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پرش 120درصدی ETFدر بازار بورس

رئیسسازمانملیاستانداردمطرحکرد:

تعامل بین دستگاهی برای حل
مشکالت تولید در سال جهش تولید

رئیس سازمان ملی استاندارد از تعامل بین دستگاهی برای حل مشکالت تولید در سال
جهش تولید خبر داد.نشست چندجانبه سازمان ملی استاندارد ایران ،وزارت بهداشت
درمانوآموزشپزشکی،وزارتجهاد کشاورزیومعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
به ریاست نیره پیروزبخت و با حضور مدیران ارشد دستگاههای نامبرده در سازمان ملی
استانداردایرانبرگزارشد.نیرهپیروزبخترئیسسازمانملیاستانداردایراندرایننشست
که با هدف بررسی و بازبینی استانداردهای تدوین شده برای کمک به تولیدکنندگان
داخلی و تجار در سال جهش تولید برگزار شد ،تعامل بین دستگاهها را ضروری دانست و
گفت :استانداردها برای شرایط عادی نوشتهشده و سختگیرانه نیست اما با این وجود
الزم است تدابیری برای شرایط بحرانی و حساس برای تأمین سریع کاالهای اساسی و
پرمصرف جامعه اتخاذ شود .رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست بر ایمنی
و سالمت جامعه نیز تأ کید کرد و افزود :با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط
تصمیماتیبرایرفعمشکالتتولیدکنندگانوصادرکنندگانبامحوریتایمنیوسالمت
افراد جامعه همراه با افزایش سطح کیفی در نظر گرفته شده است.

رئیسسازمانتوسعهتجارت:

 2500کارت بازرگانی تعلیق شد

رئیسسازمانتوسعهتجارت گفت:باتوجهبهاعالمقبلیدرهفتمتیرماه کارتبازرگانی
۲۵۰۰صادرکنندهای کهرفعتعهدارزیآنهاصفربودهاستتعلیقشد.به گفتهزادبوم،
بر اساس بند  ۶تبصره ماده  ۱۰قانون مقررات تصمیم بر این شد تا صادرکنندگانی که
تا کنون صفر درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده و تولیدی نیستند؛ کارت
بازرگانیشانتعلیقشودوتولیدیهاتاپایانتیرماهمهلتخواهندداشت.به گزارش
روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم؛ معاون وزیر و رییس کل
سازمانتوسعهتجارتایراندر نشستخبری گفت:طی۶ماهاخیرعالوهبرمشکالت
تحریمهایی کهپیشرویتجارتخارجی کشور قرار گرفته،بحران کروناهمدر عرصه
اقتصادیورود کردهاست،ایندرحالیاست کههرچندبحرانحاصلازشیوعویروس
کرونا ،اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده؛ اما برای برخی از بخشها فرصت بود.وی
افزود :هر چند کرونا اقتصاد بین الملل را هم تحت تاثیر قرار داده؛ اما در بحث اقتصاد
دیجیتال توانسته تاثیرات مثبتی داشته باشد؛ به این معنا که نیمی از سال ۲۰۲۰
گذشته و حدود  ۵ماه آن با شیوع ویروس کرونا گذشته که خود این امر ،باعث کاهش
رشد اقتصادی و تحرک دنیا شده است.به گفته زادبوم ،کاهش رشد اقتصاد جهانی
و به تبع آن ،کاهش رشد صادرات ،اشتغال را تحت تاثیر خود قرار داده؛ ضمن اینکه
اقتصادوتجارتایراننسبتبهسایر کشورهایدنیا ،کمترتحتتاثیر کروناقرار گرفته
و رشد منفی پیش بینی شده محقق نشده است ،چرا که صادرات ایران در این سالها
آمادگیالزمبرایمقابلهباتحریمهارادرخودبهوجودآوردهاست.معاونوزیرصنعت،
معدنوتجارتبابیاناینکهدر کشور بابرخینامالیماتیمواجههستیم کهدر صورت
رو به رو شدن کشورهای پیشرفته با یکی از این موارد ،قطعا اقتصاد آنها قفل میشد؛
تصریح کرد :اقتصاد ایران با شاخصهایی که برای آن تعریف شده است همچنان در
حال حرکت بوده و تجارت خارجی  85میلیارد دالری سال  ۹۸آن ،بیانگر عدم وجود
بن بست در سیستم تجاری کشور است.وی با بیان اینکه تجارت خارجی به دلیل
اینکه در اسفند و فروردین ماه ،محدودیتهای مرزی بسیاری را تجربه کرده است،
در سال 99تحتتاثیرقرار گرفتهاست ،گفت:علتدیگرتحتتاثیرقرار گرفتنتجارت
خارجی ایران ،جلوگیری از سفر شهروندان به کشورهای دیگر بود که با بسته شدن
تردد مسافری ،بخشی از تجارت کشور تحت تاثیر قرار گرفت.زادبوم گفت :رانندگان
کامیون نیز مسافر محسوب می شوند و تردد مرزی آنها نیز با مشکالتی مواجه شده
است ،این در حالی است که ا کنون مرزها پس از چند ماه باز شده و تجارت در حال
انجاماست.رئیس کلسازمانتوسعهتجارتایرانخاطرنشان کرد:صادراتباتمام
افت و خیزها هم ا کنون در حال انجام است و ارز حاصل از آن باید به کشور بازگردد؛
این در حالی است که بر اساس مقررات سال  ۹۷صادرکنندگان باید ارز صادراتی را به
روش های بانک مرکزی به کشور باز گردد.

| گروه اقتصادی|
طبق گفته معاون شرکت بورس تهران ،ارزش
نخستین صندوق ( )ETFبا عنوان دارایکم رشد
 120درصدی را تجربه کرده است .افزایش تعداد
سرمای ه گذاران و ورود حجم باالی نقدینگی به بازار
سرمایه،باعثرشدشاخصبورسشدوسهامداخل
صندوقETFهماز اینقاعدهمستثنینبودهاست.
بهزعم کارشناسان رشد شاخص بورس به دلیل
حمایتهایدولتواستقبالفراوانسرمایهگذاران
وورودروزانهبیشازهزارمیلیاردتومانسرمایهبهبازار
همچنان روند رو به رشد خود را حفظ خواهد کرد.
در عرضه سهام  ETFابهاماتی وجود داشت ازجمله
عدمشفافیتدرعرضهآنها،ابهامزماننقدشوندگی
و خودداری دولت از تفویض مدیریت این سهام به
سهامداران .بااینحال ETFها با تخفیف  20تا 30
درصدیبهخریدارانعرضهشدندوایننکتهمثبتی
بود که میتوان در عرضه آنها قلمداد کرد .دارایی
صندوق دارایکم بخشی از سهام دولت در بانکها
و بیمههاست و همین مؤلفه رشد سهام آنها را
بیشتر کرده است.
قاسم محسنی عضو سابق شورای عالی بورس در
گفتوگو با «رسالت» با اشاره به رشد ارزش ETF
دارایکم گفت :رشد  ETFها بستگی به رشد سهامی
دارد که در داخل صندوق  ETFها است .هرچقدر
ارزشسهامدرداخلصندوقهابیشترشود،ارزشروز
واحدهایسرمای ه گذاریصندوقهمرشدمیکندو
اینتابعداراییهاواوراقبهاداریاست کهدر داخل
صندوقها قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه داراییهای صندوق از چند
بخش تشکیلشده است ،افزود :اوراق بهادار ،وجه
نقدومطالباتتشکیلدهندهداراییهایصندوقها
هستند.وجهنقدومطالبات کمتراز10درصدداراییها
راتشکیلمیدهندوبیشترداراییهایصندوقسهام
شاملاوراقبهادار وسهامشرکتهایپذیرفتهشده

ً
میشود .بنابراین عمدتا رشد ارزشی واحدهای
سرمای ه گذاری صندوقها تابع رشد سهام در داخل
صندوقها میشود.
این کارشناسبازاربورساضافه کرد:بهنظرمیرسد
رشد120درصدیETFهابهایندلیلباشد کهدرآن
صندوقسهامبانکهاقراردادهشدهباشدزیراسهام
بانکها در بازار افزایش زیادی پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که به چه علت رشد
سهام بانکها زیاد است ،افزود :شاخص بورس از
ابتدای سال بهطور میانگین  150درصد رشد کرده
است و حتی گاهی بعضی از سهام  300درصد رشد
و بخشی پایینتر از  150درصد رشد داشتهاند و این
رشد همه انواع سهام در بازار را نشان میدهد.
دلیل رشد سرمایه هم استقبال باالی مردم از بازار
سهام از سال گذشته تا به امسال است که خود را
نشان داده است.
ت گذاریسهام
محسنیبااشارهبهاینکهروشقیم 
متفاوتشدهاست ،گفت:تداومدرسرمای ه گذاری
باعثشدهبهطوردائمافرادجدیدیواردبازاربورس
ت گذاریدربورس
شوندوبههمینعلتروشقیم 
هم تغییر کرده است .درگذشته قیمت گذاری بر

عقبایی:

مستأجران زیر بار قراردادهای
زیرزمینینروند
ن کهتعیینسقفافزایش
نایبرئیساتحادیهمشاورانامال کبابیانای 
نرخ اجارهبها در شرایط کنونی اقدام مناسبی بود ،گفت:مستأجران زیر
بار قراردادهای زیرزمینی نروند.حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم،
با اشاره به مصوبه دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت
از مستأجران ،اظهار کرد :در شرایط بحرانی بازار اجارهبهای مسکن،
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام مناسبی برای حمایت از قشر

اساس سودآوری بود یعنی ا گر پیشبینی میشد
ی کند ارزش سهام باال میرفت
سود افزایش پیدا م 
ت گذاری
اما اخیرا نسبت قیمت به سود روش قیم 
سرمای ه گذاران محسوب نمیشود بلکه با افزایش
ی کند،قیمتسهام
تورم کهداراییشرکتهارشدم 
هم باال میرود.
عضو سابق شورای عالی بورس بابیان اینکه
صندوقهای سرمایهگذاری از سال  86فعالیت
داشتند ،افزود :این صندوقها دارای درآمد ثابت
بودندوتعدادصندوقهایسرمای ه گذاریباارزش
سهام کمبودوتعدادسرمای ه گذاران کمتراز 100هزار
نفر بودند .ا کنون استقبال از صندوقها به دلیل
مساعد بودن بازار سهام باال رفته است و بالطبع از
 ETFها هم استقبال صورت می گیرد.
محسنیتصریح کرد:ماهیتETFهاباسهامتفاوتی
ندارد و تا زمانی که سهام باال برود  ETFها هم رشد
ی کنند.قیمتسهامبهوضعیتاقتصادی،تورم،
م 
نرخارز،سودآوریشرکتودرآمدشانوابستهاست.
هر زمان قیمتها تغییر کنند ارزش صندوقهای
ی کنند و این موارد تابع
سرمای ه گذاری همتغییر م 
بازار است.

ن که مصوبه ستاد ملی مبارزه
متوسط و پایین جامعه بود.وی با بیان ای 
با بیماری کرونا را برای اجرا به مشاوران امال ک ابالغ کردهایم ،افزود:
براساسمصوبهستاد کرونامشاورانامال کبایدنسبتبهتنظیمقراردادها
با سقف تعیین شده ( 25درصد برای تهران 20 ،درصد کالنشهرها و
 15درصد سایر شهرها)همکاری داشته باشند.وی ادامه داد :چنانچه
درقراردادها،موجراندرخواستهاییبیشازسقفتعیینشدهداشته
باشندمشاورانامال کموظفهستندنسبتبهنوشتنقراردادهاامتناع
کنند .مصوبه دیروز ستاد ملی کرونا الزماالجراست و با توجه به اینکه تا
سهماهبعدازسفیدشدنوضعیتشیوع کروناقراردادهایاجارهتمدید
خواهد شد ازاینرو دادگاه و مراجع قضائی دستور تخلیه واحد را صادر
نمیکنند.نایبرئیساتحادیهمشاورانامال کبا تأ کیدبراینکهموجر
اجازه افزایش نرخ اجارهبها باالتر از سقف تعیین شده را ندارد ،گفت:در

*روندروبهرشدبورسباحمایتهایدولت
تداوم دارد
سعید اسالمی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای
سرمای ه گذاری ایران در گفتوگو با «رسالت» ،رشد
 ETFها را از چند جهت قابلبررسی دانست و افزود:
ETFهاباتخفیففروختهشدنددرحالیکهقیمتها
در زمان پذیرهنویسی  50درصد باالتر از آنها بوده
است .عالوه بر این قیمت بر اساس متوسط قیمت
 30روزه منتهی بهروز انتشار آ گهی بوده بهطوریکه
بعداز انتشار آ گهیتامدتپذیرهنویسیمدتزمانی
هم گذشته و در این زمان قیمتها رشد داشتهاند و
بازار هم در این مدت مثبت بوده است.
ویادامهداد:رشدبازارسرمایهناشیازورودنقدینگی
است و بهطور میانگین روزانه بیش از هزار میلیارد
تومان سرمایه وارد بازار میشود درحالیکه بهاندازه
کافیسهامعرضهنشدهاستواقبالسرمای ه گذاران
به بازار هم زیاد است و قیمتها همچنان صعودی
میشود .سیاستهای دولت در جهت حمایت از
بازار سرمایه است و تعداد سرمایهگذاران هم زیاد
ی که چنین شرایطی وجود داشته
هستند .تا مادام 
باشد این روند ادامه خواهد داشت.
بیدگلیتصریح کرد:ا گرنرختورمتغییر کندوبازارهای
جایگزین بورس ،تحریک شوند و سرمای ه گذاری در
آنها با سود همراه شود ،شاید شاهد کاهش ارزش
ی کهدولتدوبارهETFها
سهامباشیم،ولیدرصورت 
را با تخفیف عرضه کند و ابهامات بازار گردانی را رفع
نماید،صندوقهایسرمایهگذاریروندروبهرشدی
خواهند داشت .وی با توصیه به سرمایهداران بازار
سهام که از فروش اموال خود برای سرمایهگذاری
پرهیز کنند ،گفت:سرمایهگذارانازپساندازخودبرای
ورودبهبازاراستفاده کنندوسهامپرریسکخریداری
نکنند و بر اساس متغیرهای بنیادین خریدوفروش
کنندوچنانچهدانش کافیندارندازطریقشرکتهای
مشاور و سبد گردانها وارد شوند.

یک صورت مستأجر باید واحد مسکونی را ظرف دو ماه تخلیه کند که
آنهم فروش آپارتمان توسط مالک است .البته برای این کار نیز فروش
بهصورتقولنامهایاعتبار نداردومالکبایدسندرسمیداشتهباشد.
عقباییباتأ کیدبراینکهمشاورانامال کدرشرایطبحرانی کنونیباتمام
قوا به اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کمک خواهند کرد،اضافه
کرد:مستأجرانبههیچعنوانزیربار قراردادهایزیرزمینینروندچرا که
مصوبهستادملیمبارزهبا کروناالزماالجرابودهوسهقوهبرایاجرایآن
واردشدهاند.ویبایادآوریاینکهطی50سالاخیردرحوزهاجارهنشینی
چنین شرایط بحرانی نداشتهایم ،اظهار کرد:تمام هموغم ما این است
مصوبه مذکور به نحو احسن اجرای شود.خوشبختانه در مصوبه ستاد
کرونا جلوی راههای فشار به مستأجران گرفته شده است و مستأجران
هیچ دغدغهای در این رابطه نداشته باشند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور
(نوبت دوم) شركت تعاونی رفاه فرهنگیان فوقالعاده) شركت تعاونی مصرف اقتصاد و
استان آذربایجانغربی به شماره ثبت  6850دارایی ارومیه (نوبت اول) شماره ثبت 1095

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت تعاونی مصرف كاركنان
دولت و فرهنگیان خوی – نوبت اول

بنا به تصویب هیاتمدیره ،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شركت راس ساعت  6بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  99/04/25در محل
سالن شركت تعاونی اعتبار فرهنگیان ارومیه واقع در میدان جانبازان ،اول
خیابانراهنماییتشكیلمیشود.ازعمومسهامدارانواعضاءمحترمدعوت
میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در
محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه
نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده
تاماالختیار از میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضوی
میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر حق سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو
تنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحاینكهوكالتنامههایعادیبایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل شركت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و تایید گردد و در
غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از
دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره وبازرسان
 -2طر ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و زیان 1398
 -4طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای سال
مالی 1399
 -5انتخاب  5نفر عضو اصلی هیاتمدیره و سه نفر علیالبدل به علت اتمام
مدت ماموریت
 -6انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر علیالبدل به علت اتمام مدت
ماموریت (توجه ،كاندیداهای عضویت در سمت هیاتمدیره و بازرسان
جهت اعالم آمادگی به دفتر شركت واقع در خیابان برق ،خیابان بهار ،جنب
دبستان نیلوفر مراجعه نمایند)
 -7طر ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 98
م گیری در مورد درخواست اداره كل مبنی بر اجاره بهای محل شركت
 -8تصمی 
و ادامه فعالیت آن
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره شركت تعاونی رفاه
خ ش99/4/10 :
فرهنگیان استان آذربایجانغربی
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بنا به تصویب هیاتمدیره ،جلسه مجمع عمومی عادی (به طور فوقالعاده)
نوبت اول شركت تعاونی مصرف اقتصاد و دارایی ارومیه راس ساعت  18روز
یكشنبه مورخه  99/05/05در محل نمازخانه اداره كل امور مالیاتی واقع در
ی گردد .از عمومسهامداران واعضاءمحترم
خیابان كاشانیارومیه تشكیل م 
دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت
مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به ماده  19آییننامه
نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده
تاماالختیار از میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضو
میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها
یك رای باوكالت داشته باشد .توضیح اینكه وكالتنامههای عادی بایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره بررسی و تایید
گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید
یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
-2استماعواتخاذتصمیمدرخصوصنتایجحسابرسیاز عملكردسال1398
براساس گزارش حسابرسی
 -3طر ح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -4اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال 1398
 -5طر ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398
 -6طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای صرف هزینههای
سال مالی 1399
 -7انتخاب دو نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام
مدت ماموریت
 -8طر ح و تصویب درخصوص پاداش هیاتمدیره
 -9طر ح و تصویب حقالزحمه بازرسان برای سال مالی 1399
 -10اتخاذ تصمیم درخصوص انجام حسابرسی از عملكرد سال  1399با تامین
هزینههای مربوطه
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف
تاریخ انتشار99/4/10 :
اقتصاد و دارایی ارومیه
خ ش99/4/10 :

آ گهی دعوت سهامداران شركت گروه
پزشكی عرفان غرب (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  79058و شناسه ملی
 10101238759جهت تشكیل مجمع عمومی
فوقالعاده

آ گهی دعوت مجامع عمومی عادی
شركت مدرن بتن پاژ (سهامی خاص)
به شماره ثبت ( 36478نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی
مصرف كاركنان دولت و فرهنگیان خوی در ساعت  6بعدازظهر روز شنبه
مورخ  1399/05/11در محل شركت واقع در خیابان شریعتی ،جنب اداره امور
ی گردد .از عموم اعضای محترم شركت دعوت
اقتصادی و دارایی تشكیل م 
میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در
محلتعیینشدهحضور بههمرسانندیاباتوجهبهمفاداساسنامهوكالیخود
را كتبامعرفینمایند.الزمبهتوضیحاینكهبراساسمفادماده19آییننامهنحوه
تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد،
میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانمایندهتاماالختیار
از میاناعضاءیاغیراعضاءوا گذار نمایددر اینصورتهرعضوشركتمیتواند
عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای
باوكالت داشته باشد و كلیه وكالتنامههای عادی باید از زمان انتشار آ گهی
تا  24ساعت قبل از برگزاری مجمع و در ساعات اداری در محل دفتر شركت به
آدرس خوی ،خیابان شریعتی ،جنب اداره امور اقتصادی و دارایی و با حضور
طرفین وكالتنامه تنظیم شود تا پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی
و اهلیت نماینده ،به تایید بازرس شركت مستقر در محل رسیده و ورقه ورود
به مجمع دریافت نمایند در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع
بایستی به تایید یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
ضمنا با توجه به انجام انتخابات هیاتمدیره و بازرسی داوطلبان سمت
یادشده الزم است حدا كثر لغایت  99/4/20درخواست داوطلبی خود را
به همراه مدارك -1 :تصویر تمام صفحات شناسنامه -2 ،تصویر كارت ملی،
 -3تصویر مدرك تحصیلی -4 ،تصویر آخرین حكم كارگزینی به دفتر شركت
ارائه فرمایند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شركت
 -2طر ح و تصویب صورتهای مالی لغایت سال 1398
 -3طر ح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه لغایت 1398
 -4اتخاذ تصمیم نسبت به سود و زیان سال مالی لغایت 1398
 -5طر ح و تصویب بودجه سال جاری 1399
 -6انتخاب پنج نفر از اعضاء اصلی و سه نفر علیالبدل هیاتمدیره به مدت
سه سال به علت اتمام مدت ماموریت
 -7انتخاب سه نفر بازرس اصلی و سه نفر بازرس علیالبدل به مدت یك سال
مالی به علت اتمام مدت ماموریت
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف
خ ش99/4/10 :

كاركنان دولت و فرهنگیان خوی
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بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود
تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده كه در ساعت 10روز پنجشنبه مورخه
 99/04/26در نشانی :تهران – سعادتآباد – بین چهارراه سرو و بلوار
شهرداری – خیابان ریاضی بخشایش – بیمارستان عرفان – طبقه هفتم
– سالن اجتماعات به كد پستی  1998884349و به شماره تلفن 23021000
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
تشكیل م 
دستورجلسه:
 افزایش سرمایهتاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره
خ ت99/4/10 :

باتوجهبهحدنصابنرسیدنمجمععمومیعادیمورخه،99/3/20بدینوسیله
از كلیهسهامدارانشركتفوقدعوتمیشوددر جلسهمجمععمومیعادی
نوبت دوم در تاریخ  99/4/22در محل قانونی شركت واقع در استان خراسان
رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مركزی ،شهر مشهد ،محله شهید رضوی،
خیابان آموزگار شهید رجایی  ،31خیابان شیخ مفید  ،56پالك  ،0طبقه دوم،
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
واحد  3در ساعت  17برگزار م 
دستورجلسه:
 -1تعیین اعضای هیاتمدیره
 -2انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
 -3تعیین روزنامه كثیراالنتشار
 -4تصویب صورتهای مالی
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره
خ ش99/4/10 :

آ گهی دعوت از بستانكاران – نوبت سوم
شركت توسعه معادن قائم ارمغان (مسئولیت محدود) در
حال تصفیه به شماره ثبت 332250
شناسه ملی 10103706780
پیروآ گهیانحاللمنتشرهدرروزنامهرسمیشماره21839مورخ1398/12/13
صفحه  17در اجرای ماده  215قانون تجارت از كلیه بستانكارانی كه از شركت
مزبور مطالبات یا ادعایی دارند دعوت مینماید كه حدا كثر ظرف یك سال
از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدیر تصفیه در محل تصفیه شركت واقع در
تهران،خیابانستارخان،خیابانشادمهر ،كوچه گالبدان،پالك ،7كدپستی
 1456963741مراجعه نمایند .بدیهی است با انقضای مدت فوقالذكر هیچ
ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار99/4/10 :
مدیر تصفیه – سیامك بهجو
خ ت99/4/10 :

خبر
وزیرراهوشهرسازی:

مصوبه افزایش  25درصدی اجارهبها
صرفا مربوط به تمدید قراردادهاست

وزیر راه و شهرسازی گفت :قراردادهای جدید اجاره بر اساس حقوق خصوصی
مستأجر و موجر تهیه میشود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای
م گریبودهوبرایتمدیداجارهاعمالخواهدشد.به گزارشفارس،محمد
تنظی 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با برنامه «پیک نیمروزی» رادیو ایران،
به تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط با تعیین سقف افزایش اجارهبها
پرداخت و گفت :با توجه به وجود تهدید فعال ویروس کووید 19و نقش فرآیند
اسبابکشی و جابهجایی منازل در افزایش شیوع این بیماری ،همچنین
شرایط نامتعارف اقتصادی و افزایش قیمت بازار اجاره ،مصوبه تنظیمگری
دولت در قالب 2بند و 6تبصره بهمنظور ساماندهی بازار اجاره صادر شد.وزیر
راه و شهرسازی در بیان بند  1مصوبه مذکور گفت :رقم افزایش قیمت اجارهبها
برای مستأجرانی که تا کنون برای تمدید قرارداد اجاره با موجر توافق نکرده و
سررسید قرارداد آنها از تاریخ 9تیرماه به بعد است ،با حدا کثر 25درصد افزایش
برایشهرتهران 20،درصدبرای کالنشهرهاو 15درصدبرایسایرشهرهااعمال
میشود.اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه دولت برای قراردادهای
جدیدنیز کاربردداردیاخیر،تصریح کرد:قراردادهایجدیداجارهبراساسحقوق
خصوصی مستأجر و موجر تهیه میشود و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در
م گری بوده و برای تمدید اجاره اعمال خواهد شد.وی در پایان،
راستای تنظی 
ضمن توضیح اقدامات دولت برای جلوگیری از غیررسمی شدن ثبت معامالت
م گری در بازار است و بهمنظور
اجاره ،افزود :اقدام دولت برای ایفای نقش تنظی 
جلوگیری از قراردادهای غیررسمی ،الزام به ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری
برای معامالت در نظر گرفته شده است.

دبیرانجمنسیمان:

سیمان رسما  ۲۰درصد گران شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش  ۲۰درصدی
قیمت سیمان خبر داد و گفت :این افزایش قیمت را فقط برای چند ماه
انجام خواهیم داد.به گزارش کاالخبر،عبدالرضا شیخان در گفتوگو با
میزان از افزایش  ۲۰درصدی قیمت سیمان خبر داد و اظهار کرد :این
افزایشقیمتبراساسمصوبهایبود کهبهصنایعتولیدیاجازهافزایش
 ۲۰درصدی قیمتها از سوی دولت داده شد.دبیر انجمن صنفی
کارفرمایان صنعت سیمان افزود :با توجه به افزایش شدید هزینههای
تولید این رقم کفاف پوشش هزینهها را نمیدهد ،اما در حال حاضر
توانستیم رضایت مدیران کارخانجات را جلب کنیم تا با سیاست دولت
در این زمینه همراهی کنند.وی تأ کید کرد :درخواست تولیدکنندگان
بهمراتب بیشتر از این افزایش نرخ است و همچنان پیگیر آن هستیم و در
حال حاضر این افزایش قیمت را فقط برای چند ماه انجام خواهیم داد
تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در ادامه درخواست خود
ی کنیم.شیخان با بیان اینکه افزایش  ۲۰درصدی
را از دولت پیگیری م 
قیمت از  10تیرماه آغاز میشود ،تصریح کرد :افزایش قیمت برای انواع
سیمانتیپیکاعمالمیشود.گفتنیاستپیشترمدیرانواحدهای
تولیدی سیمان به دلیل افزایش هزینههای تولید و برای ادامه فعالیت و
سرپا ماندن کارخانهها ،درخواست افزایش  ۶۳درصدی قیمتها را ارائه
کرده بودند که مورد موافقت قرار نگرفت.سال گذشته صنعت سیمان
موافقتافزایش۳۷درصدیقیمترادریافت کردهبود،اماامسالموفق
به جلب رضایت کامل دولت برای رقم درخواستی خود نشدند.

قربانی:

سقف برداشت سوخت ناوگان
حملونقل جادهای افزایش یافت

معاونحملونقلسازمانراهداریوحملونقلجادهای گفت:سقفبرداشت
روزانهسوختناوگانحملونقلجادهایگازوئیلسوزبراساسکاربریهایمختلف
ازاولتیرماه،حدود۲۰درصدافزایشیافتهاست.به گزارشروابطعمومیسازمان
راهداریوحملونقلجادهای،مهرانقربانیاظهار داشت:اینافزایشسقفبا
هدفرضایتمندیرانندگان،کاهشمعطلیدرجایگاهها،افزايشبهرهوریناوگان
حملونقل  ،افزایش ظرفیت حمل بهویژه در خصوص بارگیریهای ویژه حمل
ترهبار،ماهیوجوجهیکروزهاعمالشدهاست.ویخاطرنشان کرد:همچنین
با توجه به کاهش  ۵درصدی سهمیه سوخت پایه برای ناوگان باربری زیر  ۱۰تن
و کاهش  ۱۰درصدی برای ناوگان باالی  ۱۰تن ،خواهشمند است رانندگان فعال
و قانونمدار حملونقل برونشهری نسبت به رعایت مقررات و دریافت اسناد
حمل (بارنامه) اهتمام و دقت کافی به عمل آورند تا سهمیه سوخت عملکردی
موردنیاز خود را دریافت نمایند.

رئیسبنیادمستضعفانخبرداد:

کمک  ۲۳۰میلیارد تومانی برای تأمین
ودیعه و اجاره مسکن اقشار نیازمند

رئیسبنیادمستضعفانازتخصیص۲۳۰میلیاردتومانبرایتأمینودیعه
و اجاره بهای مسکن اقشار نیازمند و مددجویان کمیته امداد و سازمان
بهزیستیخبرداد.به گزارشروابطعمومیبنیادمستضعفان،سیدپرویز
فتاحدر جمعخبرنگارانبااعالمخبرتخصیص230میلیاردتومانیبنیاد
مستضعفانبرای کمکبهودیعهمسکنواجارهبهایمددجویان کمیته
امداد ،بهزیستی و اقشار نیازمند اظهار کرد:با توجه به فشار اقتصادی
که به خصوص در بخش مسکن و اجاره بها به جامعه وارد شده ،تامین
هزینه های رهن و اجاره برای اقشار نیازمند بسیار سخت شده است.
ازهمینرودرجلسهایبامسئوالنسازمانبهزیستیو کمیتهامداد،بنیاد
مستضعفان بودجه ای معادل  230میلیارد تومان را برای رفع مشکل
مددجویان این  2نهاد تخصیص داد.رئیس بنیاد مستضعفان افزود:در
این جلسه با درخواست کتبی روسای سازمان بهزیستی و کمیته
امداد،برای کمکبهتامینبخشیازهزینههایودیعهمسکنواجارهبهای
مددجویان،بنیاد مستضعفان با مجوز هیئت امنا ،تصمیم گرفت تا
کمک نقدی را به این دو سازمان اختصاص دهد.وی اضافه کرد:در
تصمیم اتخاذ شده مقرر شد ،بنیاد مستضعفان برای ودیعه مسکن
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،مبلغ  150میلیارد تومان
را برای این دو سازمان کارسازی کند و عالوه بر این مبلغ 80 ،میلیارد
تومان را نیز به صورت بالعوض برای تامین اجاره بهای خانواده های
نیازمند تحت پوشش این دو نهاد،در حساب صندوق قرض الحسنه
امداد والیت کارسازی کند.فتاح با بیان اینکه این مبلغ دراختیار این
دو نهاد قرار خواهد گرفت گفت:بنیاد مستضعفان تنها تامین کننده
این مبلغ است و نحوه ساز و کار پرداخت ودیعه مسکن و اجاره بها به
نیازمندان،توسط این دو نهاد صورت می گیرد و قراراست این دو نهاد
براساساولویتبندیانجام گرفته،اینمبالغرادر اختیار خانوادههای
نیازمندی کهدربخشمسکن،بامشکلمواجهشدهاند،قراردهد.رئیس
بنیادمستضعفانخاطرنشان کرد:نکتهقابلتوجهدیگرآناست کهاین
اجازه به کمیته امداد و سازمان بهزیستی داده شد تا این مبلغ را عالوه بر
مددجویانتحتپوششخود،بهمراجعیننیازمندی کهتحتپوشش
ایندونهادنیزقرار ندارند،پرداخت کنند.وی گفت:باتوجهبهاینکهاین
مبلغامروزبرایایندونهاد کارسازیمیشود،پرداختاین کمکهابه
نیازمندانتوسط کمیتهامدادوسازمانبهزیستی،از روز سه شنبهقابل
انجام است.فتاح در پایان با بیان اینکه کمک های بنیاد مستضعفان
به اقشار نیازمند ادامه دار خواهد بود،خاطرنشان کرد:از زمان شروع
کرونا در کشور تا امروز بنیاد مستضعفان بیش از  570میلیارد تومان را در
اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داده و جمع کمک های
بنیاد به اقشار مختلف کشور طی ماه های اخیر به بیش از  1380میلیارد
تومان رسیده است.

