کوتاه از اقتصاد

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه

بوئینگ پس از ۵۰سال تولید  ۷۴۷را متوقف میکند

شهر خبر :پس از شیوع ویروس کرونا که آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب شد بسیاری از مشاغل و کسب و
کارها تعطیل شوند دولت تصمیم گرفت در کنار حمایت از بنگاهها و افراد بیکار شده وام یک میلیون تومانی به حساب تمام ۲۳
میلیون خانوار یارانهبگیر واریز کند و مقرر شد اقساط تسهیالت یک میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.
حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا در مورد زمان کسر اقساط وام کرونا اظهار داشت :طبق برنامهریزیهای
صورت گرفته از یارانه این ماه (تیر) اقساط تسهیالت یک میلیون تومانی از حساب یارانهبگیران مشمول کسر خواهد شد .وی افزود:
مقرر شده هر ماه مبلغ  ۳۵هزار و  ۱۰۰تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت نیز ۳۰
ماه در نظر گرفته شده است .البته برای جزئیات بیشتر در مورد کسر اقساط باید بانکها پاسخگو باشند.

پارسیک :غول صنعت هوانوردی آمریکا «بوئینگ» تولید هواپیمای نمادین ۷۴۷خود را پس از تکمیل ۱۶هواپیمایی که قب ً
ال سفارش
گرفته است متوقف خواهد کرد .پاندمی کووید ۱۹بازار در حال افت این هواپیما را فلج کرده است .طبق آنچه منابع آگاه به خبرگزاری
بلومبرگ اطالع دادهاند آخرین ۷۴۷های این شرکت قرار است در دو ســال آینده از کارخانه سیاتل این شرکت خارج شوند .بوئینگ
هنوز رسماً تصمیم خود را درمورد آینده این جامبوجت اعالم نکرده است .در ماههای اخیر تعداد سفارشات لغو شده هواپیما از تعداد
سفارشات جدید پیشی گرفته است و سقوط تقاضا برای مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا وضعیت را بدتر هم کرده است .بوئینگ
در ماه می ۹سفارش برای ســاخت هواپیمای باربری جدید خود دریافت کرد و با لغو سفارش  ۱۸هواپیمایی که قب ً
ال ثبت کرده بود رو
بهرو شد.

شهری


مدیرعامل شرکت آبوفاضالب
استان زنجان عنوان کرد:

تأمین 80درصد آب شرب
از سفرههای زیرزمینی
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شــاخص بورس طی هفتهای که گذشت
درحالی بــدون هیچ مقاومــت و مانعی از
کانال یک میلیون و ٥٠٠هزار واحد عبور
کرد و در کانال بیش از یک میلیون و٦٠٠
هزار واحد خــود را تثبیت کرد که بیش از
نیمی از کارشناسان بازار بعد از کانال یک
میلیون واحد عدد یک میلیون و  ٥٠٠هزار
واحد را مقاومتی جدی برای ادامه معامالت
بازار میدانســتند و معتقد بودند شاخص
بورس با نزدیک شــدن به این کانال چند
روزی وارد فاز اصالحی ســنگین میشود
و اغلب سهمهای شاخصســاز در بازار در
کنار سهمهای کوچک قرمزپوش خواهند
شــد .این موضوع در موقعیــت فعلی که
بورس روزهای متفاوتی را سپری میکند
باعث نگرانی سهامدارانی شده است که بر
ســر دوراهی تصمیمگیری برای عرضه یا
نگهداری از سهام خود ماندهاند و با گمان
اینکه بورس همچنان روزهای خوبی را در
پیش دارد و با تصور اینکه حمایت دولت و
تداوم ورود حجم گسترده نقدینگی به بازار
مانع از اصالحهای شدید میشوند به ورود
باقیمانده سرمایه و نقدینگیهای در اختیار
خود به بورس فکر میکنند .چنین شتابی
در رشد شــاخص بورس ذهن سهامداران
حاضر در بازار را به ســمت ورود شاخص
بورس به کانال دو میلیون واحد کشــانده
است .کانالی که از نظر کارشناسان مقاومت
و اصالحی جدی و سنگینی را میطلبد تا
بتواند به این ســقف تاریخی ورود کند .از
طرف دیگر برخی از کارشناسان کانال فعلی
شاخص بورس را همچون راهی میدانند
که بازار بسیار زودتر از زمان تعیین شده آن
را طی کرده و توانسته به عددی دست پیدا
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سدشکنی شاخص بورس از کانال ١.٥میلیونی آغاز شد

خیزبورسبهسمتکانال 2میلیونی

عکس :ایرنا

صحرا رضایی  /گروه اقتصاد :مدیرعامل
شرکت آبوفاضالب استان زنجان در نشست
مشترک صنعت آب و برق اســتان با اصحاب
رســانه گفت :بهرغم بارندگیهای دو ســال
گذشته براساس شــاخصهای خشکسالی و
هواشناســی کماکان 50درصد استان زنجان
با خشکسالی مواجه بوده و این در حالی است
که 80درصد از آب شرب و بهداشت استان از
سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که باالتر
از میانگین جهانی بوده و نگران کننده  است.
علیرضاجزءقاســمی اظهار داشت :هماکنون
ازمجمــوع  907روســتای اســتان زنجان
 611روســتا تحت پوشــش خدمات شرکت
آبوفاضالب قرار دارند و بــا برنامهریزیهای
انجام شده پس از یکپارچهسازی شرکتهای
آبوفاضالب شهری و روستایی تالش میشود
روستاهای بیشتری تحت پوشش خدمات این
شــرکت قرار گیرند .وی تصریح کرد :ارتقای
خدمات آب شرب و فاضالب و تسریع در اجرای
طرحهای آبرسانی روستایی ازجمله اهداف
این شرکت در سال جاری اســت و کاستن از
فاصله کیفیت خدماترسانی شهرها و روستاها
در دستور کار شرکت قرار دارد  .
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کند که آن را برای پایان سال  ٩٩پیشبینی
کرده بودند .به همیــن دلیل معتقدند که
شاخص بورس ممکن است بعد از اصالحی
نه چندان آرام به اعدادی باالتر از کانال دو
میلیون واحد دست یابد.
بورس بیتاب بــرای ورود به
کانال ١.٥میلیون واحدی
در این زمینه «عرفانهودی» در گفتوگو
با ایرنا با تاکید بر اینکه بازار بورس بیتاب
برای ورود به شاخص یک میلیون و ۵۰۰
هزار واحد بود افــزود :از روند معامالت دو
روز پایانی بورس کام ً
ال مشخص است که
شــاخص بورس برای ورود بــه این کانال

چنین شتابی در رشد شاخص
بورس ذهن سهامداران
حاضر در بازار را به سمت
ورود شاخص بورس به کانال
دو میلیون واحد کشانده
ت
اس 

آگهـي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت ره آورد نقش جهان (سهامی خاص) به شماره ثبت 10488

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت ره آورد نقش جهان (سهامی خاص) به علت به حد نصاب
قانونی نرسیدن سهامداران در تاریخ 1399/04/05تشکیل نگردید ،لذا بدینوسیله مجددا ً از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان
قانونی آنان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) که راس ساعت  18روز پنجشنبه مورخ
 1399/05/02در محل مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان ،خیابان جی ،ابتدای خیابان تاالر ،نبش کوچه انقالب ،مجتمع ره آورد،
طبقه چهارم ،واحد ،2کدپستی 8199933616تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
دستورجلسه:
 -2بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به1398/12/29
 -3نحوه تقسیم سود سال مالی1398
 -4انتخاب بازرس قانونی و علی البدل شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 -6تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره شرکت ره آورد نقش جهان (سهامی خاص)
تاریخ انتشار99/04/15:

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)
آگهی دعوت سهامداران شرکت فنی و مهندسی گلخانه سازان کلبه سبز خلیج فارس
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  292و شناسه ملی 10260135476
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت اول) که راس ساعت  10روز سه شنبه مورخ  1399/4/31به آدرس :گلشن ،خیابان آزادگان
شرقی ،نبش بلوار امام خمینی ،پالک  ،2کدپستی  8645116198تشکیل می گردد حضور به
هم رسانند.
دستور جلسه  -1 :تغییر آدرس شرکت

هیئـتمدیـرهشرکتفنیومهندسیگلخانهسازانکلبهسبزخلیجفارس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آذین فوالد صدرا (سهامی خاص) به شماره ثبت  46040و
شناسه ملی  10260640288دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت
 10صبح روز  1399/4/27در محل دفتر شرکت گرما فلز واقع در اصفهان ،بلوار عطا الملک ،بلوک ،21
شماره 31تشکیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه -1 :تصویب صورت های مالی منتهی به1398/12/29
 -2انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئـت مدیـره آذین فوالد صدرا

برخالف دیگر مواقع فرصتی را برای ایجاد
اصالح به بازار نداد .وی ادامه داد :به لحاظ
تکنیکالی بازار باید با نزدیک شدن به کانال
 ۱.۵میلیــون واحدی اصالحــی را تجربه
میکرد و شــاخص بورس حداقل تا کانال
یک میلیون و  ۳۵۰هزار واحد افت میکرد
اما شرایط بازار و اشتیاق سهامداران برای
ورود شاخص بورس به این کانال باعث شد
تا روز دوشنبه بازار فقط حدود یک ساعت
منفی بماند و  ۳۰هــزار واحد بریزد که به
مرور شــاخص کل  ۲۰هزار واحد از روند
منفی را پس گرفت و فقط با  ۱۰هزار واحد
افت به معامالت پایان داد.

انتظار بــرای کانال 2میلیون
واحد
وی خاطرنشــان کرد :در صــورت ایجاد
اصالح در بــازار میتوان در انتظار رشــد
دوباره شاخص بورس و صعود این شاخص
به کانال یک میلیــون و  ۸۰۰هزار واحد و
زمینهسازی برای ورود به کانال تاریخی دو
میلیون واحد بود .هودی با تاکید بر اینکه
ورود شــاخص بورس به کانال دو میلیون
واحد را با توجه به وضــع موجود میتوان
به عنوان یک شــوخی قلمداد کرد گفت:
رسیدن شاخص بورس به کانال دو میلیون
واحد نیازمند برخی از الزامات اســت در
صورتی که شــاخص به صورت یک ضرب
وارد کانال دو میلیون واحد شود در آن زمان
اصالح و استراحت بازار میتواند  ۶۰درصد
از کل بازار را شامل شود و اصالح عمیقی در
این بازار صورت گیرد.
هدف بورس دســتیابی به
شاخص بیش از 2میلیون واحد
محسن رحمتی ،کارشــناس بازار سرمایه
معتقد است که شــاخص بورس میتواند
به کانال دو میلیون واحد ورود و خود را در
این کانال تثبیت کند .وی اظهار داشــت:
زمان دقیقی را نمیتوان برای ورود شاخص
بورس به کانال دو میلیون واحد اعالم کرد
اما براساس پیشبینیهای صورت گرفته
شاخص بورس در مدت زمان کوتاه تا کانال
یک میلیون و  ۹۰۰هــزار واحد به راحتی
رشــد میکند .با ورود به ایــن کانال روند
معامالت بازار به شدت متعادل میشود و
بعد از اصالحی کوتاهمدت در این عدد خود
را برای ورود به کانال دو میلیون واحد آماده
خواهد کرد.

برخورد با گرانفروشی اینترنت
آغاز شد

ایسنا :رئیس ســازمان تنظیم مقررات کشور از
برخورد با گرانفروشی بســتههای اینترنت خبر
داد .براســاس این خبر،کاربران در فضایمجازی
از گرانشدن بســتههای اینترنت در اپراتورهای
مختلف تلفنهمراه خبر دادند .بســتههایی که
از نظر حجم کاهش پیدا کــرده بودند اما با همان
قیمت قبلی به فروش میرسیدند .فالحجوشقانی
در توئیتر خود نوشــت :باالبردن قیمت در برخی
اپراتورهای تلفن همراه در حالی که مردم به دلیل
شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی
پیدا کردهانــد غیرمنطقی و غیرمعقول اســت و
ســازمان تنظیم با آن مخالفت کرده اســت .وی
افزود :برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف با ارسال
اخطار آغاز شد.

پیشبینی ثبات قیمت مسکن
در نیمه دوم امسال

ایرنا :نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران
با بیان اینکه قیمت مسکن نهایت رشد خود را در
چهار ماهه نخست امسال داشــته است گفت :با
اجرای بستههای حمایتی دولت برای ساماندهی
بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم امسال با کاهش
التهاب بازار و ثبات قیمتها مواجه خواهیم شد.
وی اضافه کرد :در عین حال اگر بستههای سیاستی
و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در
ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و
به مرحله اجرا برسد،بازار مسکن را برای سوداگران
و ســفتهبازان غیرجذاب خواهد کرد که منجربه
شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

موبایل در بازار کمیاب شد

اقتصادنیوز :دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفنهای
همراه کشور بیان کرد :واردکنندگان با مشکالت
بسیاری برای واردات مواجه هستند و همین امر
موجب کمبود کاال در کشور شــده و این کمبود
عالوه بر نوسان قیمت دالر ،به کمبود کاال با تقاضای
بیشتر و گرانی بیشــتر موبایل منجر شده است.
ناصریخیاوی اظهار کرد :دولت جلوی ارز نیمایی
را در بازار گرفته و همین امر باعث شــده در بازار
موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و عالوه بر
آن نوســانات دالر به این امر دامن زده است .وی
ادامه داد :در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان
بالتکلیف هســتند .درمجموع میتوانیم بگوییم
با گرانی موبایل مواجه هستیم که درصد زیاد آن
ناشی از افزایش قیمت دالر است.

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت داراکار( سهامي خاص )
به شماره ثبت 1190شناسه ملی10260172452 :

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده شرکت که
در تاریخ دوشنبه  30تیر ماه 99ساعت 8صبح در محل شرکت به نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ بهائی
 ،ساختمان موثق  ،طبقه سوم ،واحد 11تشکیل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه-1 :ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس در مورد عملکرد سال1398
 -2بررسی و تصویب ترازنامه مالی و حساب سود و زیان1398
 -3انتخاب بازرس قانونی
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت داراکار

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت صنعتی پالستیک فر (سهامي خاص)
به شماره ثبت  7671شناسه ملی10260287779 :

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده شرکت که
درتاریخدوشنبه 30تیرماه 99ساعت 10صبحدرمحلشرکتبهنشانی:اصفهان،خیابانشیخبهائی،
ساختمان موثق ،طبقه سوم ،واحد 10تشکیل ميشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه-1 :ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس در مورد عملکرد سال1398
 -2بررسی و تصویب ترازنامه مالی و حساب سود و زیان1398
 -3انتخاب بازرسان قانونی
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت صنعتی پالستیک فر

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پرنگار پالستیک اسپادانا
( سهامي خاص) به شماره ثبت  24542شناسه ملی10260453282 :

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده شرکت
که در تاریخ دوشنبه  30تیر ماه  99ساعت  12در محل شرکت به نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ بهائی،
ساختمان موثق ،طبقه سوم ،واحد 11تشکیل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه-1 :ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس در مورد عملکرد سال1398
 -2بررسی و تصویب ترازنامه مالی و حساب سود و زیان1398
 -3انتخاب بازرسان قانونی
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

هیئت مدیره شرکت پرنگار پالستیک اسپادانا

