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تریبون
رئیس سازمان توسعه تجارت:

کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهدات
ارزی نکنند تعلیق میشود

رئیس سازمان توس��عه تجارت از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی
که تعهدات ارزی سال  ۹۸را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند ،خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حمید زادبوم در نشس��تی خبری درباره ایفای
تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت :بر اساس روشهای تعیین شده از سوی
بانک مرکزی ،صادرکنندگان بای��د عرضه حاصل از صادرات را به روشهای
عرض��ه در س��امانه نیما ،ف��روش ارز به نرخ س��نا و واردات به جای صادرات
انجام دهند.
وی اف��زود :صادرکنندگان تا  ۳۱تیرماه امس��ال فرصت دارند تا تعهدات
ارزی حاصل از صادرات کاالهای خود در سال  ۹۸را ایفا کنند.
زادبوم درباره اس��تفاده از کارتهای بازرگان��ی دیگران گفت :از نظر ما،
فردی که دارنده کارت بازرگانی اس��ت ،صادرکننده شناخته میشود و ایفای
تعهد ارزی به عهده وی اس��ت .اینکه ف��ردی با کارت بازرگانی دیگری اقدام
به صادرات کرده باش��د ،از نظر ما مسموع نیست ضمن اینکه ما در سازمان
توسعه تجارت چیزی به نام «کارت بازرگانی یکبار مصرف» را قبول نداریم.
به گفته رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ،نرخ ارز بازار آزاد ،نرخ رسمی
تائید شده نیست و اگر کسی بگوید نرخ ارز نیما با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی
دارد ،از نظر ما پذیرفتنی نیس��ت.وی ادامه داد :نرخ ارز س��امانه س��نا ،نرخ
میانگین واقعی ما است و  ۲۰درصد از ارز صادرکنندگان از طریق صرافیها
قابل فروش است.
زادبوم درباره تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود
را ایف��ا نکردهاند ،گفت :آنهایی که فع ً
ال صفر درصد هس��تند و هیچ رقمی از
ارز صادرات خود را به س��امانه نیما بازنگرداندهاند ،کارت بازرگانیشان مورد
تعلیق قرار گرفته است.
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خص��وص لغو معافیت مالیاتی
صادرکنندگان افزود :از نظر قانون ،صادرکنندگان معاف از مالیات هستند اما
اگر ایفای تعهد ارزی نکنند ،معافیت مالیاتی آنها لغو میشود.

دالیل اضافه نشدن دارایکم به پرتفوی خریداران
اعالم شد

درحالی که اعالم ش��ده بود دارایکم به عنوان نخس��تین صندوق ETF
دولت��ی از هفتم تیرماه ،قابل معامله اس��ت ،با گذش��ت تقریبا  ۴۸س��اعت،
این نماد بورس��ی هنوز در س��بد برخی کارگزاریها ننشس��ته و بسیاری از
سهامداران این سهام ،همچنان امکان معامله آنالین را ندارند که مدیر دارایی
و سرمایهگذاری بانک مسکن در این زمینه توضیحاتی را اعالم کرد.
محمد بختیار نصرآبادی در گفتوگو با ایس��نا ،با تاکید بر اینکه سازمان
بورس ،تامین س��رمایه بانک مس��کن ،نهادهای مرتبط و دولت وظیفه خود
میدانند که کارها سریعتر پیگیری شود ،اظهار کرد :در زمان پذیره نویسی
دارایکم ،به جز روز آخر اعالم ش��ده بود که مدت زمان انتظار دو ماه اس��ت.
همان زمان هم مردم استقبال نکردند؛ به طوریکه این صندوق باید  ۱۷هزار
میلیارد تومان وجه جذب میکرد اما فقط  ۶۰۰۰میلیارد تومان جذب کرد.
اما پس از آنکه دو ماه انتظار با تصمیم دولت به یک ماه انتظار کاهش یافت
و بازدهی  ۱۰۰درصدی داده است ،مردم عالقهمند شدند.
وی ادامه داد :تا روز آخر پذیرهنویس��ی م��دت زمان انتظار دو ماه اعالم
شده بود .همان یک ماه هم به تعطیالت خرداد همزمان شد و کل روز کاری
خرداد  ۱۷روز بود که بخشی از تاخیرات به خاطر این موضوع است.
سجامیها و غیرسجامیها چه باید بکنند؟
مدیر دارایی و س��رمایهگذاری بانک مس��کن با بیان اینکه تقریبا س��ه و
نیم میلیون کد برای دارایکم پذیرهنویس��ی ش��د ،گفت :از این تعداد تقریبا
دو میلی��ون و  ۶۰۰هزار نفر کد بورس��ی س��جامی داش��تند .م��ا به عنوان
مدی��ر صندوق اطالعات را در اختیار ش��رکت س��پردهگذاری ق��رار دادیم و
درخواست کردیم امکان معامله دارایکم به همه ثبتنام کنندگان داده شود،
این ش��رکت به دلیل محدودیتهای نرم افزاری ،پرس��نلی و زمانی که با آن
مواجه بود بخشی از کدها را آزاد کرد.
نصرآبادی ادامه داد :در این راس��تا ،روز چهارش��نبه هفته گذش��ته از
دو میلیون و  ۶۰۰هزار نفر ،برای یک میلیون نفر فعال ش��ده است .این آمار
در روز ش��نبه به دو میلیون نفر ،روز گذش��ته به دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر
رسید و امروز و فردا دارایکم برای دو میلیون و  ۶۰۰هزار نفر که کد بورسی
سجامی داشتند فعال میشود.
وی درم��ورد اف��رادی که در س��جام ثبتنام نکردهاند نی��ز توضیح داد:
دارایکم افرادی که در سجام ثبتنام نکردهاند به عنوان کد ناشناس رزرو در
س��پردهگذاری مینشیند .یعنی حق آنها پایمال نمی شود اما باید سجامی
شوند .افرادی هم که به تازگی سجامی شدهاند باید صبر کنند.
مدیر دارایی و سرمایهگذاری بانک مسکن درمورد افرادی که دارایکم در
پرتفوی آنها ننشس��ته اس��ت نیز توضیح داد :اگر این افراد سجامی هستند
میتوانند به سایت س��پردهگذاری مراجعه کنند و در سامانه ذینفعان ناظر
سهم را ببینند ،و بعد اگر میخواهند آن را تغییر دهند.

افزایش قیمت گوشت در هفته جاری

رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران گفت :در حال حاضر قیمت
ه��ر کیلو گوس��فند زنده در بازار ته��ران  40هزار تومان اس��ت که اگر وارد
بازار عراق ش��ود به  90هزار تومان میرس��د .این عامل باعث شده تا شاهد
خروج غیرمجاز دام زنده از ش��هرهای اش��نویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه
عراق باشیم.
علیاصغ��ر ملک��ی در گفتوگو با ایلن��ا در مورد آخری��ن وضعیت بازار
گوشت گوس��فندی گفت :در هفته گذشته شاهد افزایش چهار هزار تومانی
در گوش��ت گوس��فندی بودیم که دلیل آن کمبود دام زنده بود .با توجه به
اینکه ما در اوایل هفته قرارداریم تقاضا برای گوشت افزایش یافته و این باعث
افزایش قیمت شده است.وی ادامه داد :درحال حاضر قیمت هر کیلو گوشت
گوسفندی  88هزار تومان تا  90هزار تومان به فروشنده عرضه میشود که با
احتساب  10درصدی سود فروشنده با قیمت تقریبا  98هزار تومان به دست
مصرف کننده میرسد .همچنین افزایش قیمت مرغ باعث افزایش تقاضا در
قیمت گوشت شده است که امیدواریم از امروز بازار آرامتر شود.
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

پیشنهاد انتشارگواهی سپرده یورویی بزودی به
شورای پول واعتبار میرود

رئیس کل بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی بزودی
طرح گواهی س��پرده یورویی را به شورای پول و اعتبار
ارائه خواهد داد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر ،عبدالناصر همتی در
صفح��ه خود در فضای مجازی از برنامه این بانک برای
ارائه پیش��نهاد به ش��ورای پول و اعتبار جهت انتش��ار
گواهی سپرده یورویی خبر داد.متن کامل یادداشت به
این شرح است:
 در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی واجرای عملیات بازار باز ،و به منظور مدیریت نقدینگی و
هدایت تورم به سمت هدف  ۲۲درصدی ،بانک مرکزی
به زودی طرح گواهی س��پرده یورویی رابه شورای پول
و اعتب��ار ارائه خواهد داد .بر این مبنا ،قرار اس��ت بانک
مرکزی در قالب گواهی یورویی با س��ود مش��خص ،و با

فروش به نرخ بازار ،نس��بت به جم��ع آوری ریال اقدام
نماید .دراین طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی

اسکناس یورویی خود متعهد میشود ،عین مبلغ را در
زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.
 اق��دام پیش��ین بانک مرک��زی ب��رای کمک بهثب��ات بیش��تر در بازاره��ای دارای��ی ،یعن��ی افزایش
ن��رخ س��ود س��پرده بانکها ن��زد بان��ک مرک��زی از
 ۱۰درص��د ب��ه  ۱۲درصد ،که از روز گذش��ته اجرایی
شد ،موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از
 ۱۰.۵درص��د ب��ه  ۱۲.۵درص��د افزایش یاف��ت .بانک
مرک��زی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را
تداوم خواهد داد .ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست
پول��ی این اج��ازه را میدهد که در زم��ان مقتضی و تا
جایی که نیاز باش��د ،سیاس��تگذار از ابزار پولی خود به
منظور ثبات مالی و رس��یدن به هدف تورمی اس��تفاده
نماید.

شکایات پذیرفته نمیشود؛

موجر و مستاجر مسالمت آمیز به توافق برسند

ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک
گف��ت :در ش��رایط جدی��د موج��ران و
مس��تاجران بای��د مس��المتآمیز برای
قراردادها به توافق برس��ند چراکه هیچ
یکی از ش��ورای حل اختالف شکایتی را
نمیپذیرد مگر برای موارد خاص.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو
با ایلنا درب��اره قرارداده��ای اجاره پس
از مصوبات جدید دولت اظهار داش��ت:
تجربه تمدی��د قراردادهای اجاره جدید
نیس��ت در ابت��دای انق�لاب ه��م برای
س��اماندهی بازار در شرایط هرج و مرج،
اعالم ش��د که قراردادهای اجاره تا س��ه
سال تمدید میشوند.
وی ادام��ه داد :در ش��رایط کرون��ا
بس��یاری از کشورها نس��بت به تمدید
خودکار قراردادهای اجاره اقدام کردند.

در ایران هم تصمیم ستاد مبارزه با کرونا
برای ایجاد امنیت و ارتقای سالمت مردم
این ب��وده که تا یک س��ال قراردادهای
اج��اره با حداکث��ر  25درص��د افزایش
قیم��ت در ته��ران 20 ،درصد در کالن
ش��هرها و  15درصد سایر شهرستانها
تمدید شوند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﻧﻮﺭﺳﺎ ﺁﺫﺭﻧﮓ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ  1399/03/19ﺑـﻪ ﺷــﻤـﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  23000ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ
 14009191809ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭ ﻓﺸـﺎﺭ ﻗﻮﻱ  ،ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ
ﺭﻭﺷــﻨـﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﺮﻗﻲ ،
ﻧﺼـﺐ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ  ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ
ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ  ،ﺻـﻨﻌﺘﻲ  ،ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ
ﺧﺼـﻮﺹ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ  ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼـﻮﺻﻲ  ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ
ﺩﺭﺻــﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ  :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،
ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ  ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷـﻬﻴﺪ ﺿـﻴﺎءﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎﭘﻮﺭ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(  ،ﭘﻼﻙ ، 2
ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  6715838694ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻨﻘﺴـﻢ ﺑﻪ  100ﺳﻬﻢ  10000ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 100ﺳــﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺒﻠﻎ  350000ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻮﺳــﺴــﻴﻦ ﻃﻲ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  12059ﻣﻮﺭﺥ  1399/03/03ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ
ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸــﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ  12059ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ
ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳـﻬﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3258396681ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  3258943400ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﺭﻱ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  4969079439ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  2ﺳـﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀـﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳــﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺍﻣﻀــﺎء ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ :
ﻃﺒﻖ ﺍﺳــﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳــﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺎﻭﺷــﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3241458288ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻗﺎﻱ
ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺎﺿـﻠﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3330037385ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-663ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(885570
ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18200ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660025580

ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺻــﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/12/08
ﺗﺼــﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ -1: - 1 :ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ -2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻴﻦ -3ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ -4ﺗﺼــﻮﻳﺐ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ  - 1ﺍﻋﻀــﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ.1..ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻴﺎﻭﺵ
ﺍﻟﻤـﺎﺳــﻮﻧـﺪﻱ ﺑـﺎﺷــﻤـﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ).2(3251259891ﺁﻗـﺎﻱ ﺳــﻌﻴـﺪﻓﺨﺮﻱ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ).3(3240541688ﺁﻗـﺎﻱ ﺍﺻــﻐﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ).4(3250360953ﺁﻗﺎﻱ
ﺳــﺎﻻﺭﻓﺨﺮﻱ ﺑـﺎ ﺷــﻤـﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ).5(3257106378ﺧﺎﻧﻢ ژﺍﻟﻪ ﺟﻤﺸــﻴﺪﻱ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ)(3256798152ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ2ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪ •  _2ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﺎﺩﻩ  147ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ
 10320404190ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2030149926ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3256995748ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺒـﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ_3 .ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴــﺎﺑﺮﺱ ﻭ
ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴـﺎﺏ ﺳـﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 29
ﺍﺳــﻔﻨﺪ  1397ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼــﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ -4 • .ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
-665ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(885573

ریی��س اتحادیه مش��اوران امالک
تاکی��د کرد :ه��ر چند که از نظر ش��رع
مالکی��ت محترم اس��ت و کس��ی اجازه
دخال��ت در این معامالت را ندارد اما در
این ش��رایط اضط��راری ،تصمیم دولت
این بوده که تمام قراردادها تا یک سال
تمدید ش��ود مگر در شرایط خاص .این

قانون هم از امروز در تمام کشور به اجرا
میرسد.
خس��روی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تمام
جوانب این مصوبه و این تصمیم با سران
قوه و مراجع قضایی بررسی شده است،
گفت :در این ش��رایط جدی��د موجران
و مس��تاجران باید مس��المتآمیز برای
قراردادها به توافق برس��ند چراکه هیچ
یکی از ش��ورای حل اختالف شکایتی را
نمی پذیرد مگر برای موارد خاص.
وی اف��زود :اگ��ر موجر و مس��تاجر
ب��ا مس��المت ب��ه تواف��ق برس��ند و در
صلح و س��ازش بخواهند ق��رارداد خود
را تمدی��د کنن��د کس��ی ح��ق دخالت
ن��دارد و نی��ازی نیس��ت ب��رای تمدید
قرارداد از طریق مش��اوران امالک اقدام
کنند.

میز خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

تمدید خودکار اجاره نامه ها با صدور مصوبه جدید

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :تم��ام اجاره نامههای��ی که تاریخ
سررس��ید آنها رسیده است از امروز با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش
اجاره بهای مصوب ،خودکار تمدید میشوند.
به گزارش مهر محمود محمودزاده با حضور در شبکه یک سیما افزود:
بر اساس مصوبهای که امروز صادر و ابالغ شد سقف افزایش اجاره بها یا رهن
در ش��هرهای مختلف اعالم شد.وی با اش��اره به حدود هزار و  ۳۰۰شهر در
کشور گفت :افزایش اجاره بها و رهن در تهران  ۲۵درصد ۷ ،کالنشهر باالی
یک میلیون نفر جمعیت  ۲۰درصد و مابقی شهرها  ۱۵درصد ،قانونی است.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه تصریح کرد :این
مصوبه دارای چند شرط (الزام) است شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره
فعلی به تعهدات خود عمل کرده باش��د و مستأجری که موجب ضرر و زیان
مالک شده باشد مشمول این تمدید نمیشود و همچنین در صورتیکه مالک
در دوره اجاره ،قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت
دو ماه ،ملک را تخلیه کند و ش��رط آخر اینکه مس��تأجر سقف اجارهای که
تعیین شده است را قبول نکند که این شروط ،مشمول این مصوبه نیست.
وی گفت :قراردادها برای یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید میشود
و بر اساس مصوبه تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد
داش��ت و تا  ۳ماه بعد از آن هم اجرایی میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی
اف��زود :ای��ن مصوبه برای آرام کردن فضای روانی در بازار اجاره بس��یار مؤثر
اس��ت به ویژه در کالنش��هرها که در حال حاضر در  ۷ش��هر کشور که نرخ
اجاره نشینی در آنجا باالی  ۴۵درصد است.
محمودزاده درباره تسهیالت برای اجاره نیز گفت :این موضوع به همراه
تأمین مالی طرح مس��کن هم از نظر س��اخت و یا اجاره از طریق معاون اول
ریاست جمهوری به بانک مرکزی محول شده که بانک مرکزی مسئول ارائه
این بسته مالی شده و در  ۱۰روز گذشته جلساتی با محوریت بانک مرکزی
برگزار ش��ده است و امیدواریم در هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه کند
و مصوبات اخذ شود.

 ۱۵۰۰میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شد

ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران اعالم ک��رد ۱۵۰۰ :میلی��ارد تومان به
گندمکاران تا  ۷تیرماه پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ش��رکت بازرگان��ی دولتی از خرید تضمینی
 ۴میلی��ون و  ۱۸هزار تن گندم تا  ۸تیرم��اه خبر داد و اعالم کرد که ارزش
گندمهای خریداری به بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر این اس��اس ،تا تاری��خ  ۷تیر ماه  ۱,۵۰۰میلی��ارد تومان دیگر نیز به
حساب کشاورزان سراسر کشور واریز شد و  ۸۳درصد از کل پول گندمهای
خریداری ش��ده گندمکارانی که تا  ۳۱خ��رداد گندم خود را به مراکز خرید
تحویل دادهاند و در سامانه ثبت شده ،تسویه شد.
براساس اعالم شرکت بازرگانی دولتی ،تاکنون  ۲۳۴هزار تن دانه روغنی
کلزا نیز به ارزش  ۱,۰۰۰میلیارد تومان در  ۲۹استان خریداری شده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  18200ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660025580
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻـﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1398/12/08ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺷــﺪ  - 1 :ﺗﺼــﻤﻴﻤـﺎﺕ ﺫﻳـﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺍﻟﻒ :
 -1ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﺍﻟﻤﺎﺳــﻮﻧﺪﻱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3251259891ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -2ﺳﺎﻻﺭﻓﺨﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ 3257106378ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -3ﺁﻗﺎﻱ ﺳــﻌﻴﺪﻓﺨﺮﻱ ﺑﺎ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ) (3240541688ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -4
ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺻـﻐﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ) (3250360953ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -5ﺧﺎﻧﻢ ژﺍﻟﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ)(3256798152
ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺏ
 :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ .ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-666ﺵ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(885576

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻃﺐ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺠﻢ
ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ  1399/04/03ﺑـﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  560158ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﺳــﻪ ﻣﻠﻲ
 14009229927ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﺷــﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻛﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﺗﺮﺍﭘﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﻔﺘﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻜﻠﻢ،ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﻠﻊ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﺮﺍﭘﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻭ ﻛﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺴـﻤﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣﭙﻮ
ﻭ ﺻــﺎﺑﻮﻥ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ
ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣـﺪﺕ ﻓﻌـﺎﻟﻴـﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻـﻠﻲ  :ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، 19ﺷـﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﻴﺮﺍﻧﺎﺕ  ،ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ،ﺷــﻬﺮ ﺗﺠﺮﻳﺶ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻨﺠﻚ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻮﻡ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ  ،ﭘﻼﻙ  ، 13ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﺪﭘﺴــﺘﻲ  1984739633ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷـﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  30000000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷـﺮﻛﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0370029291ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  7200000ﺭﻳﺎﻝ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ
ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1741834988ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  7200000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1757688021ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
 8400000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺩﻫﮕﻼﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3790013315ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ  7200000ﺭﻳﺎﻝ ﺳـﻬﻢ ﺍﻟﺸـﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺍﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0370029291ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  1741834988ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1757688021ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺩﻫﮕﻼﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3790013315ﻭ ﺑﻪ
ﺳـﻤﺖ ﻋﻀـﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷـﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻃﺮﻓﻲ
ﺟﺒﺮﭘﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ
ﺍﻣﻀــﺎ ﻧﺠﻤﻪ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺍﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳــﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-234ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(893451

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺭﺍﻫﻴﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  5563ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102102860
ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/11/01ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺳﻌﺪﻱ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  2181085651ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻــﻠﻲ ﻭ ﺩﺍﻭﺩ
ﻣﺎﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  1285083598ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  -ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﺸـﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ  - .ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻭ ﺣﺴـﺎﺏ ﺳـﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ  1396ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻗﻠﻲ ﺗﺒﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻛﺸﻮﺭ
-235ﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ )(893452

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍ ﺭﺳﺎﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  549305ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008723679
ﺑـﻪ ﺍﺳــﺘﻨـﺎﺩ ﺻــﻮﺭﺗﺠﻠﺴــﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ
 1399/02/29ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻲ  0074047701ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0076441121ﻭ ﺁﻗﺎﻱ
ﻋﻄﺎﺍﻟﻪ ﺟﺎﺑﺮﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0079076815ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ  2ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-236ﺩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(893453

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﺩ ﭼﻴﻦ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 14475
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660141582

ﺑﻪ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1398/11/24ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪ  - 1 :ﺳﻤﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ:
ﺁﻗﺎﻱ ﺑﻴﮋﻥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3252729857ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  3329791527ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧـﺎﻳـﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻭﺁﻗـﺎﻱ ﻳﻮﺳــﻒ ﻏﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 3320189417ﺑـﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀــﻮﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ
ﺑـﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ -2 .ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ،ﺳـﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀــﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
-667ﺵ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ )(885581

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻭﺍ ﺭﺳﺎﻥ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  549305ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14008723679

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1399/02/29ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻄﺎءﺍﻟﻪ
ﺟﺎﺑﺮﺍﻧﺼـﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0079076815ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0076441121ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  -ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ
 0074047701ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎء ﺩﺍﺭ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻧﻜﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ
-237ﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(893454

