
جلســات دســتمزد قرار می گیــرد بر همین
اساس نمایندگان کارگری از شورای عالی کار
می خواهند هر ســه ماه یکبار اقالم مصرفی
و هزینه های زندگی خانوارها رصد شــود تا
تصمیم گیری در خصوص حداقل دســتمزد
ســال آینده کارگران با واقعیتهای روز جامعه
همخوانی داشته باشد.

خبر

همه چیز برای صعود بورس فراهم است!

عمر شــاخص کل در کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد چندان زیاد نبود و روزهای منفی
بازار بازهم شــاخص را به کانال یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد بازگرداند .اتفاقی که با توجه
به وضعیت گزارش های شرکتها ،قیمتهای جهانی ،قیمت دالر و ...کمی دور از انتظار به
نظر میرسد.
به گزارش ایسنا ،روند حرکت بازار سرمایه طی هفته اخیر کمی منطقی تر شده و این بازار از
ریزش های پی در پی دست کشیده بود .به طوریکه دوباره وارد کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار
واحد شد و حتی برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند به یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد نیز
صعود کند .اما حرکت شاخص بورس برخالف انتظارات نزولی شد و به کانال یک میلیون و
 ۴۰۰هزار واحد عقب گرد کرد.
این درحالی اســت که همه عوامل بیرونی که باید برای مثبت شدن بازار وجود داشته باشند،
از جمله قیمتهای جهانی ،قیمت دالر و ...وجود دارند و به همین دلیل برخی دلیل این روند
نوسانی رو به ریزش بازار را نحوه بازارگردانی و برخی دیگر نحوه خرید و نحوه فعالیت حقوقی
ها می دانند.
در این راستا یک کارشــناس بازار سرمایه دلیل اصلی ریزش بازار را سررسید زمان پرداخت
سود شرکتها میداند.
علی جبل عاملی در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه نوسان در بازار سرمایه همچنان ادامه
دارد ،اظهار کرد :بعد از ریزشی که در بازار سرمایه رخ داد ،این بازار سعی کرد خود را پیدا کند
اما طبیعتا روند نوســانی همچنان وجود دارد .این درحالی است که بعد از آبان ماه جاری روند
ورودی نقدینگی به بازار مثبت و حجم و ارزش معامالت نیز نســبتا خوب بود .از سوی دیگر
بحث اجباری شدن بازارگردانی توانست برخی نگرانی ها را نیز رفع کند .همچنین روشن شدن
نتیجه انتخابات آمریکا و انتخاب بایدن بخشی از ریسک سیاسی را کم رنگ تر کرد .گزارش
های شــش ماهه شرکت ها هم خوب بود و البته توقع این است در گزارش  ۹ماهه نیز روند
مثبت حفظ شود.
وی ادامــه داد :عالوه بر موارد فوق ،نرخ ارز نیمایی افزایش یافت و به نرخ ارز آزاد نزدیک تر
شد به طوریکه در گزارشهای  ۶ماهه شاهد میانگین نرخ  ۱۹هزار تومانی دالر در صورتهای
مالی بودیم .البته این نرخ درحال حاضر افزایش هم یافته اســت .از سوی دیگر ابهاماتی که
مربوط به بحث شیوه نامه فوالد بود تا حدودی برطرف شد و با توجه به اینکه بازار ما کامودیتی
محور است ،وضعیت قیمت جهانی کامودیتی ها و پیش بین وضعیت آنها در سال  ۲۰۲۱هم
خوب است.این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد اینکه با وجود اتفاقات مثبت مذکور ،چرا روند بازار
سرمایه همچنان نزولی است ،توضیح داد :به نظر می رسد نکته اصلی در شرایط فعلی این
اســت که در فرصت پرداخت سودها توسط شرکت ها هستیم و شاید فشار عرضه ای که در
مقطع کنونی در بازار وجود دارد برای این اســت که شرکت های مختلف بتوانند سود سهام
داران را پرداخت کنند.جبل عاملی با اشاره به نقش بازارگردان ها نیز گفت :باید به این نکته
توجه داشت که بازارگردانی از مهرماه اجباری شد و بسیاری از شرکت ها بازارگردان پیدا کردند
و تکمیــل فرایند بازارگردانی و همچنین تطبیــق و اصالح برخی قوانین نیاز به زمان دارد تا
کامال جا بیفتد.

سندماشینخودروسواریدووماتیزرنگشکالتی
روغنی مــدل  1380به شــماره موتــور  574093و
شــمارهشاســی IR80155022760وشمارهپالک
 557د  27ایــران  15متعلق بــه آقای میرعلی اصغر
موســوی پورگوهریون مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

سند کمپانی خودرو سواری دوو ماتیز رنگ شکالتی
روغنی مــدل  1380به شــماره موتــور  574093و
شــمارهشاســی IR80155022760وشمارهپالک
 557د  27ایــران  15متعلق بــه آقای میرعلی اصغر
موســوی پورگوهریون مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

سند کمپانی خودرو سواری پراید رنگ نوک مدادی

برگ ســبز خودرو ســواری دوو ماتیز رنگ شکالتی
روغنی مــدل  1380به شــماره موتــور  574093و
شــمارهشاســی IR80155022760وشمارهپالک
 557د  27ایــران  15متعلق بــه آقای میرعلی اصغر
موســوی پورگوهریون مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

مدل  ۱۳۹۰به شــماره موتور  ۴۱۳۹۰۷۲و شــماره
شاســی S1412290776476و شماره پالک847

ق 17ایران 11متعلق به آقای امین سعادتی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شــرکت آرمان نســاج پارس شــرکت
ســهامیخاصبهشــمارهثبــت 69899وشناســهملی
 14008701492بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت
مدیــره مــورخ 25/06/1399وبنا بــه تفویض اختیار
حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ25/6/1399
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از مبلغ
1000000ریــال بــه مبلــغ10000000000ریــال
منقســم به 100ســهم 100000000ریالــی بانام از
محــل مطالبات افزایش یافته اســت و مــاده مربوطه در
اساســنامهبشــرحذیلاصــاحگردید:مــادهاصالحی:
سرمایهشرکتمبلغ10000000000ریالمنقسمبه
100سهم 100000000ریالی با نام می باشد که تماما ً
پرداخت گردیده اســت  .اداره کل ثبت اســناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریمشهد()1067323

برگ ســبز موتور ســیکلت همتاز رنــگ زرد مدل
 ۱۳۹۴بــه شــماره موتــور  0108nbf101456و
شماره شاســی 110N9401023***NBFو شماره
پالک 28774ایران 397متعلق به آقای علی عابدین
مقانکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیتغییراتشــرکتتعاونیتهیــهوتوزیعمصالحدرودگران

آگهیتغییراتموسسهاتحادیهصنفمکانیکوتراشکارانشهرستاننکا

کارت خــودرو خــودرو ســواری ســواری رنــگ
خاکســتری_متالیک مــدل  1397بــه شــماره
موتــور  124k1227455و شــماره شاســی
 NAAN01CE6JH325525وشــمارهپالک383
ه  28ایران  99متعلق به آقای ســید محمد مصطفوی
قایش قورشاق مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل و حومه به شماره ثبت  457و شناسه ملی 10760086157

بهشمارهثبت 209وشناسهملی 14006697278بهاستنادصورتجلسه

بموجبنامهشــماره 10978مورخ05/09/1399ادارهتعاونو

مجمــععمومیعادیبطورفــوقالعادهمــورخ13/12/1398برابرتاییدیه

کار و رفاه اجتماعی شهرســتان بابل و به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فــوق العاده مــورخ  12/08/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :محل شــرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس استان مازندران
 ،شهرســتان بابل  ،بخش مرکزی  ،شهر بابل ،محله حیدرکال  ،میدان
(حیدرکال)  ،بلوار سردار شهید جواد نژاداکبر  ،پالک ، 0ربابه مدری
حیدری  ،طبقه همکف  -به کد پستی 4715653145تغییر یافت
ومادهمربوطهدراساسنامهبشرحفوقاصالحگردید.ادارهکلثبت
اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریبابل()1067486

شماره 109/3121/1399مورخ 24/02/1399اتاقاصنافشهرستان
نکاتصمیماتذیلاتخاذشد1-:اعضاءهیئتمدیرهبرایبقیهمدتمسئولیت
هیئتمدیرهتاتاریــخ27/05/1399بهقرارذیلانتخابگردیدند::اقای
ســیدحسینمیریقلعهســریبهشــمارهملی4999376921آقایاحمد
فدائیآستانیبهکدملی4999294516آقایحسنیعقوبیبریجانیبهکد
ملی4999805049آقایوحیداکبریجامخانهبهکدملی2091510076
آقایمجتبیاسبوچینبهکدملی2- 4999674548آقایاسفندیارباقری
بهکدملی 2259388434بهســمتبازرساصلیبرایمابقیدورهتصدی
تاتاریخ 27/05/1399انتخابگردید.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
مازندرانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینکا()1067487

