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وزیرنیروخبرداد:

بهرهبرداری از  ۹سد بزرگ تا پایان سال

وزیر نیرو گفت :طبق برنامه ریزی وزارت نیرو تا پایان سال  9سد بزرگ
در  8استان کشور را به بهره برداری و همینطور  9سد دیگر را در  9استان
به مرحله آبگیری برساند.وی افزود :جدا از این امسال  11شبکه اصلی
آبیاری و زهکشی به وسعت  54هزار هکتار در کشور افتتاح خواهد شد
که این پروژه ها نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارند.
به گزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو،رضااردکانیاندربرنامهرهیافت
رادیو اقتصاد افزود :سال آبی امسال که از مهر ماه سال  98آغاز شده تا دو
روز قبل  304میلی متر بارش در سطح کشور به ثبت رسیده که این عدد
در مقایسه با متوسط بلند مدت ( 51ساله) بیش از  30درصد افزایش را
نشان می دهد.وی با بیان اینکه امسال وضعیت خوبی از حیث تامین
آبشیریندر کشور وجوددارد،افزود:سال98یکیاز پرآبترینسالها
در طول  50سال اخیر در کشور بوده است.اردکانیان تصریح کرد :امسال
میزان بارش نسبت به سال گذشته  6درصد کاهش داشته است.وی
اظهار امیدواری کرد با آمادگی های چشمگیری که از سال گذشته بویژه
پساز سیلابتدایسالفراهمشدهامسالاینبارشهاحتیبهصورت
سیالب هم فقط برای کشور نعمت باشد.وزیر نیرو گفت :سیالب هایی
که اواخر پائیز سال گذشته در نقاط مختلف کشور از قبیل فالت مرکزی،
جنوب شرق و اواخر سال  98و اوائل سال  99در منطقه غرب کشور در
استان های لرستان و خوزستان به وقوع پیوست خوشبختانه با تدارکی
که فراهم شده بود موجب خسارت قابل مالحظهای نشد.
وی افزود :خوشبختانه سیالب های مزبور خسارت جانی نداشته و
خسارت های مالی هم بسیار کم بوده است .اردکانیان بیان داشت:
دولتسال گذشتهپنجبرابرسالهایقبلمنابعمالیبرایالیروبیو
مهندسیرودخانهها،آزادسازیبستررودخانهونظایرایندر اختیار
وزارتنیروقرارداد.ویادامهداد:تالشهایبسیارخوبیدراینزمینه
انجامشدوفعالیتهای گستردهایهمدرحالانجاماست.وزیرنیرو
گفت:روزپنجشنبههمینهفتهمطابقبرنامهقراربراینکهبطورمشترک
با وزارت جهاد کشاورزی یکی از بزرگترین طرح های آبیاری زهکشی
در منطقهسیستاناز استانسیستانوبلوچستانموردبهرهبرداری
قرار گیرد.وی در ادامه ضمن اشاره به آب های متعارف و غیر متعارف
افزود:آبهاینامتعارفاشارهبهانواعآبهاییدارد کهبهروشهایی
غیرطبیعیمیتوانآنهارااستحصال کرد.ویاظهارداشت:شیرین کردن
آب شور دریا و استفاده از آب های الیه های عمیق زمین یا در گسل ها
اینها هم نیاز به مطالعات وسیع و هم سرمایه گذاری مبتنی بر توجیه
اقتصادی دارد.اردکانیان بیان داشت :با توجه به دسترسی خوبی
که کشور بویژه در مرزهای جنوبی به آب های آزاد دارد بر اساس
سیاستی که دولت از سال های گذشته در پیش گرفته مطالعات
وسیعی برای  17استان آغاز شده و ا کنون به مرور کار تخصیص آب
دریا برای مصارف ضروری چه شیرین کردن به قصد استفاده در
بخش آشامیدنی و چه به قصد بهره برداری در بخش صنعت با
سرمایه گذاری خود این بخش در حال انجام است.وی گفت :ایران
با کشورهای همسایه هم در شمال ،هم شمال غرب و شرق هم در
شرق و هم در غرب آب های مشترک در قالب رودخانه و حوزه های
آبریز دارد و بر اساس پروتکل های فی مابین حقوق خود را استیفا
می کند .وزیر نیرو افزود :طرح های مختلفی برای توسعه منابع آب
وخا کدر  12استانمرزی کشور بهویژهاز سال 1393آغاز شدهاست.
وی تصریح کرد :سرجمع  27تا  28هزار میلیارد تومان در طول 6سال
گذشته از محل اعتبارات دولت و صندوق توسعه ملی در این مناطق
سرمایه گذاری شده است.

بازگشتقیمتهابهخانهاول

|نفیسه امامی|
بع���د ا ز با ال ر فت���ن قیم���ت ه���ا ی
افسارگس���یخته ای ک����ه در هفت����ه ه����ای
اخی����راز ب����ازار خ����ودروب����ه گ����وشمیرس����ید،
ت گذاری خودرو توسط
دس����تورالعمل قیم 
ش����ورای رقابت تدوین ش����د و قیمت جدید
محصوالت ایران خودرو و سایپا مشخص و
جه����تاج����رابهاینبنگاههایتولیدیابالغ
ش����د.براساسایندستورالعمل،قیمتهر
دس����تگاهس����ایپا131مع����ادل 37میلی����ونو
 400هزار تومان و هر دستگاه پژو  405بنزینی
54میلی����ونو700ه����زار تومانتعیینش����ده
اس����ت .همچنی����ن خودروه����ای پرفروش����ی
همچون پارس س����ال  66میلیون و  300هزار
توم����ان،پ����ژو 206تیپپنج 71میلیونو700
هزار تومان ،س����مند ال ایکس  54میلیون و
 300ه����زار توم����ان ،تیبا  46میلی����ون تومان و
پراید  111با نرخ  36میلیون و  900هزار تومان
ت گذاری شدند.
قیم 
قیمتهایاعالمشدهتوسطاینشوراروزنههای
امیدیمبنیبرخریدوفروشخودروباقیمتهای
منطقی را با خود به همراه داشته است
و به زعم عده ای از کارشناسان می تواند
سازوکاری برای بهبود التهاب و نوسان
در بازار خرید و فروش باشد تا جایی که
پیش بینی می شود بر قیمت خودروهای
خارجی نیز تاثیرگذار گردد.
ازسویدیگرنبایدمولفهمهمعرضهمناسب
و تعهد به موقع شرکت های ایران خودرو
و سایپا در قبال مشتریان خود در تعدیل
قیمت ها را نادیده گرفت .در شرایط فعلی
بازار تشنه ورود محصوالت جدید است
اما این دو شرکت بزرگ خودروساز به طور
معمول محصوالت خود را به موقع وارد بازار
نمی کنندواینمسئلهیکیازپارامترهایمهم
درافزایشقیمتهاست کهمیتواندباوجود
ت گذاری
عملیاتی شدن دستورالعمل قیم 
خودروتوسطشورایرقابت،بهتعدیلشدن
قیمت ها کمک چندانی نکند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان
خودرو،ورودشورایرقابتبهقیمت گذاری
خودرو را مثبت ارزیابی کرد و به «رسالت»
گفت:مصوبهشورایرقابتدرتعیینقیمت
بهاضافهدستورالعملسازمانحمایتبرای
کنترل قیمت خودروها به همراه تشدید

بازرسی در بازار می تواند به ریزش قیمت
خودروها منجر گردد.
وی با بیان اینکه بازار خرید و فروش خودرو
را کد است ،افزود :بازار منتظر اعالم رسمی
قیمت خودروها توسط خودروسازان است
تا خودرو با چه قیمت و نرخی فا کتور شود.
چنانچه دستورالعمل سازمان حمایت از
مصرف کنندگان کهبافروش10درصدقیمت
باالتر از نرخ مصوب شرکت موافقت کرده،
اجرایی شود ،باید منتظر شکسته شدن
قیمت های فعلی در بازار خودرو باشیم.
در چنین شرایطی ا گر خودرو  50میلیون
تومان فا کتور شود با درنظر گرفتن افزایش
 10درصدی 55 ،میلیون تومان در بازار به
فروش می رسد.
موتمنی تصریح کرد :با اعالم لیست رسمی
قیمت ها ،قفل بازار باز می شود و از وضعیت
بالتکلیفیفعلیخارجمیگردد.باتعیینسقف
قیمت ها و نظارت جدی سازمان بازرسی،
آرامش به بازار خودرو باز می گردد.
رئیساتحادیهفروشندگانخودروبااشارهبه
وجودسودباال وتمایلمردمبهسرمایه گذاری
در بازار خودرو گفت :اختالف قیمت میان
کارخانه و بازار در بعضی از تولیدت داخلی
سود  200درصدی را به همراه دارد به همین
علت زمان ثبت نام صدها هزار نفر تمایل به
پیشخریددارنددرحالی کها گرتفاوتقیمت
با سود  5درصدی همراه بود ،این میزان
خریداروجودنداشتومردمویاواسطه گران
به دنبال بازارهای دیگری می رفتند و بازار،
مصرف کننده واقعی را می شناخت.
موتمنی با انتقاد از وجود سیاست های غلط

تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت برادران مرادی کالله درتاریخ 1399/02/27
به شماره ثبت  1459به شناسه ملی  14009146040ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید و بسته
بندیانواعخشکبارازقبیلتخمهآفتابگردان،تخمهکدو،تخمههندوانه،پسته،بادامزمینی
ودرختی،انجیرخشک،زعفران،انواعمیوهها(میوهخشکشده)،فرآوری،خشککردن
و بسته بندی انواع گل و گیاهان داروئی و خوراکی (سبزیجات ) ،واردات انواع دستگاههای
مرتبطبابخشکشاورزیوباغیوتوزیعوفروشدربازارکشورصادراتمحصوالتکشاورزی
وباغیوگیاهانداروئیوفرآوردههایآنهابهخارجازکشور،مشاوره،طراحی،خرید،اجاره
،توسعه  ،احیاء ،احداث  ،راه اندازی و بهره برداری از باغات  ،گلخانه ها و اراضی کشاورزی
و مراتع مرتبط با پرورش  ،تکثیر ،نگهداری ،تولید و استحصال کلیه محصوالت کشاورزی
 ،باغی و گلخانه ای اعم از عادی و استراتژیک جهت مصارف دارویی  ،زینتی  ،انسانی ،
حیوانی و یا صنعتی به صورت فله و یا بسته بندی در اوزان و اشکال متفاوت  ،شرکت در
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی
و خارجی،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی و گشایش اعتبار اسنادی از کلیه بانک های
دولتی  ،خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای انجام امور مربوط به
موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی و شرکت
در نمایشگاه های بین المللی ،پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان گلستان  ،شهرستان کالله  ،بخش مرکزی  ،دهستان آق سو  ،آبادی
ناحیه صنعتی دهنه ،محله ندارد  ،جاده (مراوه تپه)  ،خیابان (شهرک صنعتی)  ،پالک 0
 ،ق38دردی محمدمرادی  ،طبقه همکف کدپستی  4985171375سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد
 100سهم آن با نام عادی مبلغ  10000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 4022/99/13مورخ  1399/02/20نزد بانک بانک انصار شعبه کالله با کد  4022پرداخت
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای جمال الدین مرادی به شماره ملی 5310048995
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای صالح الدین مرادی به شماره ملی  5310105778و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای دردی محمد
مرادی به شماره ملی  5319957572و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال 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 مدیر عامل آقای دردی محمد مرادی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه قاری به شماره ملی
 4860167661به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا رحمانی نیا
به شماره ملی  5310138765به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار رسالت 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 گلستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالله ()854542

تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات پزشکی و پیرا پزشکی فجر ژیان سیمینه
درتاریخ  1399/02/29به شماره ثبت  1800به شناسه ملی  14009150717ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی_ارائه خدمات
پزشکی ازجمله تأسیس بیمارستان ،زایشگاه ،آسایشگاه ،آزمایشگاه البراتوار،
کارخانه دراروسازی  ،داروخانه  ،حجامت_ بهداشتی وپیشگیری  ،تشخیص ودرمان
براساس مجوز دریافتی وتعرفه واستانداردها ودستورالعمل های ابالغی ازسوی
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی_ تأمین امکانات بهداشتی درمانی مورد
نیاز شرکت اعم ازوسایل  ،تجهیزات واموال منقول وغیرمنقول _ تجهیزواحدهای
بهداشتی ،درمانی واگذارشده ازسوی وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی
وسایرنیازهای دولتی وعمومی ازمحل تسهیالت دریافتی وسرمایه شرکت_ ارائه
خدمات حمایتی  ،پشتیبانی ،وتدارکاتی به مراکز پزشکی وبهداشتی وتوانبخشی _
ارائهخدماتنظارتی،کارشناسیومدیریتیبهسازمانهاونهادهایدولتیوغیردولتی
درزمینهپزشکی،بهداشتیوتوانبخشی_ارائهخدماتفنیومشاورهای_شرکتدر
مناقصاتومزایدههایدولتیوخصوصی_فراهمآوردنزمینهارائهخدماتبهداشتی
ودرمانی درسایر کشورها_ ارائه خدمات مامائی و زایمان فیزیولوژیک_ واردات و
صادرات تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی _تبصره  :فعالیت شرکت درهرحال تابع
مقررات آئین نامه ها ودستورالعمل های وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
می باشد .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان غربی  ،شهرستان بوکان
 ،بخش سیمینه  ،شهر سیمینه ،محله بل کردستان  ،خیابان شورا  ،بلوار کردستان
 ،پالک  ، 0ملک اداره پست بوکان  ،طبقه همکف کدپستی  5956163719سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000
ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  27مورخ  1399/02/20نزد بانک سپه شعبه مرکزی با کد  260پرداخت
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امید صفری به شماره ملی 2755557257
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای هیمن سلیمانی به شماره ملی  2920161849و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
فرزاد سلیمانی به شماره ملی  2920327518و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال 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 مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
شهره جمالی به شماره ملی  2920202200به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی خانم عایشه عبدی به شماره ملی  3762199841به سمت بازرس اصلی
به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار رسالت 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 آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوکان ()854443

آگهی تغییرات شرکت مهر ساخت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت
 6085و شناسه ملی  10700147775به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :علیرضا جعفری پیته نوئی
بشماره ملی  2121090282بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  -مرضیه
خطیر نامنی بشماره ملی  2122709316بسمت رئیس هیئت مدیره  -سحر
امیدی بشماره ملی  2122721766بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند و همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی
و همچنین سایر نامه های عادی و اداری و امور قراردادها با امضاء مدیر عامل
آقای علیرضا جعفری پیته نوئی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گرگان ()854547

آگهیتغییراتشرکتخدماتیسبزدالنبوکانسهامیخاصبهشمارهثبت
 568و شناسه ملی  10220030058به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ 1398/03/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای صالح
عبداله پوری به شماره ملی  6399669911خانم منیره شفیع خان به شماره
ملی2928900748آقایفتاحعبداهللپوریبهشمارهملی6399672295
بسمتاعضایهیاتمدیرهبرایمدتدوسالانتخابشدند-2آقایعبداله
بابا به شماره ملی  6399667054به سمت بازرس اصلی آقای جمال حاتمی
به شماره ملی  6399605369به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشرآگهی
های شرکت انتخاب شد -4 .ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به
سال  1397شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان ()854457

آگهیتغییراتشرکتتاپخودروشمالسهامیخاصبهشمارهثبت4622وشناسه

آگهی تغییرات شرکت مهر ساخت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت  6085و شناسه ملی
10700147775بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1399/02/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - .:علیرضا جعفری پیته نوئی بشماره ملی  - 2121090282مرضیه خطیر نامنی
بشماره ملی  - 2122709316سحر امیدی بشماره ملی  2122721766بسمت اعضای هئیت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  - .عرفان کاویانی بشماره ملی  2122572108به عنوان
بازرس اصلی و علی کاویانی بشماره ملی  2121583556به عنوان بازرس علی البدل شرکت
برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان ()854545

ملی10861057813بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1398/12/10

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف) تعداد سهام وثیقه مدیران به یک سهم کاهش یافت
وماده  33اساسنامه بدین شرح ا صالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()854827

خریدوفروشخودروافزود:ورودبیشازاندازه
خریدار برای پیش خرید دو هزار خودرو ناشی
از اعمال مقررات نادرست در خرید ،فروش و
نظارت است .خودرو در زندگی شهری کاالی
اساسی و مصرفی محسوب می شود و نباید
توسط عده ای از دالالن و واسطه گران به
دلیل گران شدن ،انبار گردد.
ویمعتقداست:ا گرسقفقیمتاعالمشده
توسطسازمانحمایترعایتنشود،سازمان
تعزیراتورودمی کندوبا گرانفروشانبرخورد
خواهد کرد.
موتمنی با اشاره به اینکه ورود شورای رقابت
بهقیمت گذاریخودروباعثشکستهشدن
قیمت ها در بازار خواهد شد ،گفت :با اجرای
این دستورالعمل قیمت های کاذب در بازار
فروکش می کند اما عالوه بر آن باید عرضه و
تقاضادر تعادلباشندونظارتجدیبرنحوه
توزیعخودروهمصورتبگیرد.دراینشرایط
فاصله قیمتی در بازار وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان شکسته شدن قیمت ها در
خرید و فروش خودروها بیان کرد :با نظارت
جدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان
کهاز 20اردیبهشتاعمالشدهاست،قیمت
پراید از  90میلیون به  65میلیون رسیده در
حالی که هیچ عرضه ای هم طی  10روز اتفاق
نیفتاده است .بنابراین با اجرای مصوبه
سازمان حمایت بالفاصله با ریزش قیمت ها
مواجه خواهیم شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو ،وجود
دفاتر زیرزمینی خرید و فروش را یکی از
دالیل نابسامانی بازار دانست و افزود :باید
جلوی فعالیت چنین دفاتری گرفته شود تا

مدیرعاملشرکتراهآهن:

از باالرفتن بیشتر قیمت ها جلوگیری گردد.
این دفاتر اقدام به خرید و دپوی خودرو
می کنندتابتوانندبازارراتحریک کردهومردم
را به خرید خودرو با هر قیمتی مجاب کنند.
اینمرا کزحتیباوجودرکوددربازارمیتوانند
در روی کاغذ قیمت ها را تغییر دهند.
*کاهش قیمت خودروهای خارجی با
اجرای مصوبه شورای رقابت
محمود نجفی سهی عضو هیئت مدیره
انجمن تخصصی همگن قطعه سازان
خودرو در گفت و گو با «رسالت» ،اختالف
قیمت خودرو میان کارخانه و بازار را زیاد
عنوان کرد و گفت :در شرایط فعلی ا گر تیراژ
تولید خودروها باال برود تا نیاز بازار را مرتفع
کند،میتوانددر کنار مصوبهشورایرقابت،
قیمت ها را کاهش دهد.
وی تصریح کرد :بازار در اختیار دالالن و
واسطه گران است اما در ماه های اخیر پول
از بازار واسطه گری وارد بازار سرمایه شد
که اتفاق خوبی بود و با گسترش این روند
میتوانیم کاهشقیمتهاراشاهدباشیم.
نجفی سهی با تا کید بر اینکه شرکت های
ایرانخودرووسایپاموظفبهاجرایمصوبه
نهاییقیمت گذاریشورایرقابتهستند،
افزود :این دو شرکت ا گر مجبور به فروش
محصوالت خود با ضرر هم باشند باید آن را
اجراییکنندهرچنددرحالحاضرهمتولیدات
خود را با ضرر به فروش می رسانند.
ویباالرفتننرخمواداولیهراباعثباالرفتن
محصولنهاییشرکتهادانستو گفت:مواد
اولیهساختخودرودر بازار هیچارتباطیبه
نرخارزنداردامابهدلیلباالرفتندالرنوسان
پیدا کردهوهیچمسئولیبهآنتوجهندارد.
این افزایش ،باالرفتن قیمت خودرو را نیز به
دنبال خواهد داشت .اما آنچه که می تواند
بهتثبیتآن کمک کندوروددولتدرقیمت
گذاری هاست تا از این طریق ارتباط کاال با
دالر قطع شود.
نجفیسهیبهتاثیرمصوبهشورایرقابتدر
قیمتخودروهایخارجیاشاره کردوافزود:ا گر
عرضهوتقاضادربازارمتعادلشودوقیمتها
بشکنند ،گرایش به سوی خرید تولیدات
داخلی با قیمت مناسب زیاد می شود و این
احتمال وجود دارد که قیمت خودروهای
خارجی نیز کاهش داشته باشد.

تقلیل سرعت در شبکه ریلی
به زودی برطرف میشود

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت :هم ا کنون در  ۹درصد ظرفیت شبکه ریلی ،به
خاطرارتقایایمنیمجبور بهتقلیلسرعتقطارهاهستیم.به گزارشخبرگزاری
صداوسيما،مدیرعاملشرکتراهآهنجمهوریاسالمیایران ،درنشستاستقرار
نظام بهره روی در راه آهن که با حضور رئیس و معاونان سازمان ملی بهره وری
برگزار شد ،با بیان اینکه هم ا کنون در  ۹درصد ظرفیت شبکه ریلی ،به خاطر
ارتقای ایمنی مجبور به تقلیل سرعت سیر قطارها هستیم گفت :با همکاری
یکشرکتتخصصیدانشبنیانداخلی،بزودیبخشعمدهایاز نقاطناامن
شبکه برطرف شده و سرعت حرکت قطارها افزایش خواهد یافت.سعید رسولی
افزود:در مجموع  ۱۱هزار و  ۶۰۰کیلومتر خطوط ریلی کشور ،در برخی نقاط که
ی گیرد ،به خاطر مشکالت فنی و امنیت کمتر،
حدودا  ۹درصد شبکه را دربر م 
ناچار به اعمال دستورالعمل تقلیل سرعت هستیم که این امر ،منجر به کاهش
سیر قطارها و بهره وری خطوط و تجهیزات ریلی میشود .وی گفت :امروز در
جلسهای کهبایکشرکتتخصصیداخلیداشتیمقرارشدبامطالعهایننقاطو
رفعآنها،سرعتسیرقطارهاافزایشیابد کهاینموضوعمیتواندبهسرعتباعث
جابه جایی بار و مسافر و افزایش جذابیت مسیر ریلی در مقایسه با جاده شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ،هزینههای اقدامات اجرایی برای رفع این
نقاط از محل اعتبارات ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید و کاهش مصرف سوخت
تامینخواهدشد.رسولیهمچنیناستفادهازقطارومسیرریلیرامعادلارتقای
بهره وری دانست و گفت :هم ا کنون روزانه  ۶۴۰هزار خودرو هر روز صبح از حومه
شهر تهران به این شهر وارد و بعدازظهرها از آن خارج میشود که عالوه بر ایجاد
هزینههای باالی زیست محیطی و مصرف سوخت باال و ایجاد ترافیک ،منجر
به افزایش تلفات جادهای میشود ،اما با توجه به وجود خطوط ریلی در شرق و
غرب شهر و تالش برای توسعه این خطوط و  ۴خطه شدن آنها ،ا گر این مسافران
از حمل و نقل ریلی حومهای و قطار استفاده کنند بهره وری و ایمنی سفر افزایش
و روند تخریب محیط زیست و مصرف سوخت کاهش خواهد یافت.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانتهران:

پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام(ره)
به قوه قضائیه می رود

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانتهران گفت:دامداریهاوشرکتهایی
که قانون را در مورد رفع بوی بد ناشی از فعالیت های خود رعایت نمی کنند پس
از هشدار و بررسی وضعیت از سوی محیط زیست استان تهران به مراجع قضائی
معرفی می شوند.به گزارش فارس به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان تهران ،جلسه ویژه بررسی و رفع بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی(ره)
به ریاست نعمت اهلل ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و
با حضور نمایندگان و مدیرانی از جهادکشاورزی ،محیط زیست و دستگاه های
مرتبط برگزار شد.
در این جلسه از  4شرکت و دامداری بزرگ نام برده شد که سهم مهمی در تولید
کودوفضوالتحیوانی(بویبد)در چند  10کیلومتریفرودگاهبینالمللیدارند.
برخی از این شرکت ها و دامداری ها با احداث تصفیه خانه مجهز به سپراتور
و سیستم کلرزنی و برخی هم بدون توجه به هشدارها و اخطارها به فعالیت
خود ادامه می دهند که در این جلسه بحث شد.ترکی پس از استماع گزارش
دستگاه های مرتبط گفت :دامداری ها و شرکت هایی که قانون را در مورد رفع
بویبدناشیازفعالیتهایخودرعایتنمی کنندپسازهشداروبررسیوضعیت
از سوی محیط زیست استان تهران به مراجع قضائی معرفی شوند.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی کشاورزی سفیر سبز اشنویه سهامی خاص به شماره

آگهی تغییرات شرکت فرهمند پیشه سپنتا سهامی خاص به شماره ثبت  3261و
شناسه ملی  14008216033به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العادهمورخ1398/10/25تصمیماتذیلاتخاذشد:روزنامهانتشاررسالتجهتدرج
آگهی های شرکت تعیین شد .اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند :گوهر حیدری سورجانی به شماره ملی  1750487853مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره و سولماز قاسمی قاسم وند به شماره ملی  1754478603رئیس
هیات مدیره و محمد محمدرضائی به شماره ملی  1940418607نایب رئیس هیات
مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه قراردادها و نامه
های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .صدیقه عباسی
مقدم با کدملی  1861085524به سمت بازرس اصلی و مریم سلمان وندسفلی با
کدملی  5279760341به سمت بازرس علی البدل کال برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری امیدیه ()852995

آگهی تغییرات شرکت طراحان نوین کارتن سردشت سهامی خاص به شماره ثبت  333و
شناسهملی 10861645440به استناد صورتجلسهمجمع عمومیفوق العادهمورخ1399/02/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :نشانی مرکز اصلی شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح گردید “ :استان آذربایجان غربی  ،شهرستان سردشت  ،بخش مرکزی ،
دهستان باسک کولسه  ،روستا شهرک صنعتی ،محله ندارد  ،خیابان شهرک صنعتی  ،پالک 0
 ،طبقه همکف کدپستی  “ 5963115315اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت ()854463

آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت آوان نوتریکا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  5264و شناسه ملی  14006298157به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/02/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضای
هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید  :اکبر نیک بین به شماره ملی:
 2003338624به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیک بین فر به
شماره ملی 2000915132 :به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نادر خدر
نژاد به شماره ملی 2003207112 :به سمت مدیر عامل  .کلیه اسناد  ،اوراق
بهادارو تعهدآوراز قبیل چک  ،سفته و بروات همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول ()852984

ثبت  373و شناسه ملی  14000163257به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 1399/02/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :انحالل شرکت تصویب و آقای فاروق احمدی آذر
بشماره ملی  2959710819به آدرس  :اشنویه – نالوس – خیابان کانی شیالن بسمت مدیر تصفیه

بمدت دو سال انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشنویه ()854495

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تاکسیرانی نارنجی بوکان به شماره ثبت  241و شناسه ملی
 10220015053به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/02
و نامه شماره  424مورخ  1399/01/31اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :عملیات سالیانه ،صورتحسابهای مالی و سرمایه سال مالی 1397
تصویب گردید .2 .احمد آقادوست به کدملی  2929238828به سمت بازرس اصلی  -صالح
لطیفی به کدملی  2929223367به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوکان ()854469

آگهیتغییراتشرکتنگینقطرهصباسهامیخاصبهشمارهثبت400وشناسهملی14004370082
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/02/07تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای اسفندیار ترکی باغبادرانی بشماره ملی  6209401406آقای ایوب
محمدحسین زاده بشماره ملی  2950002226آقای رحمت مینائی بشماره ملی 2889819221
آقای سیدکاوه سعیدی بشماره ملی  2959931092بسمت اعضای هیات مدیره بمدت دو سال
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اشنویه ()854461

آگهی تغییرات شرکت نگین قطره صبا سهامی خاص به شماره ثبت  400و شناسه ملی
 14004370082به استناد صورتجلسهمجمع عمومی فوق العاده مورخ1398/02/07
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :تعداد اعضا هیئت مدیره به  3تا  5نفر تغییر و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید -2 .به موضوع شرکت مندرج در
ماده دو اساسنامه عالوه بر موارد ثبت شده قبلی عبارت ذیل الحاق و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید :انجام کلیه پروژه های مربوط به نیرو– شرکت در مناقصات و
مزایداتبخشدولتیوخصوصیانجامکلیهامورپیمانکاریشاملامورفنیومهندسی
،ساختمانی ،تاسیسات راهسازی و کشاورزی -اجرای کلیه پروژه های الکتریکی
و نیروگاهی اعم از تولید و انتقال نیرو و تامین و تجهیزات و قطعات سیستم های
روشنایی ،ارائه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و
نظارتفنیدرامورپروژههایتاسیساتبرقیومکانیکیوالکترونیکیواتوماسیون
در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم بوده
و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اشنویه ()854460

آگهی تغییرات شرکت نگین قطره صبا سهامی خاص به شماره ثبت 400
و شناسه ملی  14004370082به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1398/02/07تصمیماتذیلاتخاذشد-1:آقایاسفندیارترکیباغبادرانی
بشماره ملی  6209401406بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای
ایوب محمدحسین زاده بشماره ملی  2950002226بسمت رئیس هیئت
مدیره آقای رحمت مینائی بشماره ملی  2889819221بسمت نائب رئیس
هیئت مدیره آقای سیدکاوه سعیدی بشماره ملی  2959931092بسمت
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند -2 .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها وعقود اسالمی
واوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشنویه ()854459

آگهی تغییرات شرکت شهر تجاری نیک نداف سهامی خاص به شماره ثبت  5642و شناسه ملی
 14007736725به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/01/31تصمیمات
ذیلاتخاذشد:محلشرکتدرواحدثبتیدزفولبهآدرسبخشمرکزی،دهستانقبلهای،روستا
گاومیش آبادشرقی ،محله ندارد  ،جاده گاومیش ابادخ اول سمت راست  ،خیابان فرعی  ،خیابان
اصلی گاومیش آباد شرقی  ،پالک  ، 110436همکف  ،طبقه همکف -کد پستی 6463146953
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول ()852983
آگهیانتقالیشرکتسکوپایدارپیاندیشبهشناسهملی14005068763بهموجبصورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/11/28شرکت سکو پایدار پی اندیش(سهامی خاص)
به شماره ثبت 44727به واحد ثبتی ماهشهر به آدرس بخش بندر امام خمینی شهر بندر امام
خمینی محله فاز 3کوچه بی نام کوچه میثم تمار پالک  0طبقه دوم کد پستی 6356164398 :
انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت 11393ثبت گردید که جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ماهشهر ()852970

آگهی تغییرات شرکت خدماتی سبز دالن بوکان سهامی خاص به شماره
ثبت 568وشناسهملی 10220030058بهاستنادصورتجلسههیئتمدیره
مورخ  1398/03/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای صالح عبداله پوری
کد ملی  6399669911به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره  -آقای منیره
شفیع خان به کد ملی  2928900748به سمت عضو و نائب رئیس هیئت
مدیره ـ آقای فتاح عبداهلل پوری به کد ملی  6399672295به سمت عضو
هیئت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند  -2کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها با
امضاء آقای صالح عبداهلل پوری (رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .و اوراق عادی با امضاء آقای صالح عبداهلل پوری (رئیس
هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و
امالکاستانآذربایجانغربیمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
بوکان ()854475

