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خبر
مدیرعامل شرکت توانیر:

برق سیمانیها وصل شد
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه از دیشب( دوشنبه) صنایع سیمان با
صددرصد ظرفیت و فوالد با  50درصد ظرفیت میتوانند فعالیت کنند ،افزود:
از سه شب پیش با کاهش بار ،ما اجازه دادیم صنایع فوالد و سیمان شیفت
آخر شب را به فعالیت بپردازند.وی گفت :تا کنون یک میلیارد تومان پاداش به
گزارشهای مردمی و افرادی که مرا کز غیرمجاز رمزارز را معرفی کردهاند پرداخت
شدهاست.به گزارشتسنیم،محمدحسنمتولیزادهدر مراسمبازدیداعضای
کمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمیازمرکزراهبردیوپایشصنعتبرقافزود:
تا کنون  200هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور شناساییشده که برق مصرفی
این دستگاهها ،معادل  800مگاوات ظرفیت نیروگاهی است و البته  27درصد
ازاینتعداد کشفیاترابااطالعاتمردمیشناساییوضبط کردهایم.مدیرعامل
شرکتتوانیر گفت:ایندستگاههایغیرمجاز کهدربخشهایمختلفخانگی،
صنعتی و دیگر مرا کز نصب شده بودند با کمک دستگاههای قضائی و اطالعاتی
شناسایی و ضبط شدند که عالوه بر جرایم سنگین حداقل تا پایان سال این
دستگاهها بازگشت داده نمیشوند.متولی زاده در خصوص همکاریهای
صنایعبزرگوبخش کشاورزیبرای کاهشمصرفبرقافزود:تا کنون365هزار
موافقتنامه با بخش صنایع بزرگ و کشاورزی امضاشده که برای همکاری این
بخش با وجود محدویتهای مالی ،هزار میلیارد تومان تشویقی در نظر گرفته
شدهاستالبتهاینرقمسال گذشته580میلیاردتومانبود.مدیرعاملشرکت
توانیر با بیان اینکه ما برای هر استان سهم مصرف برق مشخص کردیم ،گفت:
بر اساس سهمی که هر استان دارد میتواند میزان برق مصرفی خود را مدیریت
کند.وی ادامه داد :رشد مصرف برق امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل 10،برابر شده که این رقم در تاریخ صنعت برق ایران بیسابقه است که
گرما ،رمزارزها و رشد مصرف صنایع علت آن است .متولی زاده با اشاره به اینکه
کل مصرف انرژی صنایع فوالد و سیمان  260هزار مگاوات در سال است ،گفت:
هما کنون  30درصد از این میزان مصرف کاهش و به  200هزار مگاوات رسیده
است .متولی زاده گفت :اعمال تعطیلی پنجشنبهها در ادارات تا کنون سبب
کاهش  500مگاواتی مصرف برق شده است.مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به
اینکه اعمال خاموشی سختترین کار برای صنعت برق است ،اضافه کرد :در
چند وقت گذشته سه تن از همکاران ما برای اینکه چند روستا دچار خاموشی
نشوند جان خود را از دست دادند.

مشارکت  85مگاواتی مولدهای اضطراری
در تأمین برق پایتخت
با افزایش مشارکت ادارات ،صنایع و مشترکان بزرگ ،روزانه بیش از 85
مگاوات از برق مصرفی پایتخت با استفاده از مولدهای اضطراری ،تأمین
میشود.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،حسین صبوری
مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقتهرانبزرگضمنقدردانیاز همراهی
مشترکانتهرانیدرمدیریتمصرفانرژیو کاهشبارشبکه ،گفت:باادامه
تالشهایهمکارانماوهمراهیمشترکان،تا کنونبیشازهزارتفاهمنامه
همکاریبامشترکاندارایمولدهایاضطراریدر شهرتهران،امضاشده
و بر اساس برنامهریزی انجام شده ،روزانه به صورت لحظهای بیش از 85
مگاوات و در مجموع ساعات اوج بار ،بیش از  200مگاوات از برق موردنیاز
پایتخت با استفاده از این مولدها تأمین میشود.صبوری تصریح کرد:
برایعملکرددقیقتربهشکلی که کمتریندغدغهبرایمالکاناینمولدها
بهویژهواحدهایتولیدیایجادشودبهشکلیبرنامهریزیشدهاست کهدر
ساعاتاوجبار،حدود85مگاواتاز برقمصرفیتهرانمعادلمصرفبرق
 85هزار اشترا ک خانگی ،به صورت لحظهای و همزمان توسط مولدهای
اضطراری تأمین شود که این توان تولیدی در مجموع ساعات مختلف
اوج مصرف پایتخت به بیش از  200مگاوات بالغ میشود .وی افزود :با این
روش،مولدهایمختلفدرساعاتیمتفاوتوباترتیبیمشخصواردشبکه
میشوند تا امکان برنامهریزی صاحبان صنایع به منظور جلوگیری از بروز
وقفه درروند تولید وجود داشته باشد.
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گزارش «رسالت» از بازار خریدوفروش تلفن همراه

گرانی،موبایلراازدسترسخارجکرد!

گروه اقتصادی
بازار موبایل از اواخر اردیبهشتماه
روند کاهشیقیمتهاراتجربه کردواینافتتا
اواسطخردادماهبهاوجخودرسید،اماا کنون
وپسازچندیندوره کاهش،قیمتهادوباره
به مدار صعود بازگشتهاند .هرچند میزان
تقاضا در این بازار مانند ماه پیش همچنان
پایین است و افراد فعال تمایل چندانی به
خرید ندارند.
روند کاهشیقیمتهادربازارموبایلوتجهیزات
دیجیتال در اردیبهشت و همزمان با ورود
دالر به محدوده  21تا  22هزار تومان آغاز شد و
بسیاریاز گوشیهابهخصوصبرندهایمطرح
در کفقیمتیچندماههقرار گرفتند.نرخدالر
مهمترینمؤلفهدرتعیینقیمتموبایلاست
ی
و حاال با افزایش مجدد نرخ ارز ،قیمت گوش 
ی کهبعضی
مجدددرحالافزایشاستبهطور 
ازمدلهابهخصوصدربرندهای گرانقیمت
در حدود  4تا  5میلیون تومان افزایش قیمت
را تجربه کردهاند.
بیشتر فعاالن این حوزه معتقدند با توجه به
آنکه نرخ ارز اصلیترین عامل مؤثر در قیمت
گوشیهایموبایلاست،عدمنداشتنچشمانداز
دقیق از نرخ ارز ،واردات آن را بالتکلیف کرده
است .ابهام در سرنوشت مذا کرات و قیمت
آتی دالر و نامشخص بودن نرخ ارز مبدأ تعرفه
واردات ( ،)ETSموجب شده واردکنندگان
تمایل چندانی به واردکردن کاالی جدید
نداشته باشند.
وضعیت بازار و واردات نشان میدهد انواع
مدلهای گوشی بهوفور عرضه میشود ،اما
تقاضا برای آن پایین است و به علت کاهش
استطاعت مالی ،اغلب در صورت از دست
دادن گوشی به دلیل خرابی یا سرقت مجبور
بهخریدمیشوند.امروز گوشیموبایلبهیکی
ازپرکاربردترینوسایلبرایبیشترشهروندان
تبدیلشده است و فقدان آن امکان انجام

ی کند.
بسیاری از امور را سلب م 
پیشبینیهایمختلفیدربارهسرنوشتبازار
موبایلدرماههایپیشرومطر حشدهاستو
چشماندازغالب،غیرممکنبودنپیشبینی
دقیقنرخارزاست.بااینتفاسیربیشترفعاالن
این حوزه به امید پایین آمدن نرخ دالر در
صورت توافق نهایی ایران در برجام احتمال
کاهش قیمت ارز را میدادند تا با متعادلتر
شدن قیمتها تقاضای بیشتری روانه این
بازار شود ،اما با توقف در ادامه مذا کرات ایران
و غرب امیدها برای کاهش نرخ دالر کاهش
پیدا کرده است و احتمال دارد با نوسان در
نرخ آن ،کاهش قیمت موبایل جای خود را
به افزایش دوباره خواهد داد.
ا کنون بیشترین تقاضا برای خرید معطوف
به گوشی برندهای سامسونگ و شیائومی
است.سامسونگاز گذشتهیکیاز گوشیهای
پرمخاطب بود و شیائومی هم در مدلهای
اخیر خود با ارائه امکانات مطلوب و میانگین
قیمتیمناسبتوانستهنظراستفاد ه کنندگان
را جلب کند.
افزایش قیمت موبایل به دلیل استقبال
بازار از آن نیست
فرزادیزدیان کاشانی ،کارشناسارشدصنایع
مخابراتیدر گفتوگوبا«رسالت»دربارهوضعیت
بازارموبایلاظهار کرد:درنیمهخردادماهقیمت
موبایل به کف قیمتی رسیده بود چون تعداد
زیادی گوشی دپو شد و در مقابل تقاضا هم
کاهشپیدا کردوفروشندگانباالجبار کاالهای
خود را با ضرر به فروش رساندند .در شرایطی
که سررسید بدهی فروشندگان فرامیرسد
در شرایط رکود بعضا مجبور میشوند با ضرر
همجنس خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد :تا نیمه خردادماه افت قیمت
خوبی در قیمتهای موبایل به وجود آمد و
نر خهاارزندهشدندبهعنواننمونهسامسونگ
 A51به 5میلیون و  600هزار تومان رسیده بود

درحالیکه قبل از آن نزدیک به  8میلیون
تومان بود و ا کنون دارای قیمت  6میلیون
و  300هزار تومان است .قیمت موبایل از
تیرماه دچار شیب صعودی شده چون بعد
از انتخابات ریاست جمهوری قیمت دالر
جهشپیدا کردوباعثافزایشقیمتموبایل
گردید.بنابراینافزایشقیمتموبایلبهدلیل
استقبال بازار از آن نبود.
یزدیان کاشانی ،معیار قیمت موبایل را نرخ
دالر عنوان کرد و افزود :با گران شدن قیمت
موبایل سود فروشنده در عمل افزایشی پیدا
نکرده است بهخصوص فروشنده نهایی که
مظلوم واقع میشود .عمدهفروشان سود
خود را بهطور کامل دریافت می کنند ،اما
فروشنده نهایی احتماال با سود کمتری کاال
را به فروش میرساند.

شیخان با تأکید برافزایش قیمتها به دلیل مشکالت برق:

اگر قطعی برق نبود ،قیمت سیمان در بورس کاال نزولی میشد
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه اثرات قطعی
برق و کاهش تولید ناشی از آن بر بازار سیمان نمایان شده است ،گفت :در
حال حاضر برخی منتقدان به ورود سیمان در بورس کاال ،از این شفافیت و
سالمتمعامالت گریزانهستندتاعرضهسیماندر بازاریشفافوسالمبا
حضورهمهشرکتهایسیمانیعملیاتینشود.به گفتهعبدالرضاشیخان،
قیمت فروش سیمان در بورس کاال کامال شفاف است و ا گر قطعی برق رخ

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودراهبردپترورایاندرتاریخ1400/04/27به
شمارهثبت581073بهشناسهملی14010169678ثبتوامضاذیلدفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :انجام امور طراحی ،مشاوره ،مهندسی ،نصب و راه اندازی ،خدمات
پس از فروش ،تعمیرات و نگهداری ،تولید تجهیزات ،انجام امور پیمانکاری،
اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی و اعطای نمایندگی به آنها،
تامین تجهیزات داخلی و واردات تجهیزات مجاز خارجی مورد استفاده در
صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،فوالد،آبوفاضالب،سیمان،صنایع
معدنی ،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ ،صنایع بسته بندی ،صنایع دارویی و
غذایی و اخذ وام و تسهیالت ریالی وارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی
در صورت لزوم ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و
شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی و انعقاد قرار داد با
اشخاصحقیقیوحقوقی.درصورتلزومپسازاخذمجوزهایالزمازمراجع
ذیربطمدتفعالیت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:استانتهران
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله باشگاه نفت(تهرانسر
شمالی)  ،بلوار الله  ،خیابان قباد شمالی  ،پالک  ، 11ساختمان کوروش  ،طبقه
دوم،واحدجنوبغربیکدپستی1387943359سرمایهشخصیتحقوقی
عبارت است از مبلغ  200,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکاخانمفاطمهدشتیبهشمارهملی0016327160دارنده195000000ریال
سهم الشرکه آقای ابوالفضل دشتی به شماره ملی  0602304857دارنده
 5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه دشتی به شماره
ملی  0016327160و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ابوالفضل دشتی به شماره ملی
 0602304857و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه 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 ()1167237

آگهیتغییراتموسسهخدماتنشررویشقلمبهشمارهثبت38188

و شناسه ملی  14005700457به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

فوق العاده مورخ  1399/07/16و مجوز شماره  99/1/24927مورخ
1399/11/26ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهرانتصمیمات

ذیل اتخاذ شد  :خانم زهره جمشیدیکیا به کد ملی  1755003110با

نمیداداحتماال قیمتسیمانشیبنزولیداشت .کمااینکهقبلازقطعی
برق،عرضهبعضیشرکتهایسیماندر بورس کاال بهمیزانعرضه،تقاضا
نداشت.به گزارش کاالخبربهنقلازبورسنیوز،عبدالرضاشیخاندبیرانجمن
صنفی کارفرمایانصنعتسیمانعنوان کرد:قبلازقطعیبرقسیمانیها،
قیمتسیمانپا کتیدرب کارخانهدرحدود۲۵هزارتومانبودهوبااحتساب
ف کننده
هزینههایحملو...باقیمتتقریبا۳۵هزارتومانبهدستمصر 

آگهیتغییراتموسسهخدماتنشررویشقلمبهشمارهثبت38188
و شناسه ملی  14005700457به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/07/16و مجوز شماره  99/1/24931مورخ 1399/11/26
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای مهدی سلطانی گازار دارای کد ملی 0650874862
بعنوان مدیر عامل برای مدت  2سال انتخاب گردید .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1167235

آگهیتغییراتموسسهصندوققرضالحسنهخدماتاسالمی
به شماره ثبت  2152و شناسه ملی  10100180066به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/10/15ونامهشماره399
مورخ  1400/3/8سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای حسین یزدی زاده به شماره ملی  0044227043به
سمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره آقای هاشم شکروی
به شماره ملی  0031756107به سمت عضو اصلی و نایب
رئیس هیئت مدیره آقای احمد مرآتی شیرازی به شماره ملی
 0038930226به سمت عضو اصلی آقای علیرضا ظهره وند به
شمارهملی0054596327بهسمتعضواصلیآقایحمیدرضا
درخشانیبهشمارهملی0061636916بهسمتعضواصلیآقای
مصطفی بهارلوئی به شماره ملی  0042629322به عنوان عضو
اصلی و مدیرعامل آقای محمدرضا نثاری نیک نژاد به شماره
ملی  0066807646به سمت عضو اصلی آقای رضا جواهریان
یزدی به شماره ملی  4431968131به عنوان عضو علی البدل
اول آقای حمید جواهریان یزدی به شماره ملی 0048448699
به سمت عضو علی البدل دوم انتخاب شدند .حق امضاء اسناد
تعهد آور و اوراق بهادار و چکها با دو امضاء مدیرعامل به اتفاق
یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر موسسه و در غیاب
مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه
معتبر خواهد بودو نامه های عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از
اعضاءهیئتمدیرههمراهبامهرموسسهانجاممیشود.سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1167226

دریافت کلیه سهمالشرکه خود از صندوق موسسه  ،از ردیف شرکاء

آگهی تغییرات شرکت ریوان راه کویر سهامی خاص به شماره ثبت 7107

کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء

العاده مورخ  1400/01/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الحاق مواردی به موضوع

خارجگردید.سرمایهمؤسسهازمبلغ12.500.000ریالبه10.000.000ریال

بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد  - :آقای مهدی سلطانی
گازار ،دارای مبلغ  7.500.000ریال  -آقای محمدحسن دهقانزاده،

دارای مبلغ  2.500.000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167234

و شناسه ملی  14004187591به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
شرکت پس از بحث و بررسی فی مابین سهامداران و اعضای هیئت مدیره

مقرر گردیده شد که موضوع تولید و توزیع وخرید و فروش کلیه کاالها اعم
از مصنوعات بتنی به موضوع شرکت الحاق گردد و ماده  2اساسنامه به شرح

فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان ()1167315

وی بابیان اینکه قیمت موبایل به دو روش
ی کند،گفت:نرخگوشییاباکاهش
کاهشپیدام 
ی کندویابارونماییاز
نرخارزروندنزولیپیدام 
مدل جدید یک برند ،قیمت مدلهای قبلی
با کاهش مواجه میشود.
وینامشخصبودنتکلیفقیمتارزمبدأتعرفه
واردات را باعث سردرگمی برای واردکنندگان
گوشی دانست و گفت :وقتی آنها چشمانداز
دقیقی از نرخ ارز نداشته باشند ،آشفتگی
زیادیدربازارموبایلایجادمیشود.بازارفعلی
موبایل ،رانتی است ،اما وقتی ارز تکنرخی
ی گردد.
شود شفافیت ایجاد م 
این کارشناس ارشد صنایع مخابراتی پایین
بودننرخدالرراعاملمهمدر استقبالبیشتر
ازخریدموبایلاعالم کردو گفت:دردورهای که
قیمت ارز مناسب بود ،تعداد بیشتری گوشی

فروختهمیشد،اماا کنونبیشترگوشیهاتعمیر
میشوند و کمتر از خرید گوشیهای جدید
استقبال میشود زیرا توان خرید مانند سابق
نیست.ا کنونموبایلتبدیلبه کاالییلوکس
ی کهجزءلوازمضروریبرای
شدهاستدرحال 
افرادمحسوبمیشودوبسیاریاز فعالیتها
ی گیرد.
بهواسطه آن انجام م 
یزدیان کاشانی با انتقاد از ارائه مجوز برای
تأسیس شرکتهای خدمات بعد از فروش
صوری گفت :ا کنون به دلیل رانتی که در
بازار موبایل وجود دارد بیش از  600شرکت
واردکننده موبایل ثبتشدهاند ،اما آیا واقعا
این میزان شرکت موردنیاز است .ضمن اینکه
اغلباینشرکتهاصوریهستندوخانوادگی
ثبتشدهاند تا ارزهای دولتی دریافت کنند.
این شرکتها به محل درآمدی برای افراد

میرسید (در مناطق مختلف با احتساب کرایه حمل شاید اندکی باالتر یا
پایینتر از این نرخ هم بود) ولی بعد از قطعی برق ،بهتدریج اثر کاهش تولید
بربازارسیماننمایانشد.چرا کهباشروعقطعیهایبرق،تولیدسیماندر
کارخانههابهشدتافت کردهاست .کمبودعرضهسیمان،متقاضیانبازار
سیمانرابهخریداز بازار آزادسوقدادودر اینمیانافزایشقیمتسیمان
در بازار آزادهیچارتباطیبهعرضهسیماندر بورس کاال نداشت.ویافزود:
همزمانیورودسیمانبهبورس کاال باقطعیبرق،برایعدهایبهانهایجاد
کرد کهعرضهسیماندر بورس کاال رابهافزایشقیمتهاربطدهند.در نظر
داشته باشید که امکان انبار کردن سیمان در کارخانهها ،سیمانی وجود
ندارد و فقط میتوان کلینکر را انبار کرد .نکتهای که برخی مسئوالن به آن

تبدیلشده و هیچ کدام از آنها با شرکت
مادرتخصصیشانبهعلتتحریمهادرارتباط
نیستند و صرفا واردکننده هستند.
ویاضافه کرد:اینشرکتهاانواعراههایفرار
راآموختهاندوبااینبهانه کهبهدالیلمختلف
گوشی شامل گارانتی نمیشود راههای فرار از
ی کهباید
ی کنند،درحال 
ارائه گارانتیرامطرحم 
جلوی ارائه رانت در ثبت این شرکتها گرفته
شود و نظارت جدی روی ارائه خدمات بعد از
فروش این شرکتها اعمال شود.
اینفعالبازارموبایلتأ کید کرد:دفاترخدمات
بعدازفروشبایددرهمهشهرستانهاپذیرش
داشته باشند اما بعضی از این شرکتها فقط
در بعضی از شهرها خدمات ارائه میدهند.
تعداد این شرکتها باید کاهش پیدا کند و
نهادی که به آنها مجوز واردات داده ،باید از
میزان واردات و خدمات ارائه دادهشده آنها
برآوردهای کافی را داشته باشد.
یزدیان کاشانی با اشاره به اینکه تعرفه ETS
برایوارداتموبایلهنوز اجرایینشدهزیرااثر
ی که
آن در بازار مشهود نیست ،افزود :درصورت 
اینتعرفهاجراییشودامکانباال رفتنقیمت
گوشیموبایلوجوددارد.بازارنیازمندشفافیتو
یکپارچگیاستووقتیهمهشرکتهایواردکننده
یک برند گوشی را وارد کنند ،قیمت تمامشده
برای همه شرکتها یکسان میشود.
وی در پایان بابیان اینکه واردکنندگان گوشی
چنانچه نرخ دالر افزایش یا کاهش پیدا کند،
مجبور به واردات هستند و نسبت به همان
نرخقیمتهاراتغییرمیدهند،افزود:چنانچه
بعضیازشرکتهایصوریواردکننده،بهعلت
باال رفتن قیمت دالر اقدام به واردات نکنند،
به نفع بازار است که از آن خارج شوند ،اما
شرکتهایواردکننده که کاراصلیآنهاواردات
گوشیاستوخدماتبعداز فروش کاملارائه
میدهند،باباال رفتننرخدالرهمچنانبه کار
خود ادامه میدهند.

توجهنکردهاندایناست کهدر بهمنماه ۹۹نیزبرقسیمانیها ۲۰روز قطع
بود و رفع آثار این قطعی برق در بازار سیمان تا اواخر اردیبهشتماه امسال
بهطولانجامیدواوایلخردادبازار سیمانشرایطبهتریداشت کهدوباره
قطعیبرقاوضاعرابهمریخت.قطعیبرق،میتوانستچنینتبعاتیبربازار
سیمان بر جای نگذارد؛ مشروط بر آنکه قبل از قطعی برق هماهنگیهای
ی گرفت .قطع نا گهانی برق و اطالعرسانی عمومی این خبر،
الزم صورت م 
موجبالتهاببازار سیمانشد.اوافزود:حالآنکها گرقبلاز قطعیبرق،با
سیمانیهاتوافقصورتمیگرفت ،کارخانههایسیمانیبامدیریتتولید،
ی کردند ،ولی انتشار عمومی خبر برق سیمانیها باعث
بازار را هم کنترل م 
تالطمدر بازار سیمانشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی درتاریخ  1400/04/09به شماره ثبت  53785به شناسه ملی
 14010132718ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :سرمایهگذاری خطرپذیر در
شرکتهایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و طرحهای پژوهشی ،فناوری و نوآورانه .مشارکت و سرمایهگذاری در ایجاد ،توسعه ،راهبری و توانمندسازی
مراکز نوآوری و شتابدهی و شرکتهای پژوهشی ،فناوری و دانشبنیان و شرکتهای تخصصی در حوزه خدمات مالی و اعتباری مرتبط با موضوع فعالیت
صندوقهای پژوهش و فناوری .ارایه خدمات مالی و تسهیالتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کمکهای بالعوض ،تسهیالت کوتاهمدت و بلندمدت،
پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیالت و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط .صدور انواع ضمانتنامه و ارایه سایر خدمات ضمانتنامهای برای
اجرای طرحهای پژوهشی ،فناوری ،نوآورانه و تجاریسازی نتایج پژوهشها و فروش محصوالت و خدمات دانشبنیان و فناورانه .تضمین پرداخت تعهدات
و اقساط طرحهای پژوهشی ،فناوری و نوآورانه شرکتهای دانشبنیان و فناورانه خالق و فناور در قرارداد به ذینفعی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
مجاز و سایر نهادهای دارای مجوز به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و داراییها بهمنظور جلوگیری از وقفه در
اجرای طرحها .جذب و هدایت منابع مالی دولتی ،بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکتها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق .اخذ و
اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش فناوری ،نوآوری و دانشبنیان .ارایه خدمات ارزیابی و
امکانسنجی طرحهای کسبوکار و نظارت ،ارزشگذاری پروژهها و طرحهای پژوهشی ،فناوری و نوآورانه .ارایه خدمات توسعه بازار و تجاریسازی از قبیل
فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،تضمین خرید محصوالت و خدمات پژوهشی ،فناوری و دانشبنیان و تجاریسازی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای
طرحها و قراردادها .مشارکت در تدوین سیاستها و اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوقها در کشور و کمک به ساماندهی و همافزایی حمایتهای
موجود در کشور .ایجاد ،توسعه و بهر ه برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل تأمین مالی جمعی ،صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت.
همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،محله آخمقیه  ،کوچه (امام زاده)  ،جاده (کرجان)  ،پالک  ، 0ساختمان
پارک علم وفناوری آ.ش  ،بلوک  ، 1طبقه همکف کدپستی  5179895848سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100,000,000,000ریال نقدی منقسم
به  100000سهم  1000000ریالی تعداد  100000سهم آن با نام عادی مبلغ  35000000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  419-91مورخ 1399/11/12
نزد بانک سینا شعبه مرکزی تبریز با کد  419پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر حبیب زاده
با شماره ملی  6239351601به نمایندگی از شیمی پژوهش صنعت به شناسه ملی  10200152217و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
علیرضا رحیمی ممقانی با شماره ملی  1376606461به نمایندگی از گروه پزشکان ولی عصر بیمارستان بین المللی تبریز به شناسه ملی  10200218565و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جعفر صبحی قشالقی با شماره ملی  1380859751به نمایندگی از صنایع صبح پارالر آسیا به شناسه ملی
 10200366294و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حسین نوروزی تیمورلوئی با شماره
ملی  1699557640به نمایندگی از آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سراج تبریز به شناسه ملی  10861833427و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  2سال آقای جعفر احمدی شالی به شماره ملی  1378078489و به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت  2سال آقای اصغر عسگری تکلدانی
با شماره ملی  1652756175به نمایندگی از دانشگاه تبریز به شناسه ملی  14002648859و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای عبدالرضا
واعظی هیر با شماره ملی  1464206831به نمایندگی از پارک علم و فناوری استان آذر بایجان شرقی به شناسه ملی  14003445479و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای اکبر غالمپور با شماره ملی  1374059331به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی ،درمانی تبریز به شناسه ملی  14004858574و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه چک ها و اسناد و
اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 10100171271و به نمایندگی سید حسین عرب زاده به شماره ملی  3873201798به سمت بازرس اصلی به مدت
 1سال ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632و به نمایندگی عباس حیدری کبریتی به شماره ملی  5659693407به سمت بازرس علی البدل به مدت 1
سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .بموجب مجوز شماره /1400ص 002646/مورخ  1400/01/31کارگروه صندوق
های پژوهش و فناوری تاسیس گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز ()1165800
آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه خدمات اسالمی به شماره
ثبت  2152و شناسه ملی  10100180066به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ  1399/10/15و نامه شماره  399مورخ  1400/3/8سازمان
اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تراز و بیالن منتهی به سال مالی
 1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت .موسسه حسابرسی و خدمات مالی
فاطرشمارهکارتملی10100188574سمتبازرساصلیومحمدرضانادریان
کد ملی  3781840824سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب
گردیدند روزنامه کثیراالنتشار رسالتجهتدرج آگهیهای رسمیموسسه
انتخاب گردید .احمد مرآتی شیرازی کد ملی ملی  0038930226و حسین
یزدی زاده کد ملی  0044227043و هاشم شکروی کد ملی 0031756107
و مصطفی بهارلوئی کد ملی  0042629322و علیرضا ظهره وند کدملی
 0054596327و حمیدرضا درخشانی کد ملی  0061636916و محمدرضا
نثاری نیک نژاد کد ملی  0066807646ا بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره
و رضا جواهریان یزدی کد ملی  4431968131و حمیدرضا جواهریان یزدی
کد ملی  0048448699بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت 2
سال انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167227

آگهیتغییراتموسسهخدماتنشررویشقلمبهشمارهثبت38188
و شناسه ملی  14005700457به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/07/16و مجوز شماره  99/1/24927مورخ
1399/11/26ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتهرانتصمیمات
ذیلاتخاذشد:آقایمحمدحسندهقانزادهبهکدملی0021176809
باپرداخت 2.500.000ریالبهصندوقمؤسسه،درزمرهشرکاءدرآمد.
سرمایه مؤسسه از مبلغ  10.000.000ریال به  12.500.000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء بعد
از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد  - :آقای مهدی سلطانی
گازار ،دارای مبلغ  7.500.000ریال  -خانم زهره جمشیدیکیا ،دارای
مبلغ  2.500.000ریال  -آقای محمدحسن دهقانزاده ،دارای مبلغ
 2.500.000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1167233

