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خبر
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی:

بانک مرکزی برای واردات نهاده ارز نمیدهد
اتحادیهواردکنندگاننهادههایدامیدر نامهایبهمعاوناولرئیسجمهور از تخصیص
ندادنارزبهوارداتنهادههایدامیانتقاد کرد.به گزارشخبرگزاریصداوسیماازاتحادیه
واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران؛ در این نامه آمده است :از هفتههای پایانی
سال،۹۹هیچتخصیصارزیبرایوارداتنهادههاصورتنگرفتهاستووقفهدرپرداخت
ارز حتی برای کوتاهمدت آثار زیانبار و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
ایناتحادیهحسبتکلیفملیوتشکیالتیخودالزممیداندبهاستحضاربرساند
چ گونهتخصیصوتأمینارزاز طرفبانکمرکزی
از هفتهپایانیسال۹۹تا کنونهی 
برای نهادههای دام و طیور انجامنشده است .این در حالی است که برنامهریزی
واردات کاالهای اساسی آنهم در شرایط بحرانی نیاز به اقدام بهموقع ،مستمر و
بدون وقفه دارد و تخصیص ارز باید پیوستگی و استمرار داشته باشد .وقفههای
عدم پرداخت ولو کوتاهمدت ،آثار بسیار زیانباری دارد که بهسادگی قابل جبران
ً
نیست.تجربهسال گذشته گواهاینامرمیباشد؛لذااینتشکلمؤکداازحضرتعالی
استدعا دارد به این مقوله ورود عاجل فرموده و با درایت و شأن ورود خود دستور
اقدام فوری برای تأمین و تخصیص ارز موردنیاز واردات نهادههای دام و طیور
انجامشدهورسوبیدر گمرکاتصادر نمودهو کشور رااز تنگنایحادثشدهعبور
دهید و از ریسک کمبود کاال و نوسانات قیمتی و عوارض آن پیشگیری فرمایید.
الزم به ذکر است؛ بهرغم واردات مطلوب کاالی اساسی توسط بخش خصوصی و
موجودی کاال در بنادر از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز برای واردات نهادههای
دامی صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی خبرداد:

ورود دو هزار مگاوات ظرفیت جدید
به مدار تولید
مدیرعاملشرکتبرقحرارتیاز وروددوهزار مگاواتظرفیتجدیدبرقبهمدار تولیدبرای
پاسخگویی به زمان اوج مصرف تابستان خبرداد.آقای محسن طرزطلب در گفت وگوی
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه این ظرفیت در نیروگاههای
حرارتیایجادخواهدشدافزود:پیشبینیمیشودبخشیاز نیاز کشور در زماناوجمصرف
ن کهبخشعمدهسرمایهگذاریها
تابستانازاینظرفیتجدیدتأمینشود.ویبابیانای 
در نیروگاههای حرارتی را بخش خصوصی انجام داده است گفت :احداث هر هزار مگاوات
برق نیازمند  ۶۵۰میلیون یورو سرمای ه گذاری است که این رقم بسیار قابلتوجه است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه روند سرمای ه گذاری و مصرف باید اصالح
شود ادامه داد :باید بجای سرمایهگذاریهای جدید به موضوع مدیریت مصرف توجه
بیشتری شود و البته بیشترین مصرف نیز در بخش تولید و صنایع انجام شود.طرزطلب
با اشاره به اینکه طبق برنامهریزیهای انجامشده باید تعمیرات نیروگاهی تا اواسط
خرداد به پایان برسد گفت :هما کنون از برنامهریزی انجامشده  ۸درصد عقب هستیم
که علت آن قرار گرفتن نیروگاههای حرارتی در مدار بهرهبرداری در زمستان سال گذشته
است.وی ادامه داد :طبق پیشبینیهای انجامشده تعمیرات نیروگاهی تا اوایل خرداد
به پایان خواهد رسید.

معاون وزیر صمت:

 ۱۹میلیارد یورو ارز صادراتی
هنوز بازنگشته است
معاونوزیرصمتبابیاناینکه۱۹/۲میلیاردیوروارزصادراتیهنوزبازنگشتهاست ،گفت:
صادرکنندگان سال  ۹۹تا پایان شهریور  ۱۴۰۰و صادرکنندگان سال  ۹۸نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰
باید ایفای تعهد کنند.حمید زادبوم در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد میزان بازگشت ارز
حاصل از صادرات به کشور ،اظهار داشت :از  ۲۲فروردینماه سال  ۹۷تا پایان مهرماه سال
س کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :با
 ۲۳ ،۹۹هزار و  ۶۶۸صادرکننده داشتیم.رئی 
توجه به مهلت  ۴ماهه برای ایفای تعهدات ارزی ،بر اساس آخرین آمار که در بهمنماه
سال  ۹۹گرفتیم ،تا پایان مهرماه سال گذشته جمع تعهدات ارزی این صادرکنندگان
۶۲میلیاردیوروبودهاست کهاز اینمیزان ۴۲/۸میلیاردیوروایفایتعهدشدهاست.وی
ادامه داد :میزان مانده بدهی  ۱۹/۲میلیارد یورو است که با توجه به مهلتی که دادهشده،
صادرکنندگان سال  ۹۹تا پایان شهریور  ۱۴۰۰و صادرکنندگان سال  ۹۸نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰
باید ایفای تعهد کنند.
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دامنه نوسان بورس از منفی  3تا مثبت  6اجرا شد

بیاعتناییشاخصبهتغییراتدامنهنوسان
نفیسه امامی
براساسمصوبههیئتمدیرهسازمان
بورس ،از دیروز اول اردیبهشتماه دامنه
نوسان مثبت  ۶و منفی  ۳درصدی در بازار
سهام اعمال گردید تا بلکه گامی در جهت
تغییر روند شاخص برداشته شود .بعد از
شتاب گرفتن روند نزولی شاخص بورس،
سازمانبورستصمیماتیدرراستای کاهش
ضرر سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و
کاهشنوسانهایایجادشدهدربازاراتخاذ
کرد و مصوبه تغییر دامنه نوسان بورس را از
منفی و مثبت پنج به مثبت  ٦و منفی دو از
 25بهمن سال گذشته اجرایی کرد.این
تغییر دامنه نوسان از مثبت و منفی  5به
مثبت  6و منفی  2درصد در حالی انجام
گرفت که قرار بود صرفا برای دو هفته در بازار
سهامباهدف کنترلریزششاخصوقیمت
سهام شرکتها در این بازار اعمال شود ،اما
بازار به این تغییر دامنه نامتقارن تنها چند
روز روی مثبت نشان داد و بعدازآن مجددا
در مسیر نوسان قرار گرفت.
اجرای این مصوبه در بازار با اظهارنظرهای
مختلفیاز سوی کارشناساننسبتبهاین
تصمیم شورای عالی بورس روبه رو شد.
عدهایازتحلیلگراناساسامعتقدبهحذف
دامنهنوسانبورسبرایایجادزودترتعادل
در معامالت بازار بودند و بارها اعالم کردند
کهبازار برایآنکهبتواندهرچهزودتربهروند
واقعی خود بازگردد ،باید اقدام به حذف یا
افزایش دامنه نوسان کند تا مدت اصالح
زمانی شاخص بورس به زمان کوتاهتری
تبدیل شود.
بازارازابتدایسال1400بازهمبانوسانمضاعف
روبهرو گردیدواعضایهیئتمدیرهسازمان
بورس و اوراق بهادار ،بار دیگر تکلیف دامنه
نوسانرابراییکماهازمنفی2تامثبت6به
منفی  3تا مثبت  6تغییر دادند .این تغییر

همزمانباآزادسازیمعامالتالگوریتمیدر
م گیرندگانسازمان
بازار بودتابهزعمتصمی 
بتواندبرروندحرکتشاخصتأثیرگذارشود.
شاخص کلبورساوراقبهادار تهراندیروز
و همزمان با اجرای تغییر دامنه نوسان
بازهم روند نزولی به خود گرفت و با افت
 ۵۳۰۰واحدی به یکمیلیون و  ۲۱۴هزار
و  ۲۸۰واحد رسید .هرچند به نظر میرسد
افت قیمت دالر هم در ریزش بازار بیتأثیر
نبودهاست.آنچه کهدراینمیانبارهابهآن
اشارهشده،بیاعتمادیاست کههما کنون
سرمای ه گذارانبازار از آنرنجمیبرندومنجر
به کاهشنقدینگیوترسازانجاممعامالت
درآنشدهاست.بهنظرمیرسدبازارنیازمند
شوکقویتروجدیتریدرمقایسهباتغییر
دامنهنوساناست.درشرایطی کهبسیاری
از کارشناسان معتقدند سهام موجود در
بازار ارزنده شده است ،اما میزان خرید در
بازار بهشدت افت کرده و از سهام موجود
استقبالی نمیشود.
سیدفرهنگ حسینی ،کارشناس بازار
سرمایه:روندفرسایشیبورسپویاییبازار
را از بین برده است
سیدفرهنگحسینی ،کارشناسبازارسرمایه
در گفتوگو با «رسالت» درباره تأثیرگذاری
دستورالعملهاییمانندتغییردامنهنوسان
در ایجادشوکوروندصعودیبهبازار اظهار
کرد :روند فعلی بازار در دو بخش بنیادی
و رفتاری قابلبررسی و تحلیل است .در
بخشرفتاریسهامدارانوسرمای ه گذاران
بهخصوصافرادجدیدالورودپس از ترس از
رکودبازاردرمیانههایسال1399وناامیدی
در اواخرسال1399ا کنوندر مرحلهتسلیم
هستندوترجیحمیدهندباهرمیزانضرری
از بازار خارج شوند.
وی ادامه داد :این گروه توجهی به ارزندگی
یا عدم ارزندگی سهام و مسائل بنیادی یا

دیدگاه بلندمدت در بازار سرمایه ندارند.
بیشتر این گروه ،نگران از دست دادن
فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای
موازیازجملهرمزارزهستندوبادیدنبازده
باالی این بازار ،به دنبال انتقال سرمایه
خود به آن حوزه رفتهاند .حسینی بابیان
اینکهدرحوزهرفتاری،موضوعصفنشینی
سهامداران مطرح است ،گفت :در شرایط
فعلی بازار ،زمانی که سهامداران در سهام
پرتفوی خود ،صفهای فروش سنگین را
طیچندینروزمیبینند،تحتتأثیرمسائل
ی گیرند و اثراتی با عناوین اثر
رفتاری قرار م 
ربایشی ،بازخورد و تودهوار بر آنها غالب
شده و آنها نیز تمایل به رفتن در صف
فروش دارند ،لذا شاهد تشدید صفهای
فروش هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی :

تا زمانی که اقتصاد هزینه سیاست را میپردازد
مسیر توسعه شکل نمیگیرد
رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنو کشاورزی گفت:تازمانی کهاقتصاد
ی گیرد.
هزینه سیاست را میپردازد ،مسیر توسعه شکل نم 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و فناوری کشت و زرع
تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  554125و شناسه
ملی  14008962966به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/12/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
تعداد اعضاء هیأت مدیره به  3الی  7نفر تغییر یافت و ماده
مربوطهدراساسنامهاصالحگردید.سازمانثبتاسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()1126041
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پردیس آفرین خوشنام
درتاریخ  1399/11/29به شماره ثبت  573363به شناسه
ملی  14009823438ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :تولید  ,خرید  ,فروش و نوزیع و پخش مواد
غذائی  ,شوینده  ,آرایشی  ,بهداشتی و سلولوزی و غیره به
همراه ایجاد و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای  ,واردات و
صادراتکاالهایمجازبازرگانیبطوراعم.درصورتلزومپس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه ، 14
شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله فردوس ،
خیابان عقیل  ،بزرگراه آیت اله کاشانی  ،پالک ، -374مجتمع
البرز،طبقهپنجم،واحد28کدپستی1481846596سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10,000,000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر رحیم زاده
دیزآبادی به شماره ملی  0080950566دارنده  3900000ریال
سهمالشرکهآقایامیدنوروزپوربهشمارهملی0492176167
دارنده3900000ریالسهمالشرکهآقایمهرانکریمبهشماره
ملی  5569991621دارنده  2200000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای امیر رحیم زاده دیزآبادی به شماره ملی
 0080950566و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2
سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای امید نوروزپور
به شماره ملی  0492176167و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای مهران کریم به شماره ملی  5569991621و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک و سفته و بروات و هر گونه سندی که برای شرکت
ایجاد تعهد نماید و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر
عاملورئیسهیئتمدیرهمتفقا”وهمراهبامهرشرکتمعتبر
میباشد  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیت
نمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1126038

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران ،آقای غالمحسین
شافعیدر نشستشورایروسایاتاقهایمشترکافزود:در کشور

آگهیتغییراتشرکتتوسعهسربورویآتیهپارسسهامی
خاص به شماره ثبت  385639و شناسه ملی 10320360130
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/06/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیات
مدیره شرکت به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
آقای محمد قربان زاده به شماره ملی  0051988682و آقای
احسان قربان زاده به شماره ملی  0016459059و خانم الهام
قربان زاده به شماره ملی  0083421513موسسه حسابرسی
اصالح گستران امین به شناسه ملی  10103751788به
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 10320852352به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب سود و زیان سال
مالیمنتهیبهتاریخ1398/12/29بهتصویبرسید.سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1126046
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرب و روی آتیه پارس سهامی
خاص به شماره ثبت  385639و شناسه ملی  10320360130به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای محمد قربان زاده به کد ملی 0051988682
به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احسان قربان زاده به کد ملی
 0016459059به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم الهام قربان
زاده به کد ملی  0083421513به سمت عضو هیأت مدیره و آقای
عباسعلی حیدری به کد ملی  ( 1060950243خارج از اعضاء هیات
مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند .کلیه اوارق و اسناد
تعهدآور و قراردادهای و غیره به امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره
با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره به امضاء نائب رئیس
هیات مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و نامه ها به امضاء
منفردرئیسهیأتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.حدود
اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد  :اختیارات مندرج در
بند  19و  18و  20ماده  40اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1126044
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و فناوری کشت و زرع
تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  554125و شناسه ملی
 14008962966به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ
 1399/12/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمد مفتاحی به
شماره ملی  ، 4890127151آقای سجاد جعفرنیا به شماره ملی
4420665556وآقایسیدمسعودفائزیبهشمارهملی4420670797
به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1126042

ویتصریح کرد:بیننیمیتادوسومنمادها
صفهایفروشسنگیندارندوعدمتعادل
بازار به هر دلیلی ،عاملی است که سبب
تشدیدمنفیشدهوحتیمیتواندبهحباب
منفی و ارزانی بیشازحد سهام منجر شود.
تداوم خروج پول حقیقی گواه این موضوع
و تالش بسیاری از حقیقیها برای فروش
به هر قیمتی است .وی با اشاره به وجود
فشارفروشدربازارسرمایهبیان کرد:ممکن
است برخی از سهامداران نیاز به نقدینگی
داشته باشند ،اما نمیتوانند سهام خود را
نقد کنند ،لذا فشار فروش در بخشی از بازار
که امکان فروش و نقد کردن وجود دارد،
افزایش مییابد و این موضوع سبب فشار
در سایر بخشهای بازار و عدم تعادل آن
سهامها نیز میشود ،لذا دومینووار حتی

سهمهای ارزنده نیز تحتفشار فروش قرار
ی گیرند .این کارشناس بورس بر ضرورت
م 
افزایشدامنهنوساندر دیدگاه کالنتأ کید
کردتاپدیدههایصفنشینیوتودهواریاز
بینبرودوافزود:افزایشدامنهدراینمقطع
اقدام مثبت و مؤثری بود ،اما باید توجه
داشتب ه کارگیریدامنهنامتقارندرمقاطع
کوتاهمدتبه کار بردهشدهوعمالنتوانسته
کارکرد مورد انتظار را ایفا کند.
حسینی ادامه داد :شدت وا کنش رفتاری
را میتوان در بازگشایی نمادهای سیمانی
در روز چهارشنبه مشاهده کرد که باوجود
افزایش نرخ ،شاهد بیش از نصف تا دوسوم
قیمتی در برخی از نمادهای این گروهها
بودیم .این موضوع نشان میدهد که روند
فرسایشیسهامدارانراخسته کردهوپویایی

ما سیاست بر اقتصاد سایه افکنده است و هزینه سیاست را اقتصاد
میپردازد .تا وقتی تغییری در این وضع رخ ندهد ،نمیتوان انتظار
داشت تحولی خاص در تجارت خارجی و اقتصاد رخ دهد و مسیر
توسعه شکل بگیرد.
ویاضافه کرد:توسعهیافتگیونرخرشداقتصادی کشورها،قدرت
ی کند ،ولی هنوز در ایران ،باوری به این
و امنیت آنها را تأمین م 
راهبرد وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت :باید در کمیسیونهای مشترک
مذا کرات خارجی ،هیئت یا نماینده اقتصادی هم حضور داشته

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زنجیره تجارت ماهان درتاریخ
1400/01/31بهشمارهثبت576435بهشناسهملی14009963295
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :توسعه،فروش
،مشاوره،تجزیه و تحلیل ،نظارت فنی ،پیاده سازی،پشتیبانی و
نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به نرم افزار ها واپلیکیشن
ها ،سیستم های یک پارچه سازمانی،سیستم های مدیریت
ارتباط با مشتریان ،تهیه ،تامین ،انبارداری ،آماده سازی،بسته
بندی توزیع و فروش لوازم مصرفی خودروهای سبک و سنگین و
مدیریتاتوسرویسهایزنجیرهایدرحوزهارائهخدماتخودرویی
اتوماسیونانباروتوزیعکاالوخدماتمشاورهمدیریتدرخصوصمدیریتاستراتژیکمدیریتمنابعانسانی،بازاریابیمجازوتوسعه
خدمات نوین فنی،طراحی،پیاده سازی و بهینه سازی فرایندها،
افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیالت اعتبارات از کلیه
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی وخصوصی داخلی و
خارجیبرایشرکت،شرکتدرمناقصات،پیمانهاومزایداتدولتی
و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها ،نهادها،ادارات وشرکت ها
و موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
،ایجاد شعب و نمایندگی درداخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت
شرکت،شرکت درنمایشگاه های داخلی و خارجی،انجام فعالیت
های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی،خریدو فروش کاالها و
خدمات مجاز،اخذ واعطاء نمایندگی ،انعقاد قرارداد با اشخاص
حقیقیوحقوقیدرصورتلزومپسازاخذمجوزهایالزمازمراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله
دکترهوشیار،خیابانشهیدحسنهادیپور،بنبستسعید،پالک
 ، 11طبقه سوم کدپستی  1341854414سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای سیاوش سرودی به شماره ملی 0067363644
دارنده  100000ریال سهم الشرکه آقای بابک ایرانپور به شماره ملی
1289678138دارنده900000ریالسهمالشرکهاعضاهیئتمدیره
آقایسیاوشسرودیبهشمارهملی0067363644وبهسمتعضو
اصلی هیئتمدیره بهمدتنامحدودخانم پریسا ایران پور بهشماره
ملی 1270597531و بهسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)به
مدت نامحدود آقای بابک ایرانپور به شماره ملی  1289678138و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی
هیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسناد
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها
و عقود اسالمی و اوارق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره
و عضو هیئت مدیره متفقا” همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاررسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1126051

بازار را از بین برده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر دامنه
نوساندر کنارآزادشدنمعامالتالگوریتمی
میتواند به بازار کمک کند یا خیر؟ گفت:
معامالت الگوریتمی بخشی از روند طبیعی
تحولفناوریواجتنابناپذیراست.معامالت
الگوریتمی به تسهیل تصمیم گیریها و
تسریع و بهینه نمودن معامالت و حذف
کارهای تکراری کمک کرده و میتواند به
عمقبخشی در معامالت منجر شود.
ن گونه که امروز در
حسینی اضافه کرد :هما 
خصوصدسترسییاعدمدسترسیآنالینها
بحثی نمیشود ،در خصوص معامالت
الگوریتمی هم این موضوع صادق است و
بایستی بهعنوان ابزاری غیرقابلحذف در
بازار بهآننگاهشود.اینموضوعلزومتوجه
بیشازپیشبهتوسعهزیرساختهاراسبب
شدهاست.این کارشناسبازارسرمایهیادآور
شد:توسعهبازارگردانی،نقدشوندگیوپویایی
بازار کههمگیازویژگیهای کاراییعملیاتی
بازار است ،مبتنی بر دسترسی مناسب به
زیرساختهاوابزارهایمعامالتالگوریتمی
است،ولیدردورهمحدودیت،عمالفعالیت
بازارگردانیباسختیهایقابلتوجهیروبهرو
شد.ویدرپایانبابیاناینکهروندصعودی
خوبی در قیمتهای جهانی عوامل تولید
مانند گاز و انرژیهای دیگر ر خداده است،
گفت:باوجودارزندگی سهام بسیاریاز این
ی کند.
شرکتها،امابازاراستقبالیازآنهانم 
قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی بین
 50تا  100درصد نسبت به سال گذشته
افزایش داشته است.
در قیمت فوالد نیز شاهد رکوردشکنی
قیمتهای جهانی هستیم و قیمتهای
فلزاترنگینمانندمسوسربورویروند
مناسبی دارند و انتظارات در خصوص فلز
مس مثبت است.

باشد؛ حتی ا گر در کمیسیون تخصصی هم نباشد باید کمیته
فرعی اقتصاد تشکیل شود ،اما هرگز به مسئله تجارت و این بسترها
توجه نمیشود.
شافعیبهوضعاتاقهایمشترکایرانبا کشورهایمرزیاشاره کرد
و گفت :باید در این مرزها به وضع زیرساختها توجه شود ،زیرا در
خیلی از این مرزها حملونقل و گمرک مشکالت جدی دارد .حتی
ا گرتحریمهابرداشتهشود،بازهمدراینمرزهامشکالتجدیادامه
خواهدداشت.ویهمچنینبهفعالشدناتاقهایمشترکبازرگانی
در شناسایی موانع و مشکالت فعاالن اقتصادی تأ کید کرد.

تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس توانمند سازی پیشگامان
قاصد درتاریخ  1400/01/29به شماره ثبت  576297به شناسه ملی
 14009958033ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:ایجاد ساز و کار الزم در جهت هدایت و حمایت و با ارائه خدمات
کارشناسی و مشاوره ای تولید دانش  ،آموزش  ،تولید محصوالت
مجاز خالق و نوآور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محله دانشگاه تهران  ،بلوار کشاورز  ،خیابان  16آذر  ،پالک ، 78
مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا  ،طبقه دوم  ،واحد 207
کدپستی  1417994525سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ1,000,000ریالنقدیمنقسمبه100سهم10000ریالیتعداد100
سهم آنبانام عادی مبلغ 350000ریال توسط موسسینطی گواهی
بانکی شماره  170024مورخ  1400/01/25نزد بانک توسعه تعاون
شعبه فاطمی با کد  1700پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم عصمت کالمی به
شماره ملی  0053964063و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
نوشینخرمیپوربهشمارهملی1740181948وبهسمتمدیرعامل
به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای حمید خرمی پور به شماره ملی  1750367378و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسنادبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر
عاملبهتنهاییهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.اختیاراتمدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای فتح اله احمدی بزچلوئی به
شماره ملی  0022450191به سمت بازرس علی البدل به مدت
 1سال خانم شهرزاد شیرازی به شماره ملی  1757289747به
سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1126264

آگهی تغییرات شرکت تحقیق وگسترش صنایع معدنی
پارس کانی سهامی خاص به شماره ثبت  86851و شناسه
ملی10101312843بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوق
العاده مورخ  1399/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سال
مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و تا آخر آذر سال
ماه سال بعد پایان خواهد یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1126048

