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شمــاره 3981

بانــک مرکزی با توجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشــور و
لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب ،ضمن تأکید بر ارائه هرچه
بیشــتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان توسط شبکه بانکی ،در
بخشنامهای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.
به گزارش اعتدال ،بانک مرکزی اعالم کرد با توجه به روند صعودی

خبر

سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی افزایش یافت

و شــروع موج دوم بیماری کرونا در کشــور و در راستای مدیریت،
کنترل و پیشــگیری از شــیوع این ویروس ،از شبکه بانکی تقاضا
میشود ،به صورت موقت ،بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری
به منظور تســهیل اســتفاده هموطنان از درگاههای غیرحضوری و
کاهش مراجعات حضوری مردم به شــعب و دستگاههای خودپرداز،

رشد پرشتاب شاخص بورس ،پس از اصالح موقت

احیای بیش از  ۵۶۲۰شغل از ابتدای امسال

معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و مدیرعامل ســازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران از احیــا و راه اندازی مجدد  ۳۱۴واحد
صنعتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش اعتدال ،محســن صالحینیا در جلســه قرارگاه جهش تولید که با
حضور سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد ،گفت :با راه اندازی
مجدد این واحدها برای  ۵هزار و  ۶۲۳نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود :بیشترین واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی
با  ۲۷درصد ،صنایع شــیمیایی  ۲۶درصد و صنایع غذایی و آشــامیدنی ۱۸
درصد است.
به گفته صالحی نیا در یک هفته گذشته و منتهی به  ۲۱تیرماه امسال ،تعداد
 ۷۸واحد جدید مجدداً راه اندازی شده و وارد چرخه تولید شده اند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه استانهای خراسان شمالی،
کردستان و مازندران از ابتدای سال تاکنون راه اندازی مجدد واحد نداشته اند،
گفت :استان تهران با  ۴۴واحد ،اصفهان  ۴۰واحد صنعتی و آذربایجان غربی
با احیای  ۲۸واحد صنعتی بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی
را از ابتدای امســال به خود اختصاص دادهاند.به گزارش ایسنا ،وزارت صمت
وعده داده که امسال  ۱۵۰۰واحد تولیدی راکد کشور به عرصه تولید بازگردد.

کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف
تعلیق شود

رییس اتاق بازرگانی تهران میگوید در صورتی که بانک مرکزی فهرســت
صادرکنندگان متخلفی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند اعالم
کند ،ما کارت بازرگانی آنها را تعلیق میکنیم.
به گزارش اعتدال ،مسعود خوانساری با بیان این مطلب افزود :به بانک مرکزی
اعالم کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارز حاصل از صادرات خود را
برنگرداندهاند ،اعالم کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند.
وی اظهار داشت :با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که برای بازگشت
ارز خود اقدام نکردهاند ،آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشــده به اقتصاد
کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی ،تسویه کنند
کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شــد.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
اضافه کرد :پیشنهاد مشخصی را که قب ً
ال به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری
میکنیم این اســت که همان طور که برای کارتهای بازرگانی جدید در امر
واردات برای سالهای اول و دوم محدودیت قائل میشویم ،برای صادرات نیز
همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارتهایی که سال اول صادر میشود،
محدودیت قائل شــویم .اگر ارز صادراتی را کامــل برگرداند ،اجازه صادرات
برای ســال دوم داده شود و در صورت تســویه در سال دوم از سال سوم به
بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.رییس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران گفت :نگرانی عمده برای
کارتهایی است که ممکن است یکبار در سال از آن استفاده شود از اینرو اگر
محدودیتهای پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مث ً
ال کارت
بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط  ۲۰۰هزار دالر صادر کند و اگر
توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری
از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.
آگهی تغییرات شرکت سیل آسای مازندران سهامی خاص
به شــماره ثبت  8205و شناســه ملــی 10760356547
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1399/02/25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :اعضاء
هیئــت مدیره تا تاریخ  1401/02/25به قرار ذیل انتخاب
گردیدنــد :آقــای ســیدعباس میرعمــادی بــه شــماره ملی
 5769406305و خانــم ام لیــا صالحی اللیمی به شــماره
ملی  2092274430و آقای ســیدولی میرعمادی به شماره
ملــی  5769892846و آقای مصطفی یوســفی به شــماره
ملــی  4989689496تا تاریــخ  -2 .1401/02/25آقای
افشــین نقیبی ورندی به شــماره ملی  2091412600به
عنــوان بازرس اصلــی  ،آقــای عبداللطیف صادقــی اللیمی
به شــماره ملــی  2091591981بــه عنوان بــازرس علی
البــدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد -3 .روزنامه
کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین
شــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان مازندران اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری ()911085

تمرکز کنند.بر این اساس ،ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
(شــتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی ،خودپردازها و
کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبان ه روز از مبدأ هر کارت
به شصت میلیون ریال افزایش یابد.
همچنین ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت

یک کارشــناس اقتصادی گفت :ســهامداران نباید
نگران اصالح شــاخص بورس که گاهی در بازار رخ
میدهد باشند ،زیرا اصالح موقت ،الزمه رشد پرشتاب
نماگر این بازار است.
«رضا آریاراد» در گفت و گو با ایرنا به اصالح شاخص
بورس در بازار روز گذشته اشاره کرد و گفت :شاخص
کل بورس که بیانگر سطح عمومی قیمت و تغییرات
قیمت ســهام شرکتهای پذیرفته شــده در بورس
اســت ،پس از صعود بیوقفه یک ماهه و حدود ۸۰۰
هزار واحدی باید اصالحی را تجربه میکرد.
وی با تاکید بر اینکه اصالح شاخص بورس میتواند
مزایایی را با خود به همراه داشته باشد ،اظهار داشت:
یکی از جنبههای مفید این اصالح میتواند واقعیتر
شدن قیمت سهام ،قرار گرفتن فرصتهای کافی در

اختیار فعاالن بازار جهت انتخاب و تحلیل سهام مورد
نظر و در نهایت تصمیمگیری برای سفارشگذاری و
معامله باشد.
آریاراد خاطر نشــان کرد :به نظر میرسد در روزهای
آینده و بعــد از اصالح کوتاهمدت شــاخص بورس
دوباره شــاهد ادامه روند صعودی پرشتاب شاخص
بورس باشیم.
این کارشناس اقتصادی به عواملی که باعث بازگشت
دوباره روند صعودی ارزش ســهام در بازار امروز شد،
اشــاره کرد و افزود :افزایش حجــم روزانه نقدینگی
به بــورس ،خبرهای مثبت مجامع در تعیین ســود،
صحبتهای اخیر مســئوالن دولتی مبنی بر فراهم
کردن بسترهای ســرمایهگذاری برای سهامداران و
همچنین ارزشمندتر شدن دارایی شرکتهای بورسی

با توجه شــرایط حاکم تورم در اقتصاد کشور از جمله
عواملی هستند که شاخص بورس را بعد از اصالحی
کوتاه مدت دوباره به مسیر صعودی باز میگرداند.
وی ســرمایهگذاران را مــورد خطــاب قــرار داد و
گفــت :با توجه به افزایش بیســابقه ورود نقدینگی
و ســرمایهگذاری در ایــن بــازار ،توصیــه مــا به
سرمایهگذاران تازه وارد این است که از طریق مشاوره
با کارشناســان خبره بورس نسبت به سرمایهگذاری
مطمئــن و با انگیزه بلندمدت اقدام به خرید ســهام
کرده و از هیجانات مقطعی ،نوسانگیری و تشکیل
صفهای خرید و فروش که برخالف اصول منطقی
سرمایهگذاری بوده و نتیجه ضرر و زیانهای زیادی
را در پی دارد ،پرهیز کنند.
آریاراد اظهار داشــت :با نگاهی تحلیلی و واقعبینانه
به شــاخص بورس میتوان گفت ،افرادی نســبت
به ســرمایهگذاری در این بازار موفــق بودهاند که با
انتخاب ســهام کارشناسی شــده و با دیدگاهی بلند
مدت ،وارد بازار ســهام شده و از پتانسیل باالی روند
صعودی ارزش سهام ،بدون در نظر گرفتن افزایش و
کاهشهای مقطعی و هیجانی تنها با نگهداری سهام
خود از سود این بازار بهره مند شدهاند.
این کارشــناس اقتصادی اظهار داشت :در این زمینه
میتوان به ســرمایهگذاری در صنعت خودرو ،گروه
بانکی ،معدنی و نفتی اشــاره کرد که تفاوت قیمت
ســهام هریک از آنها در بازه زمانی یک ساله و بیش
از یک ســال و با افزایش چنــد برابری خود بازدهی
هنگفتی را در اختیار سهامداران قرار دادهاند.

خودروهای موجود در انبار تملیکی قابل شمارهگذاری نیستند

عضو هیات مدیره ســازمان اموال تملیکی درباره تعداد
خودروهای موجود در انبار سازمان امور تملیکی گفت :در
حال حاضر اغلب خودروهای موجود از جمله خودروهای
باالی  2500سی سی است که امکان شماره گذاری آنها
در داخل کشور وجود ندارد.
حســین میرمعینی در گفت وگو با ایلنا درباره موجودی
کاالهای اساســی در انبارهای ســازمان تملیکی اظهار
داشت :کاالهای فسادپذیر یا استراتژیک که وارد سازمان
میشــوند به ســرعت نســبت به تعیین و تکلیف آنها
تصمیمگیری میکنیم .اگر وزارت جهاد کشاورزی تمایلی
به دریافت این کاالها داشــته باشد ،نسبت به تحویل آن
به این وزارتخانه اقــدام میکنیم .وی افزود :در صورتی
وزارت جهاد کشــاورزی تمایلی به دریافت این کاالهای
فاسد شدنی و اســتراتژیک نداشته باشد ،اگر این کاالها
در بخش غذای دام و طیور باشــد با انجام اســتعالم از
طریق وزارت جهاد ،این کاالها بین شرکتهای تولید دام

به فروش میرسد.معاون بهره برداری و فروش سازمان
اموال تملیکی تاکید کرد :قانون به سازمان اجازه داده است
که تا یک ســال کاالها را نگهداری و تعیین تکلیف کند
اما در خصوص کاالهای استراتژیک از جمله فسادپذیر و
اشتعال پذیر خود سازمان برای استانها این تبیین را داشته
که ظرف کمتر از یک ماه نســبت به تعیین تکلیف این
اقالم اقدام کند.میرمعینی درباره سالمت این کاالها اظهار
داشت :این کاالها از کانال وزارت بهداشت عبور میکند و
مقام تشخیص دهنده سالمت آن ،وزارت بهداشت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در انبارهای سامان امور
تملیکی دپوی دانههای دامی وجود دارد که بتواند در اختیار
تولید کنندگان مرغ و طیور قرار گیرد تا از التهاب این بازار
بکاهد ،گفت :نهایت میزان دانههای دامی و طیور حدود 2
هزار تن است و رقمی نیست که بتواند مشکل این بخش
را برطرف ســازد .معاون بهره برداری و فروش سازمان
اموال تملیکــی همچنین درباره موجــودی خودروهای

آگهی تغییرات شرکت نیروگستر شیروان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  467و شناسه ملی 10860302896
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :مریم عباسی پیرودلو به کدملی:
 0829460063به ســمت رئیس هیئت مدیره و ســعادت
عباســی پیرودلو به کدملی 0829793577 :به سمت نائب
رئیــس هیئــت مدیره 3ـ عبــاس صفاپور مقــدم به کدملی:
 0829334661به ســمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
انتخابشدند-.کلیهاوراقواسنادتعهدآورشرکتازقبیل
چک،سفته،بروات و قراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری بــا امضای عباس صفاپور مقدم (مدیرعامل)و مریم
عباســی پیرودلو (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهرشرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
()911788

تاســیس شــرکت ســهامی خاص هیوا پردیس ماندگار درتاریخ  1399/04/15به شماره ثبت  72820به شناســه ملی  14009262057ثبت و امضا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :واردات وصادرات ،تهیه ،تولیدونگهداری ،بســته
بندی،توزیع وفروش مکمل های غذایی،ورزشــی،رژیمی،دارویی وانواع ترکیبات دارویی اعم از گیاهی وشــیمیایی،انواع لوازم بهداشــتی آرایشی از قبیل
ســرمه و ادکلن وکرم،لوازم طبی وکاالهای پزشــکی وتجهیزات بیمارســتانی اعم از پزشکی ،دندانپزشــکی ودارویی وتجهیزات مصرفی بیمارستانی وطبی.
کلیــه فعالیــت هــای تجاری  ،بازرگانی داخلی و خارجی و تجارت کلیــه کاالهای مجاز .فعالیت در زمینه تجارت زمینــی ،هوایی،دریایی،خرید وفروش و توزیع و
پخــش وحــق العملــکاری کاال ها،واردات وصادرات و نگهــداری کاال وانجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت ســفارش،امورگمرکی وترخیص کاال .تهیه کاال از
تولید کنندگان و توزیع آن در سراســر کشــور.صادرات و واردات وتهیه و بســته بندی انواع مواد غذایی شــامل شکالت،لبنیات،نوشیدنی ها ونوشابه های
گازدار وآبمیوه ،نبات ،حبوبات ,زعفران و غالت ،خشکبار،ادویه جات،زیره ،سبزیجات خشک و محصوالت و ماشین آالت مربوطه  .دربرگیرنده امورپیمانکاری
درزمینه جنگل داری،درخت کاری،بهســازی واصالح اراضی،آبخیزداری،آبخوان داری،مالچ پاشــی وتثبیت شــن روان،عملیات به زراعی .کاشــت وداشت و
برداشت محصوالت عمده کشاورزی ،مرتع داری و ایجادمرتع دست کاشت،ایجادفضای سبزونگهداری آن.اموردامپروری شامل(طیور،گاوداری،زنبورداری،
گوسفندداری).انجام پروژه های امکان سنجی کشاورزی ومنابع طبیعی،دامپروری،فضای سبز ومجتمع های گلخانه ای.تهیه طرح های جامع کشاورزی ،منابع
طبیعی ودامپروری.استانداردســازی وبهینه ســازی فضای ســبز،انواع مجتمع های گلخانه ای ونظارت براجرای طرح های فوق.تولید،فرآوری ،بســته بندی
وپخش انواع محصوالت غذایی ونهاده های کشاورزی بجزبذور اصالح شده یارانه ای .انجام کلیه مراحل مربوط به نظارت،طراحی واجرای پروژه های عمرانی-
کشــاورزی ومنابع طبیعی .تامین،تهیه،توزیع وتولید کیت های تشخیصی آزمایشگاهی-طراحی وتولیدتجهیزات بیوتکنولوژی-دارویی وغذایی-محیط های
کشت،حشره کش های بیولوژیک-تجهیزات آزمایشگاهی بیوتکنولوژی-کشت بافت گیاهان وژنتیک.تولیدمواداولیه دارویی فرآوری وبسته بندی گیاهان
دارویی بخصوص گیاه گلرنگ،گیاه پزشکی ،اصالح نباتات و مبارزات با آفات .عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی
وخصوصی و ایجاد شــعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشــور،اخذ وام و اســتفاده از تسهیالت بانکها و موسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت شرکت.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان خراســان رضوی  ،شهرســتان
مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شــهر مشــهد ،محله فرهنگ  ،خیابان عدل [معلم  18-فرهنگ  ، ]15خیابان ســیدرضی [ 17عدل  ، ]20پالک  ، -199طبقه همکف
کدپســتی  9188854138ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  99/1919/377مورخ  1399/04/11نزد بانک توسعه تعاون شعبه بلوار
معلم مشــهد با کد  1919پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل مســتور به شــماره ملی  0923986014و به سمت مدیرعامل به مدت
 2ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای حمیدرضا مهاجری خراسانی به شماره ملی  0924787333و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2ســال آقای محمدمهدی مهاجری خراســانی به شــماره ملی  0925523070و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مرتضی مستور به
شــماره ملی  0931483263و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای علیرضا خضری به شماره ملی  0921365871به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای حامد جعفری به شــماره ملی  0924836938به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال 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 استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()909647

تحویل شده به سازمان اظهار داشت :هر آنچه که هیات
وزیران درباره خودروهای ترخیص نشــده تصمیم گیری
کند فصل الخطاب اســت .اگر چنانچه گمرک کاالیی را
به عنوان متروکه اعالم کند ســازمان امور تملیکی آن را
میپذیــرد .وی افزود :درباره هر تعداد خودرویی که تا به
امروز به سازمان اموال تملکی تحویل شده ،طبق تبصره
ذیل ماده  33قانون ،صاحبان آنها در صورت درخواســت
میتوانند نســبت به دریافت آن اقــدام کنند در صورتی
که صاحبان این خودروها به گمرک اعاده کرده باشــند،
ســازمان امور تملیکی نســبت به بازگرداندن آن خودرو
اقــدام میکند ،حتی اگر در معرض فــروش قرار گرفته
باشــد.میرمعینی تاکید کرد :قانون این اجازه را داده است
که صاحبان کاال نســبت به بازگرداندن خودروهایشان
از ســازمان امور تملیکی اقدام کنند تا خودرو به گمرک
برگردد بنابراین تا جایی امکان قانونی آن وجود داشــته
باشد در حق صاحبان اجحاف نمیکنیم.

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی فــوالد کیمیــای صبا
شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  659و شناســه ملی
 10861604134بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره
مورخ1399/01/24تصمیماتذیلاتخاذشد:بنابهاختیار
حاصلهتفویضمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/12/1
در خصــوص افزایش ســرمایه به هیئت مدیــره و با رعایت
تشــریفات مقرر اساســنامه و الیحه اصالحی قانون تجارت ،
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  1.051.904.800.000ریال
منقســم به 10000ســهم 105.190.480ریالی به مبلغ
 1.476.032.815.360ریال منقســم به 14032ســهم
 105190480ریالــی از طریــق باالبردن تعداد ســهام و از
محل مطالبات حال شده سهام داران افزایش و عملی گردید
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردیــد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اسفراین ()911790

ســازها از  ۱۰میلیون ریال به  ۳۰میلیون ریال با حصول اطمینان از
انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام
دهنده تراکنش قابل افزایش است .با توجه به خطرات ناشی از سوء
اســتفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش
سقف انتقال وجه مجاز نیست.

خبر

اخذ مدارک احراز هویت از طرفین
معامله در بازار متشکل ضروری نیست

در خصــوص معامالت انجام شــده در بازار متشــکل معامالت ارزی از
جلسه معامالتی امروز یکشــنبه مورخ  ،۲۲/۰۴/۱۳۹۹اخذ مدارک احراز
هویــت از طرفیــن معامله و امضــای ذیل فاکتورهــای خرید و فروش
ضروری نمیباشــد .به گزارش اعتدال ،در اطالعیه بازار متشــکل ارزی
آمده اســت :به اطالع کارگزاران محترم می رساند ،عطف به نامه شماره
 ۱۱۵۹۲۷/۹۹مــورخ  ۱۹/۰۴/۱۳۹۹اداره محترم مبارزه با پولشــویی و
تامین مالی تروریســم بانک مرکزی ،در خصوص معامالت انجام شــده
در بازار متشکل معامالت ارزی از جلســه معامالتی امروز یکشنبه مورخ
 ،۲۲/۰۴/۱۳۹۹اخــذ مدارک احراز هویت از طرفین معامله و امضای ذیل
فاکتورهای خرید و فروش ضروری نمیباشد.

کارت خــودرو ســواری کوییــک به رنگ ســفید
مدل 1398به شــماره پالک 776ل 88ایران 10
شــماره موتور  M158737580و شماره شاسی
 NAS841100K1006125بنــام خانم مرجان
چمانی بان مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهینامههوشمندزهراکاوه
فرزند باقر با کدملی ۰۰۵۷۱۰۷۰۱۷
مفقودوفاقداعتباراست.
ســند کمپانــی نیمــه یــدک -کمپرســی مدل
 1387ســفید روغنــی بــه شــماره شاســی:
NALTCO30087093587وبــه

شــماره

پــاک68:ع 192ایــران  59بنــام امیــد ایــری
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است .
ســند وبــرگ ســبز نیمــه یــدک کفــی مــدل
 1394قرمــز روغنــی بــه شــماره شاســی:
 NACKFT371E1032174وبــه شــماره
پالک 59 :ع  191ایران  59بنام محمد رضا ایری
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است .
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فوالد کیمیای صبا شرکت سهامی
خاص به شــماره ثبت  659و شناســه ملــی  10861604134به
استنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/12/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :به پیشــنهاد هیــأت مدیره و مالحظه
گزارش بازرس قانونی شــرکت دایر بر لزوم افزایش ســرمایه از
مبلــغ  1.051.904.800.000ریال منقســم به 10000ســهم
105.190.480ریالــی به مبلــغ  1.476.032.815.360ریال
منقسم به 14032ســهم  105190480ریالی از طریق باالبردن
تعداد سهام و از محل مطالبات حال شده سهام داران مورد تصویب
مجمع واقع شد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 به هیأت مدیره اختیارداده می شــود که نســبت به عملی نمودنافزایش ســرمایه اقدام و پس از عملی شــدن افزایش سرمایه به
مبلــغ  1.476.032.815.360ریال از طریق مطالبات حال شــده
سهامدران و افزایش تعداد سهام نسبت به ثبت آن در اداره ثبت
شرکتها اقدام نماید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
شــمالی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اســفراین
()911791

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود خاک و بتن گســتر ســرای محمودآبــاد درتاریــخ  1399/04/19به شــماره ثبت  1775به شناســه ملی
 14009274360ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :انجام و ارائه
کلیه خدمات فنی آزمایشــگاهی شــامل (کلیه امور مربوط به مطالعات وآزمایشــات ژئوتکنیک(مکانیک خاک) ،بتن ،جوش ومقاومت مصالح ) و خدمات
مربوط به ابنیه شامل طراحی ،نظارت  ،مشاوره  ،محاسبه فنی و مهندسی وپشتیبانی  ،اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی  ،چوبی
 ،ســنگی  ،موزائیک و بتنی  ،ابنیه  ،ســاخت مجتمع های مســکونی  ،تجاری  ،اداری  ،ورزشــی و صنعتی  ،ارائه اجرای تاسیسات لوله کشی گاز اماکن تجاری
 ،مســکونی  ،صنعتی  ،تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب انجام کلیه امور مکانیکی و الکتریکی سیســتم های سرمایشی،گرمایشــی
وشوفاژ موتورخانه وتاسیسات زیر بنایی وعمومی و سیستم های تهویه مطبوع  ،سازه های هیدرولیکی،مخازن آب و شبکه های توزیع آب و برق،طراحی
و ســاخت ســازه های دریایی،احداث اســتخرهای تفریحی،اجرای دکوراســیون های داخلی ونماهای بیرونی ســاختمان با اســتفاده از فناوریهای نوین
صنعت ســاختمان  ،خاک برداری و خاکریزی  ،مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های عمرانی ،شــهرک ســازی و انبوه سازی مجتمع های اقامتی ،هتل ،
مراکزتفریحی و توریستی،ورزشی ،مشارکت در تولید واحدهای انبوه مسکن و ساختمان ومقاوم سازی وبهسازی بازسازی بافتهای فرسوده و تحصیل
اراضی و تملک آنهااحداث پارک ،تامین وواردات تجهیزات و لوازم و مصالح مورد نیازجهت فعالیت شــرکت ،اجرای پروژه های سدســازی ،تونل ســازی
 ،پل ســازی وشــبکه های آبرســانی ،کانال کشــی و طراحی و اجرای پروژه های تاسیســاتی الکتریال و مکانیکال شــامل کلیه سیســتم های الکتریکی و
الکترونیکی دیجیتالی وبرقی،طراحی،اجرا ،نگهداری فنی سیســتم های کنترل هوشــمند ،و خدمات شــهری شــامل جدول کشــی رنگ آمیزی المانهای
شــهری ،نقشــه برداری و تفکیک اراضی ،احداث و راه اندازی کارخانجات در زمینه مصالح ســاختمانی و ماشــین آالت عمرانی ،تولید و فروش مصالح
ســاختمانی ،تجهیزات پارکی( اعم از ســت های ورزشــی پرکاربرد برای بزرگساالن  ،ست ورزشی کودکان و معلولین  -لوازم پارکی فلزی مخصوص بازی
بچه ها)  ،کف پوش و چمن مصنوعی و پایه چراغ چمنی  -سطل و نیمکت های پارکی  -میز فوتبال دستی و میز پینگ پنگ  -تزئینات نوری (اعم از ریسه
های نوری ،المان های شــهری  -ســتاره فروزان 6پر8 ،پر 16،پر و  LEDســه متری خطی پاور و معمولی با رقص نور یا ثابت  ،درختچه های نوری) ،برج
های نوری و اســتادیومی و برج های پرچم (پرچم های ایران و الوان در متراژ مختلف ،ســرچراغی و پرژاکتور) و عالئم ترافیکی و انواع تابلوها (اعم از
تابلو معابر و تابلو میادین،تابلوهای بلواری) و مخازن گالوانیزه و ســطل های توری و آالچیق و ایســتگاه اتوبوس  ،وهمچنین شــرکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی وغیردولتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مازندران  ،شهرستان محمودآباد  ،بخش مرکزی  ،شهر محمودآباد ،محله رودخانه  ،کوچه (قلم)  ،کوچه نسیم  ، 1پالک
 ، 0طبقه اول کدپســتی  4631764566ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای مهدی لطفی به شماره ملی  0014368382دارنده  10000ریال سهم الشرکه آقای باقر یزدانی به شماره ملی  2142250823دارنده 10000
ریال ســهم الشــرکه آقای مصطفی ابوالفضلی به شماره ملی  2143023030دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای سعید خاکساردالرستاقی به
شــماره ملی  2143128991دارنده  10000ریال ســهم الشــرکه خانم مریم یزدانی به شــماره ملی  5010584700دارنده  470000ریال سهم
الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم نفیســه عباسی به شــماره ملی  2130118828و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مصطفی
ابوالفضلی به شــماره ملی  2143023030و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای امین باقری
به شــماره ملی  5010561824و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ســیده عاطفه نورانی به شماره ملی  5010592223و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واســناد بهاداروتعهدآور شــرکت ازقبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود
اســامی وســایراوراق بهاداروســایرنامه های اداری واوراق عادی با امضــاء منفرد آقای مصطفی ابوالفضلی(رئیس هیئــت مدیره ومدیرعامل) همراه
بامهر شــرکت معتبرمیباشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری محمودآباد ()909670

