اقتصاد

چهار شنبه  9دی ماه 1399
شمــاره 4097

خاموشی معابر با هماهنگی و برای تامین برق بخش خانگی است

حداقل دستمزد در ترکیه حدود  ۳۸۰دالر شد

ســخنگوی صنعت برق گفت :خاموشــی یک در میان معابر که با هدف کاهش میزان مصرف گاز انجام شــده ،با هماهنگی
دستگاههای مسوول و برای تامین برق بخش خانگی انجام شده است«.مصطفی رجبی مشهدی» در گفتوگو با ایرنا افزود :برای
خاموشی معابر هماهنگیهای الزم با دستگاههای ذیربط انجام شده تا مشکلی در حفظ و تامین امنیت ایجاد نشود.وی ادامهداد:
بهطور قطع این خاموشیها به منظور کاهش مصرف انرژی و در شرایطی است که همه مردم به برق مطمئن و پایدار نیاز دارند.
سخنگوی صنعت برق ،به روند افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و نیز محدودیت تامین گاز برای نیروگاهها اشاره و
خاطرنشانکرد :بر این اساس صنعت برق تصمیم گرفت بخشی از روشنایی معابر و بزرگراههای اصلی را تعدیل کرده و به صورت
یک در میان آنها را روشن کند تا حداقل روشنایی حاصل شود.

اخبار

نقش بازارهای مالی و همراهی
اقتصاد با سالمت در فضای کرونا

نقش بازارهای مالی و همراهی اقتصاد با سالمت در فضای کرونا
در پی شــیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد ،نقش بازارهای
مالی و همراهی اقتصاد با سالمت درفضای کرونا قرار است بررسی
شود.
به گزا ش ایسنا ،با شیوع ویروس کرونا روندهای حاکم بر اقتصاد و
بازارهای مالی ،انرژی ،گردشگری ،سرمایهگذاری ،تولید ،صادرات و
واردات دچار تغییر شده و ممکن است آثار و پیامدهای این موضوع
تا سالها بر اقتصاد جهان و ایران خودنمایی کند.
در این میــان نقش متخصصیــن مالی و اقتصــادی در کاهش
ریسکهای ناشی از کرونا ،استفاده از ابزارهای مالی در این زمینه،
شناخت فرصتهای سرمایه گذاری در این دوران و حمایت و تأمین
مالی کســب و کارهای سالمت محور از اهمیت ویژه ای برخوردار
است.
به همین جهــت انجمن مالی ایران در تالش اســت با برگزاری
همایش علمی زمینه مدیریت کارآمدتر و توســعه بازارهای مالی
و اقتصاد مالی در دوران پاندمی فراهم کند .بر این اســاس؛ دومین
همایش ساالنه انجمن مالی ایران با محور«نقش بازارهای مالی و
همراهی اقتصاد با سالمت درفضای کرونا»  ۲۹بهمن سال جاری
و با همراهی دانشگاه تهران برگزار میشود.
محورهای کلیــدی این همایش درباره نقــش بازارهای مالی در
کاهش آثار و پیامدهای بیماری کرونا ،راه های توسعه بازار سرمایه
و بازار پول در دوره کرونا ،نقش ابزارهای مالی در کاهش ریســک
های ناشی از تأثیر کرونا بر بازار سرمایه ،نقش رمز ارزها در بهبود
وضعیت اقتصاد ســامت بــا کم کردن اثر تحریم ها و بررســی
تاب آوری اقتصاد ســامت با تحریم های فعلی و یا تحریم های
احتمالی ،هستند.
عــاوه بر این موضوعاتــی چون؛ فرصت های ســرمایه گذاری
و توســعه کســب و کارها در دوره کرونا ،فرصت های توسعه نرم
افزارهای مالــی و فینتکها در دوره کرونا ،مســوولیت و نقش
حســابداران و مدیران مالی در گزارشــگری مالی در دوران کرونا،
نقش حسابرســان مستقل و حسابرسان داخلی در اطمینان بخشی
در دوران کرونا و چالش ها و راهکارهای صنعت بیمه در مدیریت
منابع همزمان با شیوع کرونا و ...ازدیگر محورهای اصلی همایش
«نقش بازارهــای مالی و همراهی اقتصاد با ســامت در فضای
کرونا» است.

بیتکوین جایگاه خــود را در کانال  ۲۷هزار
دالری تثبیت کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی سی،
بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در
کانال  ۲۶هــزار دالری تثبیت کرد بلکه به
لطف ورود تقاضاهای جدید برای دومین بار
به کانال  ۲۷هزار دالر نیز وارد شد.
بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی
جهان به مثبت  ۱۷.۷۴درصد رســیده است.
طی  ۲۴ساعت گذشــته بیت کوین با ثبت
صعود  ۰.۳۹درصدی بــه  ۲۷هزار و ۴۲.۷۲
دالر رسید .باالترین رکورد ثبت شده ارزش
بیت کوین مربوط به روز  ۲۷دســامبر سال
 ۲۰۲۰بوده کــه در آن این ارز به قیمت ۲۷
هزار و  ۲۷۳دالر رســید .رکورد قبلی این ارز
مربوط به روز  ۲۶دسامبر سال  ۲۰۲۰بوده که
در آن ایــن ارز به قیمت  ۲۵هزار و ۶۸۳.۲۹
دالر رسید.

آزادراه تهران-شمال
محور چالوس را

مسدود کرد

بر اســاس آخرین اطالعیه مرکــز مدیریت اطالعات
راهها و حمل و نقل جادهای کشــور ،محور چالوس از
امروز تا  ۱۲اسفند ماه و در روزهای بین هفته مسدود
میشــود تا پس از افتتاح فاز دوم آزادراه تهران-شمال
این محور نیز اصالح شــده و بتواند به عنوان مســیر
برگشــت در کنار یکی از باندهای آزادراه مورد استفاده
مردم قرار گیرد.
به گزارش ایســنا ،فاز دوم آزادراه تهران-شمال حدود
 ۲۲.۵کیلومتر بوده و از شهرستانک تا پل زنگوله ادامه

آگهی تغییرات شرکت مهر گسترماهان ملک زاده شرکت با مسئولیت محدود
به شــماره ثبت 982و شناســه ملی 14003448486به اســتناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  16/07/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :یحیی کوهیلی به
کدملی1728418445بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیره-بهمنکوهیبه
کدملی1720029946بهسمترئیسهیئتمدیرهبرایمدتنامحدودانتخاب
شــدند.کلیهاوراقواســنادبهادارواسنادومدارکتعهدآوراعمازچک،سفته،
برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت
معتبرخواهدبود.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیمرجعثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریشبستر()1067900

«رونوشت آگهی حصر وراثت»
مرضیــه حیــدری دارای شناســنامه شــماره  8149بشــرح
دادخواســت تقدیمــی از شــورای حــل اختــاف حــوزه ســوم گنــاوه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان علــی بخشــی نامــدار به شــماره شناســنامه  59صــادره از
گنــاوه در تاریــخ  1399/09/12در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
-1مرتضــی نامــداری بــه شــماره شناســنامه  3530169757تاریخ
تولد 1375
-2محمــود نامــداری بــه شــماره شناســنامه 35302018200
تاریــخ تولــد 1378
 -3مرضیــه حیــدری بــه شــماره شناســنامه  8149تاریــخ تولــد
1348
-4مرتضــی نامــداری کشــتکار بــه شــماره شناســنامه  1232تاریــخ
تولــد 1332
-5زبیده بهزادی به شماره شناسنامه  558تاریخ تولد 1330
والغیــر را انجــام تشــریفات مقدماتــی را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایدتــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنامــه متوفــی
نزدشــان باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورای حل
اختــاف تقدیــم و اال گواهــی صــادر میگــردد ضمنــا هــر وصیتنامــه
ای ی ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درخــه
اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
غالمرضا حیدری
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه

آگهی تغییرات شــرکت ابنیه ســازان نگین ســهند شرکت
بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبت 44975و شناســه ملی
 14006837425به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 06/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :نــادر نورالهی به
شماره ملی 1653115742به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیرهمجیدمهنابهشمارهملی1379376521بهسمترئیس
هیئت مدیره سعید حمیدی به شماره ملی 1360370773به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) شرکت تعیین
شــدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین اوارق
عادیواداریبهامضایمدیرعاملورئیسهیئتمدیرههمراه
با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتانآذربایجانشــرقیادارهثبتشــرکتهاوموسســات
غیرتجاریتبریز()1067904

وزارت خانواده ،کار و خدمات اجتماعی ترکیه از افزایش  ۲۱.۵۶درصدی حداقل سطح دستمزد این کشور خبر داد.به گزارش ایسنا
به نقل از دیلی صباح ،در آخرین نشست کمیته تعیین حداقل دستمزد ترکیه مقرر شد از ابتدای سال  ۲۰۲۱حداقل سطح دستمزد
به  ۲۸۲۶لیر ( حدود  ۳۸۰دالر) در ماه افزایش پیدا کند که این رقم نسبت به سال جاری  ۲۱.۵۶درصد افزایش پیدا کرده است .این
رقم خالص دستمزد است و شامل کسر مالیات و هزینه بیمه تامین اجتماعی نمی شود.وزیر امور خانواده ،کار و خدمات اجتماعی
ترکیه با اشاره به اینکه افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم هفت درصد بیشتر است ،گفت :با این کار به وعده خود در خصوص
توانمندسازی خانوارها عمل کردیم .از  ۸۳میلیون شهروند ترک ،نیمی از آن ها درآمدی در محدوده حداقل سطح دستمزد دارند.
طبق توافق صورت گرفته قرار شد حداقل دستمزد ماهانه شاغلینی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند نیز  ۳۰۱۳لیر باشد.

بیتکوین کماکان می تازد

بیتکویــن امســال را رویایی ســپری کرده
و ارزش آن نســبت به ابتدای ســال حدود
 ۱.۷۵برابر افزایش یافته اســت .ارزش بازار
بیت کویــن در حال حاضر بیــش از حدود
 ۴۷۵میلیارد دالر است.پتر شف -کارشناس
ارزهای دیجیتالی گفت :حدود  ۷۰درصد کل
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ســهم بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت
کوین است و این بدان معناست که هر تغییر
و تحولی در قیمــت بیت کوین روی قیمت
ســایر ارزهای دیجیتالی نیز تاثیر مستقیمی
خواهد داشت .شــاهد بودیم که  ۲۰۲۰برای
ارزهای دیجیتالی فراموش نشــدنی و پر از

دارد و بر اســاس توافقی که بین وزارت راهوشهرسازی
و بنیاد مســتضعفان به عنوان ســرمایهگذار این پروژه
صورت گرفت ،مقرر شــد تا برای افتتاح هر چه سریعتر
ایــن آزادراه ،یکی از باندهای آن را (مســیر رفت) در
کنــار محور چالوس به عنوان مســیر برگشــت آماده
شــودتا مردم بتوانند ســریعتر از آزادراه استفاده کنند و
حجم ترافیک کمتر شود.
در این راســتا یکی از مباحث مطرح شــده این بود که
جاده چالوس نیز باید در طول ساخت و بهرهبرداری از
فازهای یک ،دو و ســه آزادراه تهران-شمال اصالح و
تعریض شود تا مسافران پس از پایان آزادراه در محور
چالوس با حجم ترافیک ســنگینی مواجه نشوند.
در همین راستا مسیر دوراهی شهرستانک که پایان فاز
اول بود اصالح شــد و کمی از بــار ترافیکی را جبران
کرد و حاال که فاز دوم این آزادراه در حال ســاخت و
تکمیل اســت ،محور چالوس از حوالی نقطه پایانی فاز
دوم قرار اســت به طول  ۱۰کیلومتر مســدود شده تا

خبر
دستاوردهای بزرگ بود.
برخی از معاملــه گران معتقدنــد بیتکوین
پتانسیل شکستن سقف  ۱۰۰هزار دالری را
نیز در طوالنی مدت دارد .بیتکوین  ۱۲سال
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر
بســتر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹
معامالت اولیه آن شکل گرفت.
البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی
محدود به بیت کوین نبود و قیمت بســیاری
از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشــی بود؛ به
گونهای که اتریوم با  ۳.۹۲درصد افزایش به
 ۷۳۶.۴۳دالر ،بیت کوین کش با  ۲.۲۷درصد
صعود به  ۳۶۴.۴۹دالر ،الیت کوین با ۲.۰۶
درصد جهش به  ۱۳۱.۰۸دالر ،مونرو با ۳.۰۱
درصــد صعود به  ۱۶۴.۰۸دالر ،دش با ۰.۹۲
درصد پیشــروی به  ۱۰۸.۱۵دالر ،زدکش با
 ۰.۶۳درصــد افزایش به  ۶۸.۹۹دالر و میکر
با  ۳.۷۳درصد صعود به  ۵۸۷.۴۰دالر رسید.

عملیات کارگاه جادهای در آن انجام شود.
در آخریــن اطالعیه مرکز مدیریــت اطالعات راهها و
حمل و نقل جادهای کشــور آمده است ،محور چالوس
حدفاصــل کیلومتر  ۵الی ( ۱۵مرزن آبــاد تا دزدبن)،
واقع در استان مازندران ،از مورخ  ۹دی ماه لغایت ۱۲
اسفند ،از ســاعت  ۰۸:۰۰الی  ۱۷:۰۰روزهای یکشنبه،
دوشنبه و سه شــنبه هرهفته به غیر از روزهای شنبه،
چهارشنبه ،پنجشــنبه ،جمعه و ایام تعطیالت رسمی و
روز های قبــل و بعد از تعطیالت چنــدروزه ،به دلیل
اجرای عملیات ترانشــه برداری و اصالح مسیر مسدود
بوده و تردد از محورهــای جایگزین هراز و فیروزکوه
انجام میشــود.در پی پیگیریهای خبرنگار ایسنا ،این
انســداد و عملیات جادهای در راستای احداث فاز دوم
آزادراه تهران-شــمال اســت که نشــان میدهد این
آزادراه از نظر پیشــرفت فیزیکی آنقدر جدی شــده که
این عملیات جادهای همزمان با آن در حال انجام است
و در ســال آینده باید منتظر افتتاح آن باشیم.

آگهیتغییراتشــرکتابنیهســازاننگینسهندشرکتبامسئولیتمحدود
بهشــمارهثبت 44975وشناسهملی 14006837425بهاستنادصورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد:نــادرنورالهیبهشــمارهملــی 1653115742مجیدمهنابهشــمارهملی
 1379376521ســعیدحمیدیبهشمارهملی( 1360370773خارجازشرکا)
بهعنواناعضایهیئتمدیرهشــرکتبرایمدتنامحدودانتخابشــدند.اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریتبریز()1067891

آگهی تغییرات شــرکت شکوه تندیس آذربایجان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت 3791و شناسه ملی 14007563362به استناد
صورتجلســههیئتمدیرهمــورخ 01/09/1399تصمیماتذیلاتخاذ
شد:فریبافصیحیبهشمارهملی1551989573بهسمترئیسهیئت
مدیره و رضا رضائی به شماره ملی  1550766198به سمت مدیر عامل
و عضوهیئت مدیره تعیین شدند .کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و
ســایراوراقعادیواداریباامضاءمدیرعاملهمراهبامهرشــرکتمعتبر
میباشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیمرجعثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه ()1067955

تاسیسشرکتتعاونیهشتهزارونهصدوشصتوهفتسوتوپراق
اکینآذردرتاریخ 27/01/1399بهشمارهثبت 50539بهشناسهملی
 14009079815ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .برابر مجوز شماره 94830
مورخ 24/12/98اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز ثبت و آگهی
بالمانعمیباشد.موضوع:ارایهخدماتمربوطبهکشاورزیازجملهفعالیت
های آموزشی و ترویجی  ،زراعت  ،باغبانی  ،گلخانه و پرورش قارچ خوراکی
 ،گیاه پزشکی  ،دام و طیور  ،شیالت  ،آب و خاک و بیمه محصوالت کشاورزی
،توزیعنهادههایکشــاورزیاخذوامقرضالحســنهوســایرتســهیالت
اعتبــاریازمنابــعبانکی,صندوقتعاونودیگرمؤسســاتمالیاعتباری
و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر .اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی
از دولــت  ,اشــخاص حقیقی و یا حقوقی .تودیع وجود به حســاب ســپرده
بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون .مشــارکت با اشخاص
حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها .سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه
تعاونیمربوطهویاسایرشرکتهاومؤسساتعمومی,تعاونیویاخصوصی.
مشــارکت دادن اعضاء و خصوصا ًمدیران تعاونی در دوره های آموزشــی
تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات .تبصره -1درصورتیکه برای
انجامهریکازفعالیتهایموضوعتعاونی,نیازبهاخذمجوزازمراجعذیصالح
قانونی باشــد تعاونی مکلف به اخذ آن است .مدت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اســتان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش
مرکزی  ،شهر تبریز ،محله یاغچیان  ،بلوار فتح  ،خیابان نور  ،پالک ، 0مجتمع
برپورســپاه  ،بلوک ، 29طبقه همکف کدپستی 5169668751سرمایه
شــخصیت حقوقی  33000000:ریال می باشد که میزان سهم الشرکه
یا ســهام شرکاء در شــرکت یک ســهم 3000000ریالی میباشد .اولین
مدیران  :طاهره مرادپور به شــماره ملی  1375952961به سمت نایب
رئیسهیئتمدیرهسیماافتخاریممقانیبهشمارهملی1377421708
به ســمت عضو هیئت مدیره علی هراثی به شماره ملی1502124025
و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل داود فتحی تیلی به
شمارهملی 1728491479بهسمتعضوعلیالبدلهیئتمدیرهجواد
ذاکری به شــماره ملی  6239607290به سمت عضو علی البدل هیئت
مدیره به مدت 3سال انتخاب شدند .اولین بازرسان :فاطمه فتاحی به کد
ملی  1583456155به ســمت بازرس اصلی شــهرام عطائی به کد ملی
 1502119201به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
شــدند .دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت تعاونی
بــهامضاءعلیهراثی(مدیرعامــل)وطاهرهمرادپور(نائبرئیسهیئت
مدیره)همراهبامهرشرکتوکلیهاوراقعادیبهامضاءعلیهراثی(مدیر
عامل) و مهر شــرکت معتبر خواهد بود .دعوت کتبی برای درج تصمیمات
و آگهی های تعاونی تعیین گردید .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت
هاوموسساتغیرتجاریتبریز()1067918

تاســیس موسســه غیــر تجــاری داوری ســیما دســتمرد آقکنــد
درتاریــخ  26/05/1398بــه شــماره ثبــت  492بــه شناســه ملــی
 14008546703ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع :داوری در
امــور داخلــی و بین المللی ،پیگیری و وصول مطالبات و معوقات بانکها و
موسســات مالی و اعتباری .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهای قانونــی الزم و ثبــت موضوعات فوق
بمنزلــه صــدور مجوز فعالیت نمی باشــد.درصورت لــزوم پس از اخذ
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلی  :اســتان آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان مراغــه  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر مراغه ،محله شــهرک امــام علی (ع)  ،خیابــان  12متری
شــهیدزلفعلی نقی زاده  ،کوچه 12متری شــهیدجبارگلی پور  ،پالک ، 0
ق ، 71طبقه دوم کدپستی  5518914447سرمایه شخصیت حقوقی
 1000000 :ریال می باشــد .اســامی و میزان ســهم الشــرکه شرکا:
سیما دســتمردآقکند مبلغ  500000ریال سهم الشرکه حسن جودی
 500000ریال سهم الشرکه اولین مدیران  :سیما دستمردآقکند به
کدملی  1550554761به ســمت مدیرعامــل ورئیس هیئت مدیره
حسن جودی به کدملی  1550959395و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیــره به مــدت نامحدود انتخاب شــدند .دارندگان حــق امضا :کلیه
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها و عقوداســامی و ســایر نامه های عــادی و اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد  .اختیارات مدیرعامل:
طبق اساســنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه ()1067962
آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیدی ســه هــزار و چهــار صــد و دو فن
آورانســبزآذرآبــادگانشــرکتتعاونــیبهشــمارهثبــت 583وشناســهملی
 10200046661به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/02/1399
وبرابــرمجوزشــماره 5091مــورخ 29/08/98ادارهتعاونکارورفاهاجتماعی
شهرستان شبسترتصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم مهدیه زارعی یوزبند با کد ملی
 1370819897به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری زارعی یوزبند با کد
ملی  1382817479به ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و آقای قدرت زارعی
یوزبند باکدملی 5198467979ســمتمنشــیهیئتمدیرهانتخاب شــدند.
آقایقدرتزارعییوزبندباکدملی5198467979بهسمتمدیرعاملیشرکت
تعاونیبرایمدتقانونیانتخابشدند.مقررومصوبگردیدکلیهاسنادتعهدآور
بانکــی و قراردادها و برات و...پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء :آقای قدرت
لباتفاقخانممهدیهزارعییوزبندباسمترئیس
زارعییوزبندباسمتمدیرعام 
هیئتمدیرهودرغیابایشــانباامضایخانممهریزارعییوزبندباســمتنائب
رئیــس هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر خواهد بود  .اوراق عــادی و مکاتبات با
امضایآقایقدرتزارعییوزبندباسمتمدیرعاملومهرشرکتمعتبرخواهـــد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریشبستر()1067956

پیشبینیکارشناسبرجستهبازارانرژی
ازاوضاعنفتدرسالآینده

پیش بینی کارشــناس برجسته
بــازار انرژی از اوضــاع نفت در
سال آینده
دانیل یرگین ،کارشناس انرژی و
نایب رییس موسسه آی اچ اس
مارکیت در اظهاراتی پیش بینی
کرد تقاضــای جهانی برای نفت
احتماال یک سال دیگر یا بیشتر
(اواخر سال  ۲۰۲۱یا اوایل سال
 )۲۰۲۲طول خواهد کشید تا به
ســطح پیش از شــیوع ویروس
کرونا بازگردد.
به گــزارش ایســنا ،پیش بینی
یرگیــن از دورنمای تقاضا برای نفت تقریبا با پیش بینیهای آژانس بین المللی انرژی
و اوپک همخوانی دارد .این دو آژانس با وجود پیش بینی رشــد تقاضا در مقایســه با
کاهش ســال  ،۲۰۲۰انتظار ندارند تقاضای ساالنه نفت در سال  ۲۰۲۱به سطح پیش
از شیوع ویروس کرونا در سال  ۲۰۱۹برگردد.
طبق گزارش ماه جاری آژانس بین المللی انرژی ،تقاضای کمتر برای سوخت جت ۸۰
درصد در اختالف تقاضای  ۳.۱میلیون بشــکه در روز تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱
در مقایســه با سطح پیش از شیوع ویروس کرونا در سال  ۲۰۱۹سهم دارد .اوپک هم
برآوردش از میزان تقاضا برای نفت در ســاالهی  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱را در گزارش ماهانه
بازار نفت در دســامبر پایین آورد و پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال  ۲۰۲۱به
 ۹۵.۸۹میلیون بشکه در روز می رسد که  ۴۱۰هزار بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی
 ۹۶.۳میلیون بشکه در روز است که اوپک در نوامبر داشت.
یرگیــن بزرگترین اختالل بازار نفت را عامل جلو افتــادن یا عقب افتادن پیک تقاضا
بــرای نفت نمی بیند .وی گفت :این رویداد نهایتا تاثیر چندانی روی پیک تقاضا برای
نفت که احتماال در حدود سال  ۲۰۳۰اتفاق می افتد ،نخواهد داشت.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،این کارشــناس انرژی برنده جایزه پولیتزر همچنین
درباره نفت شیل آمریکا صحبت کرد و گفت تولید نفت آمریکا دیگر نمی تواند به رشد
ساالنه  ۱.۵میلیون بشکه در روز بازگردد.
طبق پیش بینی آی اچ اس مارکیت ،تولید شــیل تا اواخر سال  ۲۰۲۱بدون تغییر در
حدود  ۱۱میلیون بشــکه در روز می ماند و پس از آن نرخ رشد بسیار مالیمتری پیدا
خواهد کرد.
آگهی تغییرات شــرکت روســتایی مهربان شــرکت تعاونی به شماره ثبت 47
و شناســه ملی  10861143919به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق
العاده مورخ  22/05/1398و مجوز شــماره  14574/741مورخ 20/06/98
از اداره تعاون روســتائی شهرســتان ســراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بند 4در
ماده 5اساســنامه بدین شــکل اصالح گردید ( :بهره برداری جمعی و مشــترک از
امــاک و مســتغالت و اراضی ملکی یا اســتیجاری) اداره کل ثبت اســناد و امالک
اســتان آذربایجان شــرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری سراب
()1067947

آگهی تغییرات شــرکت شکوه تندیس آذربایجان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت 3791و شناسه ملی 14007563362به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :فریبا فصیحی به شماره ملی 1551989573
ورضارضائیبهشمارهملی 1550766198بعنواناعضایهیئتمدیره
شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان آذربایجان شــرقی مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
مراغه ()1067935
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی سه هزار و چهار صد و دو فن
آوران ســبز آذرآبادگان شرکت تعاونی به شماره ثبت 583و شناسه
ملی 10200046661به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی
ســالیانهمــورخ 15/02/1399وبرابــرمجوزشــماره 5091مورخ
 29/08/98اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان شبســتر
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :صورت هــای مالی و ترازنامــه مربوط به
ســالهای مالــی  1395و 1396و 1397و 1398به تصویب رســید.
آقــای قدرت زارعی یوزبند با کدملی - 5198467979خانم مهدیه
زارعی یوزبند با کدملی - 1370819897خانم مهری زارعی یوزبند
بــا کدملی 1382817479به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و
خانم چچک اســدپور با کدملی  5198469416به ســمت عضو علی
البدلهیئتمدیرهبرایمدتســهســالوآقایعیسیعلیزادهباکد
ملــی  1501330462به عنوان بازرس اصلی و خانم مهســا جداری
حســین زاده با کد ملی 1219748816به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
شبستر()1067948
آگهی تغییرات شــرکت روستایی مهربان شرکت تعاونی به شماره
ثبت47وشناسهملی10861143919بهاستنادصورتجلسهمجمع
عمومی عــادی مورخ 22/05/1398و مجوز شــماره14574/741
مــورخ  20/06/98از اداره تعــاون روســتائی شهرســتان ســراب
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی
 97تصویبشــد.ســرمایهشــرکتازمبلــغ 3010080000ریال
منقســم به 301080سهم10000ریالی به مبلغ3489360000
ریالمنقسمبه348936سهم10000ریالیافزایشیافتهوتعداد
اعضاء به دلیل افزایش ســهام از  2092نفــر به  2159نفر افزایش
یافت .بابک مهرپرور با کدملی 6020010661علی وحیدی باکدملی
 6029367587به عنوانبازرسین شرکتبرایمدتیک سالمالی
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب ()1067953

