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آه بلند سهامداران از کاهش شدید سهام
پاالیشیها

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به کاهش شدید قیمت نماد پاالیشی یکم
ت صندوقهای پاالیشــی یکم به دلیل
گفت :هجوم مردم برای خرید یونی 
فراخوان دولت بود و سرمایهگذاران را به خطا انداخت.
به گزارش مهر ،نوســان و افت شدید قیمت نماد پاالیشی یکم طی ماههای
گذشته ،بســیاری از سهامداران را با دردسرهای فراوانی مواجه ساخته است.
سهامداران و سرمایهگذاران خردی که به دلیل تبلیغات گسترده دولت برای
خرید این سهام وارد بازار سرمایه شده و بخش عمدهای از سرمایههای خود
را در این مسیر هزینه کردهاند ،هفتهها است که با افت قیمت این نماد مواجه
هســتند و انتظارشان از دولت این است که با به کار بستن تدابیری ،زمینه را
برای جبران ضرر و زیان آنها فراهم کند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته ،سهامدارانی که به دلیل تبلیغات گسترده
دولت اقدام به خرید نماد پاالیشی یکم کردند ،اکنون با افت حدود  ۲۵درصد
ارزش سهام خود مواجه شدهاند .اگرچه باید توجه داشت که این فراز و فرودها،
طبیعت بازار سرمایه اســت ،اما به هر حال هیجانات تزریق شده و تبلیغات
گستردهای که دولت برای فروش این یونیتهای سرمایهگذاری صورت داد،
بســیاری از مردم را ترغیب به خرید ســهام و ورود به سرمایهگذاری در این
بخش کرد.افشین آقابزرگی ،تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشاره به افت ارزش سهام گروه پاالیشی ظرف هفتههای گذشته گفت :اگرچه
باید توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در بورس اعم از خرید و فروش
سهام دولتی و غیردولتی یا گروه پاالیشی و غیرپاالیشی ،حتم ًا دارای دو جنبه
ســود و زیان است؛ اما سرمایهگذاران هم باید توجه داشته باشند که اگر بازه
زمانی شخص سرمایهگذار در بازار سرمایه ،کوتاهمدت باشد و ماهانه و روزانه،
ســود و زیان خود را شناسایی کند ،با فهرست و ادبیات اصل سرمایهگذاری
منافات پیدا کرده اســت.وی افزود :اعتراض ســهامداران بخش پاالیشی از
این منظر اســت که آن دســته از افرادی که در بورس ،بر روی یونیتهای
صندوقهای پاالیشی ورود کرده بودند ،نباید ضرر میکردند و به همین دلیل،
اکنون از بورس دلخور هستند؛ البته این حس آنها کام ًال طبیعی است؛ چراکه
متأســفانه به آنها القا شده است که اگر این یونیتها را خریداری کنید ،مثل
دو صندوق قبلی ،حتم ًا و در هر شــرایطی سود خواهید کرد؛ متأسفانه ،این
سوءتفاهمی است که دولت برای سهامداران به وجود آورده و باعث شده تعداد
زیادی از سرمایهگذاران ،احساس نارضایتی از بورس داشته باشند؛ چراکه این
تبلیغ دولت ،موجب ضرر و زیان آنها شــده است.آقابزرگی گفت :به هر حال
هجوم مردم برای خرید یونیت صندوقهای پاالیشی به دلیل فراخوانی بوده
که دولت انجام داد؛ و این یکی از اشتباهات دولت بود که سرمایهگذاران را به
خطا انداخت و ریسکهای مترتب بر امر سرمایهگذاری را برای آنها تشریح
نکرد.این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص چشمانداز این سهام ادامه داد :به
نظر من از لحاظ عمومی و نه صرف ًا در مورد صنعت پاالیشی بلکه در مورد کل
صنایع ،وضعیت بورس بسیار خوشبینانه است؛ این در شرایطی است که در
ابتدای سال  ۹۹بورس با یک رشد شارپی مواجه بوده و یک بخش عمدهای از
پتانسیلهای این صنعت در ابتدای سال  ۹۹بر روی قیمت نمود یافته و بیش
از این قیمتهایی که در حال حاضر مشاهده میکنیم ،رشد را تجربه کردهاند؛
آنچنان که اگر کسی تصور کند که بورس رشد کمی داشته در تناقض آشکار
با ارزش ذاتی و پتانسیلهای سودآوری این شرکتها عمل کرده است؛ اکنون
هم بحث واکســن کرونا و چشمانداز رشد تقاضا در بازار سرمایه شرایط را به
گونهای پیش میبرد که این سهام سودآور خواهند بود؛ اما این چشمانداز حکم
بر این نمیکند که ریسک بورس را هم نادیده بگیریم.
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نخودولوبیا تنظیم بازار دارد؛ مسکن ندارد!

رئیس اتحادیه مشــاوران امــاک ،افزایش
تولید مســکن و برخورد با ســوداگرانی که
آرامش بازار مسکن را بر هم میزنند ضروری
دانست و گفت :جالب است که نخود و لوبیا
ستاد تنظیم بازار دارد اما مسکن ندارد.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرنگار
مهر اظهار کــرد :برای ایجاد آرامش در بازار
مسکن چند اقدام باید همزمان صورت گیرد.
در وهله اول باید ســاالنه یک میلیون واحد
مسکونی احداث شــود تا با تقاضای مطلق
همخوانی پیدا کند.
وی افــزود :اقــدام بعدی باید کنتــرل بازار
مسکن باشــد .جالب است که برای نخود و
لوبیا ،ســتاد تنظیم بازار وجود دارد اما برای
مسکن که مهمترین سرمایه خانوارها است،
هیچ تنظیمگری وجود ندارد .به همین دلیل
معمو ًال عدهای ســوداگر ،بــازار را با التهاب
مواجه میکنند .این معضل در ادوار مختلف
وجود داشته و هنوز رفع نشده است.
بانکها هرکدام چندین هلدینگ و شــرکت
زیرمجموعه ساختمانی دارند که با استفاده از
امتیازات به ســهولت ،انبوه سازی میکنند و
واحدهای خود را گرانتر از بخش خصوصی
میفروشند که تنظیم بازار را به هم میزنند
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه
نهادهای امنیتی باید کنترل بیشتری بر بازار

خبر

ملک داشته باشــند ،گفت :نباید اجازه داده
شــود که افراد غیرمسئول در خصوص بازار
مســکن مصاحبه کنند .روزانه شــاهد اخبار
ضد و نقیض در خصوص این بازار هســتیم
و هر صنفی بر اســاس منافع و دیدگاه خود
ســخن میگوید که به ایجاد التهاب در بازار
میانجامد.خســروی ،خرید و فروش ملک
از ســوی بانکها را در نوســانات این بازار
مؤثر دانســت و افزود :بانکها برای غلبه بر
انتظارات تورمی و بهبود تراز مالیشــان به
خرید داراییهای ثابــت روی میآورند .دود
این رفتار به چشم متقاضیان واقعی میرود.
بانکها هرکدام چندین هلدینگ و شــرکت
زیرمجموعه ساختمانی دارند که با استفاده از

امتیازات به ســهولت ،انبوه سازی میکنند و
واحدهای خود را گرانتر از بخش خصوصی
میفروشند که تنظیم بازار را به هم میزنند.
در حالی که مســکن باید در دســت بخش
خصوصی باشد.از اواســط آبان ماه به دنبال
کاهش قیمت دالر ،قیمت مســکن نیز ۱۰
تــا  ۱۵درصد کاهش پیدا کــرد؛ بعد آقایان
آمار دادند که قیمــت  ۱.۱درصد افت کرده
اســت؛ نبض بازار دســت من است و اعالم
میکنم که افت قیمت بســیار بیشتر از آمار
رسمی اســتوی با اشاره به کاهش نرخ دالر
در هفتههای اخیر گفت :از اواسط آبان ماه به
دنبال تحوالت سیاسی که به کاهش قیمت
دالر انجامید ،قیمت مســکن نیز  ۱۰تا ۱۵

درصد کاهش پیدا کرد؛ قبل از آن طی یک
سال بر اساس آمارهای رسمی قیمتها ۹۹
درصد باال رفته بود .بعد آقایان آمار دادند که
قیمت در آبان ماه  ۱.۱درصد افت کرده است.
یک درصد در مقابل آن  ۹۹درصد چه عددی
است؟ نوسانات جزئی اص ً
ال ارزش بیان کردن
ندارد .باید کاری کنیم که قیمتها پایین بیاید
و مردم بتوانند خانه دار شوند.
خسروی خاطرنشــان کرد :من عمری را در
بخش مســکن گذراندهام؛ حدود  ۵۰ســال
مشاور امالک و  ۲۷سال در اتحادیه هستم.
روزانه مشــاوران امالک برای تمدید پروانه
بــه من مراجعه میکننــد و وضعیت بازار را
میپرســم .نبض بازار دســت من اســت و
اعالم میکنم که افت قیمت بســیار بیشتر
از آمار رســمی اســت .اما میبینیم که بساز
و بفروشهــا بیان میکننــد قیمتها پایین
نیامده؛ اینهــا منافع خود را میبینند .عدهای
از مســئوالن هم خواسته یا ناخواسته با آنها
همگام میشوند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت :وقتی
قیمت خانــه کاذب باال مــیرود ،متقاضی
ترجیح میدهد به جای ایران در ترکیه خانه
بخرد که به خروج ارز از کشور منجر میشود.
نتیجه این میشــود که ایرانیها مقاوم اول
خرید ملک در ترکیه را در اختیار دارند.

الستیککامیوندارانرویمدارگرانی

در شــرایطی که رانندگان کامیون و وسایل حملونقل عمومی
سنگین با مشکل کمبود الســتیک و گرانی آن دست و پنجه
نرم میکنند ،دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور
دالیل این وضعیت را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،کامیونداران و رانندگان وسایل حمل و نقل
عمومی ســنگین مدتی است با مشکل کمبود الستیک ،گران
بودن این کاالی ضــروری برای آنها و حتی تحویل نگرفتن
آن با نرخ دولتی با وجود داشتن حواله از سازمان راهداری دست
و پنجــه نرم میکنند که به گفته احمــد کریمی  -دبیر کانون
انجمنهای صنفی کامیونداران کشور  -این مشکالت ناشی از
عوامل بسیاری است و اگر مدیریت نشود در پایان سال جاری با
کمبود جدی الستیک مواجه خواهیم شد.وی در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :در درجه نخست درخواست کامیونداران ،تشکلها
و صنوف مرتبط با این حوزه این است که تا زمانی که ارز با نرخ

ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای ضروری اختصاص مییابد
باید برای الستیک کامیون هم در نظر گرفته شود چرا که واقعا
الستیک برای رانندگان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
اما شاهد بودیم که این ارز از واردات الستیک حذف شد.کریمی
ادامه داد :از سوی دیگر با دستور وزیر راه و شهرسازی قرار بود،
الســتیکهایی که پیش از این وارد شده با همین ارز ترخیص
شــوند اما این اتفاق رخ نداد .البته حتی اگر همه الستیکهای
مانده در گمرک نیز ترخیص شود ،به اندازه  ۱۰درصد نیاز سه ماه
رانندگان هم نمیشــود اما این مسئله میتوانست بازار را قدری
متعادل کند.وی با تاکید بر اینکه باید برای تامین نیاز رانندگان
به الســتیک از محل واردات و تولید داخل برنامهریزی دقیقی
صورت گیرد ،افزود :قیمت الســتیک تولید داخل افزایش پیدا
کرد و از سوی دیگر هم شایعهای پخش شد که قرار است ارز با
نرخ  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان برای واردات الستیک اختصاص پیدا

کند .واردکنندگان نیز به همین دلیل منتظر ماندند و دیگر ثبت
ســفارش نکردند در حالی که این موضوع به هیچ وجه صحت
ندارد.دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور اضافه
کــرد :یکی دیگر از نکات جالب توجه این اســت که حتی اگر
ارز نیمایی برای واردات الســتیک اختصاص پیدا کند ،در بازار
قیمتش بیشتر از الستیکهایی است که به صورت غیر رسمی
و اصطالحا قاچاق وارد کشور میشود.وی گفت :قیمت الستیک
با ارز نیمایی از بازار آزاد باالتر است چرا که از سویی نظارتی بر
الستیکهای وارد شده به صورت غیر رسمی صورت نمیگیرد و
ثانیا مشخص نیست چه اتفاقی میافتد که الستیکهای وارداتی
رســمی در بازار ایران قیمتی باالتر از نرخ جهانی پیدا میکند و
چند برابر گرانتر از قیمت کشورهای همسایه به فروش میرسد.
البته این مسئله را با حساب و کتابی ساده و تبدیل نرخ ارزی به
ریال میتوان متوجه شد.

اخبار

رجیستری گوشیها را گران کرده است؟

به گفته یک کارشــناس حوزه مخابرات و فناوری اطالعات ،در یک گوشــی ۴
میلیون تومانی ،حاشــیه سود  ۱۰درصدی  ۴۰۰هزار تومان و در یک گوشی ۴۰
میلیون تومان ،حاشــیه سود  ۴میلیون تومان است و پیش از اجرای رجیستری،
قاچاقچیان این حاشیه سود را بهصورت غیرشفاف دریافت میکردند.
به گزارش ایسنا ،طرح رجیستری یا شناسنامهدار کردن تجهیزات سیمکارتخور
بهعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد .اما از همان ابتدا با چالشهایی
همــراه بود؛ همان زمان ســودجویان به بهانه رجیســتری ،هزینههای مازاد بر
قیمت گوشــی از خریداران دریافت میکردند و به همین دلیل بارها از ســوی
مسووالن عنوان شد که رجیســتری هزینهای ندارد و فروشندگان نباید هزینه
اضافهای به اســم رجیستری دریافت کنند ،هرچند هزینههای گمرکی و مالیات
بر ارزش افزوده ،بهخودی خود منجر به افزایش قیمت گوشــیها به نفعی شــد
کــه پیش از این بــه جیب قاچاقیان میرفت.به همیــن دلیل در این زمان بود
که واردات گوشــیهای مسافری باب شــد .حذف هزینههایی از جمله مالیات
بــر ارزش افزوده و معافیت  ۸۰دالری گمرکی برای گوشــیهای مســافری،
در برههای از زمان ،واردکنندگان غیررســمی گوشــی را بر آن داشت که اقدام
به واردات چمدانی گوشــی قاچاق به اســم مســافری کنند ،راهی که با حذف
معافیت  ۸۰دالری برای تلفن همراه و امکان رجیســتری یک گوشی برای هر
پاسپورت ،تا حد زیادی جلویش گرفته شد.همچنین بهتازگی معاون فنی گمرک
ایران اعالم کرد طــی تصمیمات اخیر و ابالغ آن دیگر هیچ مزیتی برای ورود
گوشیهای مسافری و پســتی وجود ندارد .مهرداد جمال ارونقی درباره جریان
اخیر مربوط به گوشــیهای آیفون  ۱۲و اینکه مسافران به طور گستردهای با
خود از این مدل همراه داشــته و یا در بستههای پستی زیادی گوشی آیفون ۱۲
وجود داشــت گفت که در حال حاضر با حذف معافیتهای گوشــیهای پستی
و ارز  ۴۲۰۰تومانی آن اختالف  ۲.۵میلیون تومانی گوشــی پســتی که نسبت
به گوشــی همراه مسافر ی وجود داشــت ،حذف شده است.در این راستا میثم
دادخواه -کارشــناس حوزه مخابرات و فناوری اطالعات -با بیان اینکه زنجیره
تامین کاال زمانی که به اصناف کشــور میرسد ،درگیر بینظمی میشود ،گفت:
وقتی دســتگاه بهصورت قانونی وارد میشود ،همه فرآیند آن تا رسیدن به انبار
واردکننده قانونی است ،اما زمانی که از سمت واردکننده وارد بازار میشود ،ما از
ساختار بازرگانی به ساختار اصناف کشور میرسیم .واردکننده گوشی را بهصورت
شفاف و رسمی میفروشــد،اما صنف بازار فاکتور رسمی ندارد ،در نظام توزیع
این کاال ،قیمتش غیررسمی و غیراستاندارد است و دچار نوسان میشود.وی در
پاســخ به انتقاد نسبت به افزایش قیمت گوشی با اجرای رجیستری اظهار کرد:
مــا  ۵درصد عوارض گمرکی و  ۹درصد ارزش افزوده داریم و  ۵درصد عوارض
گمرکی با دالر نرخ دولتی محاســبه میشود که هزینه زیادی نیست .زمانی که
رجیستری گوشی اجرایی نشده بود ،آیا قاچاقچی گوشی را رایگان وارد میکرد؟
او هم یک حاشــیه سود غیرشفاف دریافت میکرد که منافعش فقط به شخص
خودش میرســید ،اکنون این هزینه به جیب دولت میرود که نهایتا به کشــور
برمیگردد .یعنی نمیتوان گفت شفاف شدن این ساختار به ضرر ماست.دادخواه
ادامه داد :گوشــی آیفون  ۱۲پرومکس که در امارات  ۱۳۵۰دالر قیمت دارد ،با
هزینه دالر  ۲۶هزار تومان ،قیمتش بدون رجیســتری معادل  ۳۵میلیون تومان
میشــود .این گوشــی هزینه واردات ،حمل و نقل و رجیستری هم دارد .وقتی
قیمت تمامشــدهاش از  ۳۵میلیون تومان به  ۴۳تومان میرسد ،واردکننده هم
میخواهد حاشــیه سودش را دریافت کند که عمال مانند سایردستگاههاست .در
یک گوشــی  ۴میلیون تومانی ،حاشیه سود  ۱۰درصد میشود  ۴۰۰هزار تومان،
اما در گوشــی آیفون که قیمت تمامشدهاش  ۴۲میلیون تومان است ۱۰ ،درصد
میشــود  ۴میلیون تومان؛ اگر این حاشیه سود برای گوشی وجود نداشته باشد،
واردکننده اقدام به واردات نمیکند.

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی خدمات مالی اداری اســپاد پیشرو جم
بــه شــماره ثبت  3052و شناســه ملــی  14000182162به اســتناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  17/06/1399و تائیدیه شماره 7521
مــورخ  27/7/1399اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان ســاوه
تصمیماتذیلاتخاذشد-1:مریمنکونامباشمارهملی0602377706
به سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره -مرتضی احمدی با شماره ملی
شــماره 0602364779به ســمت رئیس هیئت مدیره -رضا احمدی با
شــماره ملی  0600135659به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت ســه ســال انتخاب گردیدند  2- .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و
تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته و بروات و اوراق بهادار با امضاء رئیس
هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل
همراه با مهر شرکت معتبر میباشدو کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و
مهر شرکت معتبر میباشد 3- .محل شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس:
اســتان مرکزی  ،شهرستان ساوه  ،بخش مرکزی  ،شهر ساوه ،محله میدان
سرداران  ،میدان سرداران  ،بلوار معصومیه  ،پالک  ، 4545طبقه همکف
کــد پســتیَ 3916814545تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه
بشــرح فوق اصالح گردید /.اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مرکزی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه ()1073858

برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ بنفش-
متالیک مدل  1388به شماره موتور 2872066
و شماره شاسی  S1412288955744و شماره
پــاک  217ج  21ایران  71متعلق به خانم طاهره
کبیــری دهکــردی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  405رنــگ
نقــره ای-متالیــک مــدل  1389بــه شــماره
موتــور  12489263777و شــماره شاســی
 NAAM01CA2BR547814و شــماره پالک
 279ن  96ایران  38متعلق به آقای مهدی صفری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی انبوه ســازان مســکن توســعه ابنیه ی
پایــدار به شــماره ثبــت 10306و شناســه ملــی 10570003928به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  19/06/1397و تائیدیه شماره
/9724946ق مــورخ 16/12/1397اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعی
شهرســتانقزوینتصمیماتذیلاتخاذشــد:آقایســیدمهدیخطیبیبا
کد ملی  4322563279به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسن گنجی
پور با کد ملی 4322735983به ســمت نایب رییس هیات مدیره و خانم
نســیم خطیبی باکدملی 4323085281به ســمت منشیهیاتمدیره و
آقــای محمد بابائی با کد ملــی 4322570356و آقای مانی عطار با کد ملی
 4323029179و آقــای امید نوروزی با کد ملی  4322214169و آقای
ذوالفقار شعبان پور با کد ملی 2709805812بعنوان اعضاء اصلی هیات
مدیره و آقای امید نوروزی به شماره ملی  4322214169به سمت مدیر
عامل شــرکت انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت
پــسازتصویبهیاتمدیرهبــهامضاءآقایامیدنوروزی(مدیرعامل)به
اتفاق آقای ســید مهدی خطیبی (رییس هیات مدیــره) و در صورت غیبت
رییس هیات مدیره به امضاء آقای حسن گنجی پور (نایب رییس) همراه با
مهرشرکتمعتبرمیباشد.درمورداسنادعادیشرکتبهامضاءآقایامید
نوروزی (مدیر عامل) و مهر شــرکت تعاونی معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اســنادوامالکاســتانقزوینادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
قزوین ()1071383

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیدی شــیر جهان نوش (ســهامی خاص)
بــه شــماره ثبــت  845و شناســه ملــی  10862080719به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  23/09/1399تصمیمــات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای محســن جهان بخشی به شــماره ملی 4285698560
بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای نــادر جهان بخش به شــماره ملی
 4380151506به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جهان
بخشی به شماره ملی  4390408607به سمت عضو هیئت مدیره آقای
محمد صالح همدانی ها به شــماره ملی (0016348354خارج از هیئت
مدیره و خارج از ســهامداران) فرزند علی اصغر متولد 19/06/1372
به نشــانی اســتان قزوین شهرستان تاکســتان جاده روستای برزلجین
جاده اراضی کشــمرز پالک  0کد پستی  3489113165به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی متفقا با امضاء
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر
نامــه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد اداره کل ثبت اســناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()1071958

آگهی تغییرات شــرکت رابط راه جنوب شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت 1566وشناسهملی 10420169894بهاستنادصورتجلسهمجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  03/09/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
مهدی اســفندیاری نژاد به شــماره ملی 1841652301به سمت رئیس
هیئت مدیره و یونس اسفندیاری نژاد به شماره ملی  1841649570به
سمتمدیرعاملوعلیامامیبهشمارهملی1840850183بهسمتنایب
رئیس هیئت مدیره و ســعید افضلی به شــماره ملی 1840214961به
سمتعضواصلیهیئتمدیره.امضاءکلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات قرار داد ها و به طور کلی هر گونه قرار
دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و مکاتبات عادی ونامه ها و همچنین
طرح هر گونه دعوی در دادگاهها و شــوراهای حل اختالف جمهوری اسالمی
ایران با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد.
فریدهطهماســیسرقلیبهشمارهملی 1840129611بهعنوانبازرس
علــی البدل  ،برزو طهماســبی به شــماره ملــی 1840327375به عنوان
بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین شــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه ()1073362

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب پروانــه نجفی نژاد ناصــر فرزند
قربانعلی به شــماره شناسنامه  0013017470صادره از تهران مقطع
کاردانی رشــته معماری ســنتی صادره از واحد دانشــگاهی آزاد تهران
غرب به شماره  1884826مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد
تهران غرب به نشانی میدان صنعت بلوار دادمان ,خیابان درختی ,کوچه
ثقفی پالک  16ارسال نماید

آگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییمیثمبهشمارهثبت
411وشناسهملی10980054293بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم مورخ10/09/1398
و تائیدیــه شــماره  2736/184/111/18/205مــورخ
 02/10/1398اداره تعاون روســتائی شهرســتان قزوین
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :بندهایی از ماده 5اساســنامه به
اســتناد نامه  1234/98مورخ  12/03/1398دبیر هیات
مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از عبارت (بهره
بــرداری جمعی و مشــترک از اراضی ملکی یا اســتیجاری) به
(بهرهبرداریجمعیومشــترکازامالکومستغالتواراضی
ملکی یا استیجاری) تغییر یافت .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان قزوین اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
قزوین ()1070848

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیدی شــیر جهان نوش (ســهامی خاص)
بــه شــماره ثبــت  845و شناســه ملــی  10862080719به اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  23/09/1399تصمیمــات ذیل
اتخاذ شــد  :آقای محســن جهان بخشی به شــماره ملی 4285698560
بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای نــادر جهان بخش به شــماره ملی
 4380151506به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جهان
بخشی به شماره ملی  4390408607به سمت عضو هیئت مدیره آقای
محمد صالح همدانی ها به شــماره ملی (0016348354خارج از هیئت
مدیره و خارج از ســهامداران) فرزند علی اصغر متولد 19/06/1372
به نشــانی اســتان قزوین شهرستان تاکســتان جاده روستای برزلجین
جاده اراضی کشــمرز پالک  0کد پستی  3489113165به سمت مدیر
عامل انتخاب گردیدند .کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت
از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداســامی متفقا با امضاء
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر
نامــه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشــد اداره کل ثبت اســناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا ()1071956

آگهی تغییرات شــرکت آســام پالســت طبرســتان ســهامی خاص به
شــماره ثبــت  1575و شناســه ملــی  14006747968بــه اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1399
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  1- :خانم صدیقه مرعشــی به شــماره ملی
 2060666831بــه عنــوان بازرس اصلی  ،آقــای ابوالفضل دیلمی به
شــماره ملی  2142242979به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال
مالی انتخاب گردیدند 2- .روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت درج آگهی
های شــرکت تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد ()1073430

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی انبوه ســازان مســکن توسعه ابنیه ی
پایدار به شــماره ثبت  10306و شناســه ملــی  10570003928به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ
 18/06/1397و تائیدیه شــماره  9724946مورخ 16/12/1397
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرســتان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  1- :صورتهای مالی ســال های  94و  95و  96به تصویب رســید.
 2آقایان ســید مهدی خطیبی کدملی - 4322563279امید نوروزیکدملــی - 4322214169محمــد بابائــی کدملــی 4322570356
 حســن گنجــی پور کدملــی  - 4322735983نســیم خطیبی کد ملی - 4323085281مانــی عطــار کدملــی  - 4323029179ذوالفقار
شــعبان پور کدملی 2709805812به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره
و خانم اعظم طاهرخانی کدملی  - 0049237330آقایان محســن حاجی
شــفیعی ها کدملی - 4322659128ســید عبدالحمید خطیبی کدملی
 - 4322535534سید سیاوش نعمتی ورکی کدملی 4310460501
به ســمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب
گردیدنــد 3- .آقای محمد هادی مرســلی کدملــی  6159817051به
ســمت بازرس اصلی و آقای بامداد آزادروش کدملی 4310382703
بعنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان قزوین اداره ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری قزوین ()1071384

برگ ســبز خودرو ســواری هیونــدای رنگ خاکســتری
متالیک مدل  ۱۳۸۵به شماره موتور G4GC6508836
و شماره شاسی  IR85331100900و شماره پالک ۱۳۴
ق  ۹۴ایــران  ۲۲متعلق به آقای غالمرضا چاکری مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

آگهــی تغییرات شــرکت بازرگانی خزر طلوع هراز آمل ســهامی خاص
به شــماره ثبت  8194و شناســه ملــی  14009382320به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  08/10/1399تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :محل شرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس شهرستان
آمــل  ،بخش مرکزی  ،دهســتان هرازپــی جنوبی  ،آبــادی کلیکان ،محله
کلیــکان  ،خیابان کمربندی  ،کوچه بنکداران  ،پالک  ، 41طبقه همکف کد
پستی  4615143310تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1073434

گواهینامه ماشــین اینجانب فاطمه رجبی
فرزند عباس به شــماره شناسنامه 3072
و شــماره ملــی  2754443541صادره از
ارومیه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید
مدل  1394به شــماره موتور  1240671303و
شماره شاسی  NAAN01CE9FH241271و
شــماره پالک  764ق 55ایران  30متعلق به خانم
طیبه ملکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو ســواری پراید رنگ زیتونــی متالیک
مدل  1388به شــماره موتور  3070187و شماره شاسی
 S1422288101202و شــماره پالک  642د  58ایران
 85متعلق به خانم حمیرا چشــرخ گرگیــج مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.
آگهی تغییرات شــرکت بازرگانی مهرداد آریای کرخه شــرکت تعاونی
به شــماره ثبت  1378و شناســه ملــی  14004160260به اســتناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :حســین عبدی  5269821826به ســمت
بازرس اصلی و فرزاد صیفوری  1990001005به ســمت بازرس علی
البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان خوزســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
شوش ()1073391

