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دژپسند در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه

یک اقتصاددان:

برآوردها میگویند سال  98سال خوبی نیست

راهکاری برای رها شدن زنجیری
که الی چرخ تولید گیر کرده است

نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کالن و
استانی برای رونق تولید حتی بهصورت نسبی ،در
وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایهگذاریهای
توسعهای شامل توسعه ظرفیتهای واحدهای
فعال فعلی به جای سرمایهگذاریهای ایجادی
است.
یراد اقتصاددان
به گزارش ایسنا ،عباس علو 
اظهار کرد :اقتصاد ایران در سطح کالن ،با مواجه
شدن با شدیدترین نوع تحریمها ،پیامدهای
ناشی از تکانه ارزی شدید سال  ۹۷و فشار
مشکالت ساختاری کهنه اقتصاد ،در شرایط
خاصی قرار گرفته و اقتصاد استان یزد نیز در
سطوح باالیی تحت تأثیر همین شرایط کشوری
است .گزارش مرکز آمار ایران در  ۹ماهه سال
 ۹۷که اخیرا ً منتشر شده ،این واقعیت که رشد
اقتصادی ایران به منفی  ۳.۸درصد رسیده است،
به روشنی نشان میدهد که رونق تولید بهطور
عام برای کل کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است در شرایط کنونی
راهبردهای اقتصادی رونق تولید در سطح کالن
برای موفقیت حتی نسبی ،از بعد زمانی منطبق بر
نسخههای کوتاهمدت باشد ،گفت :این راهکارها
باید از بعد بخشی نیز همراه با یک نگاه متفاوت از
شرایط عادی کشور ،منطبقبر تغییر اولویتهای
حمایتی دولت در فعالیتهای اقتصادی باشد.
نسخه عملی و اجرایی کشور در سطح کالن و
استانی برای رونق تولید حتی بهصورت نسبی ،در
وهله اول تمرکز بر حمایت از سرمایهگذاریهای
توسعهای شامل توسعه ظرفیتهای واحدهای
فعال فعلی به جای سرمایهگذاریهای ایجادی
یعنی تأسیس واحدهای جدید است .فعالیتهای
اقتصادی که با هر واحد هزینه در آنها تولید
بیشتری انجام میشود ،باید برای رونق تولید در
کانون حمایتهای دولت قرار گیرند.

فرهاد دژپسند در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:
با توجه به گزارشها و آمارهای ارائه شده این سوال مطرح
میشود که شرایط اقتصاد کشور در سال  98چگونه خواهد بود
و پیشبینی ما برای سال  98چگونه است؟ شاید در مطالب و
آمارها دیده و خواندهاید که اوضاع متغیرهای کالن اقتصاد در
سال  97قابل قبول نبود و برای ما نگرانکننده است اما اگر به
پایان نیمه اول سال گذشته برگردیم و همین برآوردهای صورت
گرفته با عملکرد شاخصها در پایان سال مقایسه کنیم مشاهده
میکنیم علیرغم شرایط نامطلوب توانستهایم به وسیله مدیریت
مناسب از بدترشدن شاخصها جلوگیری کرده و ثبات را به
اقتصاد برگردانیم.
به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :برای نمونه برخی برآوردها
نشان میداد که تورم تاپایان سال  50یا  60درصد خواهد بود
یا برخیها پیشبینی میکردند که رشد اقتصادی منفی  8یا
منفی  5.5درصد باشد حتی برخیها از رشد اقتصادی منفی
 15درصد صحبت میکردند ،البته هر دلسوز اقتصاد ایران
که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران
میشود و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار و بازگرداندن
ثبات به اقتصاد است .بنابراین باید این اهتمام را داشته باشیم
که متغیرها را از راه اصولی کنترل کنیم بهطوریکه این روند
از نیمه دوم سال گذشته شروع شد و مثال تورم ماهانه از 7
درصد به  2درصد کاهش یافت ،نرخ رشد اقتصادی و بیکاری
نیز همینگونه بود.
دژپسند تصریح کرد :باید همین مسیر را از ابتدا طی
میکردیم تا مانع سقوط متغیرها شویم .جهش قیمت برخی
کاالها و بهویژه کاالهای اساسی موجب آسیب شد از همین
روی پیشبینی میکنیم سال  98سال خوبی نباشد .البته صرف
برآوردها و پیشبینیها نمیتواند برای ما نگرانی ایجاد کند چون
یک عالمتدهی است و اگر ما از برآوردها در راستای اعمال
مدیریت بهتر و صحیحتر و اصالح استفاده کنیم میتوانیم به
آن مدیریت افتخار کنیم اما نمیتوانیم برابر آن تسلیم شویم.
وی با اشاره به نقش و اهمیت پیشبینی متغیرها در کاهش
آسیبهای آنها گفت :برای نمونه سیل که یک رویداد طبیعی
بود و در عین حال یک رحمت واسعه برای کشور و یک دردسر
برای بخشی از جمعیت آسیبدیده و رنجدیده است .ما در
سال  81حدود  300نفر تلفات جانی در اثر سیل داشتیم که
امسال از این بابت تلفاتی نداشتیم که نشاندهنده مدیریت
پیشگیرانه است .در حوزه اقتصاد هم همین است ،ما نمیتوانیم
پیشبینیها را کنار بگذاریم اما باید از آنها در راستای تعریف
سازوکارها و ابزارها استفاده کنیم تا مانع تحقق آن پیشبینیها

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای پرویــز قاســمی برابــر تفویــض وکالــت شــماره  23605مــورخ 1398/01/26
دفتــر خانــه 1537تهــران از طــرف مالــک ســید علــی آقــا زاده ضمــن تســلیم دو
بــرگ استشــهاد تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 233
 15،متــر مربــع قطعــه دوم تفکیکــی بــه شــماره  14749فرعــی از  161اصلــی
مفــروز از پــاک  1123فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتــی
شهرســتان کــرج بــه شــماره دفتــر الکترونیــک  139520331009014917و بــه
شــماره ســریال ســند  122409بنــام مالــک متــن ثبــت و صــادر گردیــده و بــه
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده
اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی بــه مــاده  120آئیــن نامــه
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــودر ا ضمــن ارائــه اصــل
ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت
چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل
ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم
خواهــد شــد .م/الــف3/97/68462:
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آگهی مزایده فروش (نوبت دوم )

یــک بــاب ســاختمان شــرکت تعاونــی مصــرف
کارگــران فرخشــهر واقــع در بلــوار هفــت تیــر
فــرخ شــهر بــه متــراژ  150مترمربــع دارای
ســندتجاری مســکونی ثبتــی بــه فــروش مــی
رســد .
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت خریــد بــه
مــدت  15روز بــا شــماره تلفنهــای زیــر تمــاس
حاصــل نماینــد .
 09131831395و 09131820517
هیات انحالل شرکت تعاونی مصرف کارگران فرخشهر

1608

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنگ ســفید شــیری
روغنــی مــدل  1383بــه شــماره انتظامــی  192و  21ایــران  56-و شــماره موتــور  00920673به شــماره شاســی
1619
 S 1412283314699مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و کارت موتــور ســیکلت آزمــا  125بــه رنــگ قرمــز مــدل 1389
بــه شــماره انتظامــی  – 32827ایــران  581-و شــماره موتــور  80100261 FMI 155/NBDو بــه
شــماره تنــه  NBD***125C8900299AZM41-125CDIمفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
1621
مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو 206TU3مــدل  1395بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره
انتظامی 962ق  91ایران 46-به شــماره موتور  165A0077279و شــماره شاســی NAAP03EE0GJ840555
1622
متعلــق بــه نــام خانــم فاطمــه قریبــی گرمــرودی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

قــرارداد واگــذاری بــه شــماره  12755/51238مــورخ  8/9/85فــی مابیــن ســازمان مســکن و شهرســازی اســتان
قــم و ســید حســین بهلولــی فرزندهــادی بــه شــماره شناســنامه 5461ومحمدتقــی عزیــززادگان فرزنــد حســین
بــه شــماره شناســنامه  4848درخصــوص قطعــه زمیــن بــه شــماره پــاک  / 2937باقیمانــده  7فرعــی از باقیمانده
 163مکــرر اصلــی بخــش  5قــم مفقــود گردیــد و از درج اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

بازاروسرمایه

1652

وزیر اقتصاد گفت :برخی برآوردها نشان میداد که تورم تا پایان سال  50یا  60درصد خواهد بود یا برخیها پیشبینی میکردند
که رشد اقتصادی منفی  8یا منفی  5.5درصد باشد حتی برخیها از رشد اقتصادی منفی  15درصد صحبت میکردند ،البته هر
دلسوز اقتصاد ایران که آشنایی با اقتصاد ایران داشته باشد از این برآوردها نگران میشود و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد استقرار
و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.

شعار رونق
تولید به
درستیانتخاب
شده است و
اگر بتوانیم آن
را محقق کنیم
ظرفیتهای
بهر هبرداری
تولید را ارتقا
داد هایم
شویم .به عبارت دیگر ،اگر ما تسلیم شویم پس نقش مدیریت
چه میشود .ما باید دور هم جمع شویم و متغیرها را ساماندهی
کنیم تا روند آن را معکوس کرده و به سمت بهبود سوق دهیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به شعار سال گفت :شعار رونق تولید

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود خدماتــی نگیــن شــفاف تالــش درتاریــخ
1398/01/21بــه شــماره ثبــت  2664بــه شناســه ملــی  14008261289ثبــت
و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت -1:اعــزام کمــک یــار ســالمند و کــودک
خدماتــی ،نظافتی،ایجــاد فضــای ســبزباغبانی،رنگ آمیــزی ،طبــخ غذا ،ســرویس دهیرســتورانها،بخش حبوبــات مــواد غذائی و بهداشــتی ،امــور کامپیوتری و رایانــه درصورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت به
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان گیــان  ،شهرســتان طوالــش  ،بخــش مرکــزی
 ،شــهر هشــتپر ،جعفرطیار(مصطفــی خمینــی)  ،کوچــه مبعــث  ،کوچــه (گلســتان) ،
بــن بســت ((ســعداله اســکندری))  ،پــاک  ، 0طبقــه اول کدپســتی 4371684936
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان
ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای فراهیــن دشــتیاری ریــک بــه شــماره ملــی
 2620409667دارنــده  250000ریــال ســهم الشــرکه آقــای فــرزاد دشــتیاری ریــک
بــه شــماره ملــی  2630523144دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه خانــم فرشــته
آقائــی ســیاه اســطلخی بــه شــماره ملــی  2631687851دارنــده  250000ریــال
ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای فراهیــن دشــتیاری ریــک بــه شــماره ملــی
2620409667و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای فــرزاد
دشــتیاری ریــک بــه شــماره ملــی 2630523144و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای منفــرد مدیرعامــل (آقــای
فــرزاد دشــتیاری ریــک بــه شــماره ملــی  )2630523144شــرکت همــراه بــا مهــر
شــرکت دارای اعتبارمــی باشــد و اوارق عــادی و اداری بــه امضــای مدیرعامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد  .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع
فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش (1615 )437585

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پارتــاک نیــروی پاینــده درتاریــخ
 1397/10/16بــه شــماره ثبــت  61718بــه شناســه ملــی 14008061632
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :بازرگانــی .خریــد و فــروش کلیــه
محصــوالت بازرگانــی از جملــه نفــت ،گاز  ،فــوالد و آهــن  ،بــرق و مشــتقات (
بــه جــز اکتشــاف و اســتخراج) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان اصفهــان  ،شهرســتان اصفهــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اصفهــان ،جلفــا
 ،خیابــان حکیــم نظامــی  ،کوچــه سنگتراشــها غربــی[ ، ]24پــاک  ، 3-طبقــه
همکــف کدپســتی  8175875691ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از
مبلــغ  100000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای
گوانــگ هویــی شــائو بــه شــماره فراگیــر  116701087دارنــده  50000000ریــال
ســهم الشــرکه خانــم هواینــگ شــوئه بــه شــماره فراگیــر  116701368دارنــده
 50000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای یــه وی دینــگ بــه
شــماره فراگیــر 116491267و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره به مــدت نامحدود
آقــای گوانــگ هویــی شــائو بــه شــماره فراگیــر 116701087و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
خانــم هواینــگ شــوئه بــه شــماره فراگیــر 116701368و به ســمت رئیــس هیئت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و
تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (1609 )438341

به درستی انتخاب شده است و اگر بتوانیم آن را محقق کنیم
ظرفیتهای بهرهبرداری تولید را ارتقا دادهایم و در کنار آن زمینه
بکارگیری نیروی کار و اشتغال را فراهم کردهایم .در حال حاضر
بهرهبرداری از ظرفیت تولید  60درصد است اگر بتوانیم آن را

آگهی تغییرات شــرکت برســاد کانیاو عمران کاران شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  11267و شناســه ملــی  14007812655بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/10/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال تــا تاریــخ 1399/10/02انتخــاب
گردیدنــد  :آقــای عرفــان مالئــی کــد ملــی ( )3821493445آقــای
رحمــان مالئــی کــد ملــی ( )3810023817آقــای هیــرش خدامرادپــور
کــد ملــی ( 2- )3732413942بازرســان شــرکت بــه شــرح ذیــل و
بــرای مــدت یکســال مالــی تــا تاریــخ  29/12/1397انتخــاب گردیدنــد
 :آقــای هیمــن زمانــی دادانــه کــد ملــی ( )3720308154بــه ســمت
بــازرس اصلــی آقــای شــعیب میرزائــی کــد ملــی ( )3720733157بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل -3روزنامــه کثیــر االانتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (1610 )438168

آگهــی تغییــرات شــرکت برســاد کانیــاو عمــران کاران شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  11267و شناســه ملــی
 14007812655بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1397/10/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء
هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای عرفــان
مالئــی بعنــوان مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هئیــت مدیــره کــد ملــی
( )3821493445آقــای رحمــان مالئــی بعنــوان رئیــس هئیــت مدیــره
کــد ملــی ( )3810023817آقــای هیــرش خدامرادپــور بعنــوان ســمت
عضــو هئیــت مدیــره کــد ملــی ( 2- )3732413942دارنــدگان حــق
امضــاء مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی بــا
امضــاء مشــترک مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و عــادی و اداری
بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره و همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (1611 )438167

آگهــی تغییــرات شــرکت آذر ســنجش اســپوتا ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  16704و شناســه ملــی  14006693348بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1397/10/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  1- :آقــای محســن محســنی کدملــی  2752657501بســمت عضــو
و رئیــس هیئــت مدیــره  -جــواد بابادوســت ثانــی کدملــی 2754154361
بســمت عضــو و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -آقــای مســعودپور عبــاس
کوهــی  2750500400بســمت عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بمــدت
دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند  2-امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکهــا
و قراردادهــا و اســناد تعهــدآور متفقــا» بــا مدیرعامــل و رئیــس هیئــت
مدیــره و امضــاء مکاتبــات عــادی و اداری بتنهائــی بــا هریــک از مدیرعامــل
یــا رئیــس هیئــت مدیــره در هــر حــال همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
خواهــد بــود  3- .نشــانی شــرکت در ارومیــه بــه بخــش مرکــزی  ،دهســتان
بــاش قلعــه  ،روســتا چیچکلــوی بــاش قلعــه ،جــاده کیلومتــر ، 9بزرگــراه
شــهیدکالنتری  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 5736135518
تغییــر یافــت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1617 )437503

به  75درصد برسانیم حتما از قِبل آن بسیاری از برآوردهای
نگرانکننده نیز اصالح میشوند.
وی ادامه داد :ما فرصتهای بسیاری هم در زمینه فرصتهای
طبیعی در بخش واقعی و هم در بخش پولی برای سرمایهگذاری
داریم .همیشه در مورد جهش سخن رانده میشود که البته این
برای اقتصاد کمعمق ما بسیار باال است اما برای اقتصاد پیچیده
نه ،بنابراین گام دیگر باید این باشد که از این ظرفیتها به
خوبی استفاده شود که یکی از الزامات اصلی آن بهبود فضای
کسب و کار و روانسازی فعالیتهای اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش تکنولوژی و فناوری در اقتصاد
گفت :متاسفانه این باور غلط وجود دارد که همه راهها منتهی
به تامین مالی میشود ،در حالی که برای تحقق شعار سال باید
به سمت بهبود تکنولوژی و بهبود فناوری حرکت کنیم تا کاالها
برای متقاضیان داخلی و خارجی جذاب شود و هزینههای تولید
کاهش یابد که یکی از گرفتارهای ما در صادرات غیرنفتی همین
هزینههای باال است .گام دیگر این است که اهتمام به خرج
دهیم تا بنگاهها بهرهوری خود را افزایش دهند ،چرا برای ما
وجود ظرفیت بیکار مهم نیست؟
وی در مورد نقش تامین مالی در اقتصاد گفت :عموما تامین
مالی از طریق بازار سرمایه یا بازار پول صورت میگیرد که بر
اساس گزارشها فعالیتهای قابل توجهی در سه بخش بورس،
بیمه و بانک صورت گرفته است .البته با آنچه برنامهریزی
شده است فاصله وجود دارد ،هر چند برای ورود شرکتهای
جدید در بورس هنوز فرش قرمز پهن نشده است .اما اقدامات
مناسبی صورت گرفته است و یا بانکها با وجود مشکالتی مانند
مطالبات معوق نسبت تسهیالت به سپردههای باالیی دارند که
نشاندهنده این اهتمام است یا شرکتهای بیمه اقداماتی را
انجام میدهند تا فعالیت اقتصادی در فضای اطمینان انجام
شود.
وی تصریح کرد :اگر ما بتوانیم شعار سال  98را محقق کنیم
روند بسیاری از برآوردها را معکوس کردیم ،بنابراین ورود
نهادهای مالی در این امر الزم است .اگر این در سه بخش که
تامینکننده مالی اقتصادی است جهش داشته باشد میتوانیم
اقتصادی داشته باشیم که نگرانی کمی دارد .ما باید توجه داشته
باشیم که شرایط کنونی که تحریمهای ظالمانه و نابخردانه اعمال
شده با شرایط عادی که ما روزانه دو میلیون و  300هزار بشکه
نفت صادرات داشتیم فاصله دارد ،اما دلیلی ندارد که در برابر
این تحریمها تسلیم شویم .ایران با سایر کشورها تفاوت دارد و
از لحاظ هوش انسانی ،منابع طبیعی و قابلیتهای جغرافیای
سیاسی بسیار متفاوت است و میتواند به سمتی حرکت کند
که این پیشبینیها محقق نشوند.

آگهــی تغییــرات شــرکت ابتــکار صنعــت گاز ماداکتــو شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  8617و شناســه ملــی  10740077602به اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فــوق العــاده مــورخ1397/12/16
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد . :انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره :مرتضــی
هاشــمیان بــا کــد ملــی  4559972771مصطفــی هاشــمیان بــا کــد ملــی
 4559916683ابراهیــم عمــوزاده باکــد ملــی  4559970513مهــدی
هاشــمیان بــا کــد ملــی  4550039973بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره
تــا تاریــخ 1399/12/16انتخــاب گردیدنــد .تعییــن ســمت اعضــای هیئــت
مدیــره :مرتضــی هاشــمیان بــا کــد ملــی  4559972771بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره مصطفــی هاشــمیان بــا کــد ملــی  4559916683بــه
ســمت رئیــس هیئت مدیــره ابراهیــم عمــوزاده باکــد ملــی 4559970513
بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره مهــدی هاشــمیان بــا کــد ملــی
 4550039973بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره تــا
تاریــخ 1399/12/16نتخــاب گردیدنــد .تعییــن دارنــدگان حق امضــاء :کلیه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،بــروات
،قراردادهــا و عقــود اســالمی و تمامــی نامــه هــای اداری بــا امضــاء مهــدی
هاشــمیان همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .بــازرس اصلــی وعلی
البــدل :فادیــا شــیرزادی بــا کــد ملــی  4539268686بــه عنــوان بــازرس
اصلــی و محســن آدینــه ونــد با کــد ملــی 4199501843بــه عنــوان بازرس
علــی البــدل شــرکت بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد .روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
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آگهــی تغییــرات شــرکت پــرورش ماهــی رنگیــن کمــان تمنــدر شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  758و شناســه ملــی 14000040662
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1397/10/01تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه
قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد :شــرکت شــیالت گســتر ســبالن بــه شناســه
ملــی  10320195627بــا نمایندگــی آقــای ولــی الــه ایرانشــاهی بــه کــد
ملــی  0559510314محمدکاظــم محمــدی بــه کــد ملــی 0558888224
علــی محمــدی بــه کــد ملــی  0064163245بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد ســمت اعضــا هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل میباشــند :ولــی الــه
ایرانشــاهی بــه کــد ملــی  0559510314بــه ســمت مدیرعامــل علــی
محمــدی بــه کــد ملــی  0064163245بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
محمدکاظــم محمــدی بــه کــد ملــی  0558888224بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت شــیالت گســتر ســبالن بــه شناســه ملــی
 10320195627بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــاء دو امضــاء از
ســه امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .بازرســان :مهرنــاز
محمــدی بــه شــماره ملی0074891960بــه عنــوان بــازرس اصلــی نویــد
مشــایخی بــه کــد ملــی  0018399231بــه ســمت بــازرس علــی البــدل
بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت پــرورش ماهــی رنگیــن کمــان تمنــدر
انتخــاب شــد.
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