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چهارشنبه  23خرداد 1397

چرتکه

آیا اهرم نفتی آمریکا بر اقتصاد
ایران تاثیرگذار خواهد بود

بخش اقتصاد -نماینده سابق ایران در اوپک گفت:آمریکا و
عربستان شاید در کوتاه مدت بتوانند نفت خود را جایگزین
نفت ایران در بازارهای جهانی کنند اما قطعا در بلندمدت این
موضوع امکان تداوم نخواهد داشت.
شرکتهای اروپایی منتظر تصمیم دولتهایشان هستند.
محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان،درباره درخواست زنگنه از اوپک
مبنی بر «حمایت اجالس وزیران اوپک از اعضایی که تحت
تحریمهای غیرقانونی ،یک جانبه و فرامرزی قرار میگیرند «
،اظهار کرد :در دور تحریمهای قبلی نیز،بحث لزوم حمایت
اوپک از اعضای خود در برابر تحریمهای یک جانبه ،از سوی
ایران مطرح شد به عبارتی در همان زمان ایران از سازمان
اوپک خواست که از اعضای خود در برابر تحریمها حمایت
کنند اگر چه این موضوع مورد استقبال اکثر اعضا قرار گرفت
اما متاسفانه عربستان اعالم کرد که این موضوع سیاسی است
و باید از وزارت خارجه آن را استفسار کرد.
وی با تاکید بر اینکه اوپک باید از اعضای خود(ایران و
ونزوئال) در چنین شرایطی حمایت کند ،افزود :متاسفانه
اعضایی همچون عربستان با لطافت الحیلی مانع از تصویب
چنین موضوعات مهمی میشوند.از آنجاییکه مصوبات
اجالس وزرای اوپک باید با اجماع نظر صورت بگیرد بنابراین
حتی اگر یک وزیر هم با آن مخالفت کند تصویب آن ممکن
نخواهد بود.
نماینده سابق ایران در اوپک گفت :موضوع لزوم حمایت
اوپک از اعضای خود در برابر تحریمهای یک جانبه و ظالمانه
یک موضوع روشنی است و این مهم حق کشورهای عضو
است که از سازمان مربوط بخواهند در چنین شرایطی از
آنها حمایت کند اما به دلیل طیف سیاسی متفاوتی که در
اوپک وجود دارد ممکن است چنین موضوعی عملیاتی نشود.
خطیبی ادامه داد:چنانچه اوپک از اعضای خود در برابر
تحریمها حمایت کند کار چندان خارقالعاده و بزرگی انجام
نداده است چرا که این موضوع حق مسلم اعضاست .به هر
حال امیدواریم حداقل در این دوره این موضوع به تصویب
برسد.
مشتریان نفتی ایران منتظر چراغ سبز دولت های
اروپایی هستند
نماینده سابق ایران در اوپک درباره عقبگرد خریداران
اروپایی نفت ایران به علت اعمال مجدد تحریمهای آمریکا
،گفت :تحقق این موضوع بستگی به حمایت دولتهای این
شرکتها از آنها دارد چرا که شرکتها تابع دولتهایشان
هستند؛ اگر اتحادیه اروپا از شرکتهایش حمایت کند ،قطعا
آنها با خیال راحت به تجارت خود با ایران ادامه خواهند داد
اما در صورت فقدان این حمایت به علت در میان بودن سود
و زیان بنگاههای اقتصادی خود ،آنها از ادامه همکاری با
ایران سرباز خواهند زد.
خطیبی گفت :به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم اتحادیه
اروپا میتواند روی مواضع خود بایستد؟و دولت های اروپایی
تا چه میزان به ادامه روابط خود با ایران پایبند هستند .در
ظاهر که آنها قول دادهاند همکاریهای اقتصادی و سیاسی
خود با ایران را ادامه دهند.
نفت ایران در بازار جهانی،جایگزینی ندارد
نماینده سابق ایران در اوپک درباره تالش آمریکا و عربستان
برای جبران کمبود ناشی از عرضه نفت ایران با آغاز
تحریمهای دوباره واشنگتن ،اظهار کرد :شاید در کوتاه مدت
بتوانند نفت خود را جایگزین نفت ایران در بازارهای جهانی
کنند اما قطعا در بلند مدت این موضوع امکانپذیر نخواهد
بود چرا که ساالنه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت به
تقاضای جهانی اضافه میشود ،چه کسی میتواند این میزان
تقاضا را هر ساله پاسخگو باشد؟
خطیبی تصریح کرد :بنابراین ممکن است در کوتاه مدت با
اعمال فشار بر مخازن ،بتوانند نفت ایران را جبران کنند اما
این موضوع تداوم نخواهد داشت.
وی بیان کرد :در بلندمدت نمیتوانند از نفت ایران بگذرند،
چرا که دنیا به نفت ایران احتیاج دارد.
نماینده سابق ایران در اوپک تاکید کرد :ایران به عنوان اولین
دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان قابل چشمپوشی از بازار
جهانی نفت و گاز نیست.
با قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ،دشمنان
را خلع سالح کنیم
خطیبی با بیان اینکه هر از چند گاهی دشمنان ،با بهرهمندی
از نقاط ضعف ما سعی بر اعمال فشارهای ظالمانه علیه ایران
دارند،تصریح کرد:هرچه سریعتر باید برای این نقاط ضعف که
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی مهمترین آن است
 ،چارهاندیشی شود.
وی گفت :متاسفانه به رغم برنامهریزیهایی که تا کنون
صورت گرفته است هنوز به طور رسمی شاهد عملیاتی شدن
هیچ یک از آنها نیستیم .دولت و مجلس باید در این زمینه
به طور جدی ورود کنند تا وابستگی به درآمدهای نفتی به
حداقل میزان ممکن کاهش یابد و یا قطع شود.
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به نوسانات قابل توجه
قیمت نفت ،تصریح کرد:متاسفانه بودجه کشور همیشه
تحت تاثیر نوسانات ناشی از قیمتهای نفت بوده است ،این
موضوع مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان کرد :باید به قطع وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی فکر کنیم و به آن جامه عمل بپوشانیم البته این
موضوع به معنای توقف تولید و فروش نفت و گاز نیست
بلکه میتوانیم درآمدهای حاصل از این امر را در کشور
سرمایهگذاری کنیم .خطیبی گفت :با قطع وابستگی کشور
به درآمدهای نفتی دشمنان را خلع سالح خواهیم کرد و
آنها دیگر نخواهند توانست از این طریق به اعمال فشار بر ما
بپردازند،قطع به یقین این موضوع در سایه یک عزم ملی و
برنامهریزی دقیق ممکن خواهد شد.

{اقتصاد}

سال هجدهم /شماره 4849

سرمایههای سرگردان وارد بازار خودرو شد
بخش اقتصاد -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ثبت سفارش  ۲۰میلیارد
دالری در دو ماه اول امسال خبر داد و گفت :از این میزان تنها  6.8میلیارد دالر
ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد نیم درصدی
بوده است .به گزارش خبرآنالین ،مجتبی خسروتاج با اشاره به رشد نیم درصدی
واردات در دو ماه امسال ،اظهار داشت :تراز تجاری در این مدت با احتساب میعانات
گازی به  942میلیون دالر رسید .وی افزود :قطعات منفصله ماشینآالت راهسازی،
خودرو و سایر ماشینآالت در دو ماه امسال با  676میلیون دالر در ردیف دوم
جدول واردات قرار گرفت .خسروتاج در تشریح تفکیک کاالهای مصرفی ،واسطهای
و سرمایهای عنوان کرد :سهم کاالهای واسطهای در واردات دو
ماه امسال  63.5درصد ،سرمایهای  15.4درصد و مصرفی 15.3
بوده است.
وی در تشریح سیاستهای دولت در خصوص نحوه تامین ارز
کاالهای وارداتی تصریح کرد :استفاده از منابع ارزی ناشی از
صادرات نفتخام ،برای واردات بخشی از کاالها از طریق سیستم
بانکی نخستین سیاست اتخاذ شده در این زمینه است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت متذکر شد :همچنین استفاده
از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآوردههای نفتی ،پتروشیمی و
اقالم معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته میشود که در فاز
نخست حدود  70درصد صادرات غیرنفتی را پوشش میدهد و تا
سقف  80درصد قابل افزایش است از دیگر سیاستهای اجرایی
است .خسروتاج ادامه داد :تامین ارز واردات بخش دیگری از
کاالها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کاالهای غیربرآورد
شده در بند  2به متقاضیان واردات گروهی که حدود  20تا 30
درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش میدهد نیز به عنوان
سومین سیاست پیشبینی شده در این زمینه است.
توضیح درباره تخلفات در واردات خودرو
وی درباره تخلف انجام شده در زمینه واردات خودرو نیز گفت:
بررسی  6400خودرو در گمرکات نشان داد که این تعداد خودرو
توسط شخصی وارد شده که در آن دوره زمانی ،امکان واردات نداشته و با وجود
اظهارنامه و پرداخت هزینههای گمرکی اجازه ترخیص برای این خودروها وجود
نداشت .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :واردات این خودروها مصداق
قاچاق نداشت و تنها تخلف اداری در این زمینه انجام شده بود که  6ماه پیش طی
اطالعیهای این تخلف به تعزیرات ،گمرکات و سازمان حمایت تولیدکنندگان و
مصرف کنندگان اعالم شد.
چرا قیمت خودرو باال رفت؟
خسروتاج درپاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت
خودروهای وارداتی و به تبع داخلی ،آیا وزارت صنعت ،معدن و تجارت میپذیرد که
این روند به دلیل تصمیمهای ارزی اخیر این وزارتخانه بوده است؟ عنوان کرد :در
حال حاضر در بخش تجارت خودرو مقررات خاصی وضع نشده و همانند گذشته
امکان ثبت سفارش برای نمایندگیهای رسمی وجود دارد و محدودیتی در این
زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از قیمتها و افزایش آنها متاثر از نظام عرضه و تقاضا
است ،افزود :بخش دیگری از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار
سیاسی و اجتماعی باز میگردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه
کاذب میشود.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بتون دشت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2882و شناسه ملی 10720163304
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/02/24تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 – 1تعداد اعضاء هیات مدیره از  4نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (کاهش  /افزایش تعداد اعضا هیات
مدیره) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
تاریخ انتشار97/3/23 :
 1559ر م الف ث
----------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بتون دشت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2882و شناسه ملی 10720163304
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ 1397/02/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قادر نصرتی کد ملی  1621530655و آقای یوسف نصرتی کد ملی 2630872718
و آقای رامین نصرتی کد ملی  2620044839و خانم کلثوم عباس زاده کد ملی
 1621553213و آقای حمیدرضا پاکپور محمودآباد کدملی  2631687353برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند.
 – 2آقایان همت نجاری کدملی  1620199831به سمت بازرس اصلی و آرمان اختر
کاویان کد ملی  2669882390به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند.
 – 3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1558ر م الف ث
تاریخ انتشار97/3/23 :
--------------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بتون دشت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 2882و شناسه ملی 10720163304
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/02/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می باشد.
آقایان قادر نصرتی کد ملی  1621530655به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و
یوسف نصرتی کد ملی  2630872718به سمت رییس هیات مدیره و رامین نصرتی کد
ملی  2620044839به سمت نایب رییس هیات مدیره
 – 2حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و
عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1560ر م الف ث
تاریخ انتشار97/3/23 :

اختالف  ۹۰میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو
در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است .فاصله بین قیمت
کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.
به گزارش ایسنا ،خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری
خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این
خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.
در کنار این موضوع رشد نرخ دالر در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف
در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.
هماکنون اختالف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با
خودروسازان خارجی به حدود  ۹۰میلیون تومان نیز رسیده است .به عنوان مثال
قیمت کارخانه مزدا ۳تیپ  ۳معادل  ۱۳۱میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار
به  ۲۱۵میلیون تومان رسیده است.
قیمت کارخانه پژو  ۲۰۰۸نیز معادل  ۱۱۵میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶
میلیون تومان است .قیمت کارخانهای سراتو  ۱۱۳میلیون تومان و قیمت بازار آن
 ۱۶۴میلیون تومان است .قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت  ۱۱۵میلیون تومان

و قیمت بازار آن به  ۱۵۳میلیون تومان رسیده است .اما گذشته از خودروهای
مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و
همین موضوع باعث سوءاستفاده دالالن و واسطههای بازار خودرو و ارائه قیمتهای
نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار
افزایش قابل توجهی داشته است.
به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو  ۲۰۷اتوماتیک  ۵۴میلیون تومان
است که قیمت بازار آن به  ۷۳میلیون تومان رسیده است .قیمت کارخانه ساندرو
استپوی اتوماتیک نیز  ۶۱میلیون تومان و قیمت بازار آن  ۹۱میلیون تومان است.
جک  S۵اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳
میلیون تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به  ۱۴۷میلیون
تومان رسیده است .قیمت کارخانه هاوال  H۲نیز  ۱۰۴میلیون
تومان و قیمت بازار آن  ۱۴۱میلیون تومان است.
عالوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف
داخلی نیز با افزایش همراه بوده است .به عنوان مثال پراید سایپا
 ۱۱۱در حالی در کارخانه به قیمت  ۲۱میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به  ۲۴میلیون و ۲۰۰
هزار تومان رسیده است .سمند  LXنیز در حالی در کارخانه به
قیمت  ۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان عرضه میشود که قیمت
بازار آن  ۳۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان است.
مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان میدهد که این بازار
به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن
وجود ندارد.
در شرایطی که دالالن و واسطهها به ماهیگیری از آب گلآلود
مشغول هستند از مسووالن و سازمانهای مرتبط بهویژه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید
با سوءاستفادهها در بازار خودرو برخورد کند.
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو
دانسته و میگوید :گذشته از دالیلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان
خارجی و افزایش نرخ ارز ،دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر
این حوزه است .امراهلل امینی با بیان اینکه تجربیات سالهای گذشته نشان داده
که دالالن بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند،
خاطرنشان میکند :در دوره قبل که نرخ دالر یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰
هزار تومان رسید نیز برخیها یک شبه مولتی میلیاردر شدند .وی ادامه میدهد:
موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود .حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با
خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین
قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به  ۱۰۰میلیون تومان برسد!؟.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه میکند :ضعف نظارت بر بازار
خودرو باعث شده فروشندگان قیمتهای تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین
کنند .البته بعید است که مصرفکنندگان با چنین قیمتهایی حاضر به خرید
خودرو باشند اما در نهایت اعالم چنین قیمتهایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی
داشته و شرایط بازار را ملتهب میکند.
وی تاکید میکند :مشکل این است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت دست بسته
ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره میکند .امیدواریم مسووالن مربوطه هر چه
زودتر وارد عمل شده و با بنگاههایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی
در بازار عرضه میکنند برخورد کنند.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی گرمابدشت شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  163و شناسه ملی 10720028927
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ 1397/01/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1اعضاء هیات مدیره تا تاریخ  99/1/19به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بیژن قاسمی پور نیک بین کد ملی  2709734486و پژند قاسمی پور نیک بین کد ملی
 2700059212و سیاوش قاسمی پور نیک بین کد ملی 2709042762
 – 2فرزاد شعاع کاظمی به کدملی  2721639080به سمت بازرس اصلی و فاطمه
جهاندیده کوشالشاهی به کدملی  2708304771به سمت بازرس علی البدل امضاء برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 – 3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب
مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودسر
 1539ر م الف ث تاریخ انتشار97/3/23 :
---------------------------------------------------------------مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی گرمابدشت شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  163و شناسه ملی 10720028927
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/01/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1بیژن قاسمی پور نیک بین کد ملی  2709734486به سمت مدیرعامل و پژند
قاسمی پور نیک بین کد ملی  2700059212به سمت رییس هیات مدیره و سیاوش
قاسمی پور نیک بین کد ملی  2709042762به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب
شدند.
 – 2حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود
اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هیات
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودسر
 1538ر م الف ث تاریخ انتشار97/3/23 :
--------------------------------------------------------------اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی رسمی
شرکت پزشکی فامیل گیالن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2543
و شناسه ملی 10720158800
به استناد دادنامه شماره  9609971313801155مورخ  1396/09/27و به استناد
دادنامه اصالحی شماره  9609971313801212مورخ  1396/10/11صادره از شعبه
پنجم دادگاه تجدید نظر استان گیالن که طی نامه شماره 1396034000686794
مورخ  1396/11/15شعبه ششم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان رشت به اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیر تجاری رشت ابالغ گردید ،صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بهطور فوقالعاده  1395/12/21ابطال گردیده است مراتب جهت اطالع عموم آگهی
می گردد.
با ثبت این مستند تصمیمات ابطال مصوبات مجامع انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت
قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1570ر م الف ث تاریخ انتشار97/3/23 :

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات
شرکت پزشکی فامیل گیالن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2543و
شناسه ملی 10720158800
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  1397/02/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 – 1خانم زهرا میربلوکی با شماره ملی  0032995210به عنوان رییس هیات مدیره و
خانم نرجس محسن زاده ولمی با کد ملی  0702405213به سمت نایب رییس هیات
مدیره و آقای نادر محمد قلی زاده مهویزانی با کد ملی  2678323501و آقای ذبیح
اله مجتبوی با کد ملی  2721465953و آقای رضا وهابی با کد ملی 2594350273
به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند .همچنین آقای جمهور رازقی با کد ملی
 5179729645خارج از اعضای هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره
به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.
 – 2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اسالمی با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود و در صورت عدم حضور رییس هیات مدیره امضای نایب رییس هیات مدیره به عنوان
جانشین معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 1571ر م الف ث تاریخ انتشار97/3/23 :
-----------------------------------------------------------------آگهی حصر وراثت
خانم رخسار لطفی کلده به شماره شناسنامه  78فرزند علی از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل شفیعی فرزند ابراهیم در
تاریخ  97/2/18در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل
تعرفه شدهاند:
نسبت
نام پدر
شماره شناسنامه
نام و نام خانوادگی
پسر
اسمعیل
1725
محمد شفیعی
دختر
اسمعیل
1726
مریم شفیعی
زوجه
علی
78
رخسار لطفی کلده
به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 380
سیار مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه
 16شورای حل اختالف رشت تسلیم نماید .در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر
درخواست خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت  -پروین انصاری
 1543ر م الف ث
تاریخ انتشار97/3/23 :
-------------------------------------------------مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی گرمابدشت شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  163و شناسه ملی 10720028927
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/01/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 – 1تعداد اعضاء هیات مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه
اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه (کاهش  /افزایش تعداد اعضا هیات
مدیره) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رودسر
 1537ر م الف ث تاریخ انتشار97/3/23 :

رییس هیات عامل سازمان توسعه تجارت ادامه داد :در حال حاضر سرمایههای
سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آنها به
شمار نمیرود ،به بازار خودرو وارد شدهاند.
او یادآور شد :محدودیتهای موجود در زمینه واردات خودرو رفع شده و مشکالت
در این زمینه با برگزاری جلساتی رفع شده و حتی تصمیماتی در زمینه خودروهای
دپو شده در گمرک اخذ شد ،اما آنچه در حال حاضر منجر به افزایش قیمت
خودروها در بازار شده ،تنها به دلیل تقاضای کاذب است؛ ضمن آنکه تاکنون وقت
بررسی بازار و روند قیمتها را نداشتهام .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در

پایان از  9.7میلیارد دالر ارز تخصیص یافته از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و
گفت :از این میزان تاکنون  7.5میلیارد دالر تامین شده است.

