ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

ﺷﻔﺎفﺳﺎزى درﺑﺎره اﺟﺮاى ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﺑﺮرﺳﻰ راهﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرى اﯾﺮان و ﻋﺮاق

ﺧﺒﺮ ﻓﻮرى :در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﺧﻮد ﻃﻼ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً اﺟﺮت ،ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎرزاده ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﻰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎى ﺧﺎص ،ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ
و ﺑﺨﺸﻰ از دادرﺳﻰ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻔﺎرزاده ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﻃﻼ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻃﻼ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻄﺮح ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻰرود و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻃﻼ را از ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.

اﯾﺮﻧﺎ :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﺎﺗﮑﺎب و دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﻰ وزارت
ﮐﺸﻮر ،راهﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻋﺮاق را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دادﻧﺪ» .ﻣﺠﺘﺒﻰ اﮐﺒﺮى« دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﮑﺎرىﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى
اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺑﺎ »ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮﻣﺸﺎد« ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﻰ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻰ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎرى
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎى ﻋﺮاﻗﻰ ،در ﺧﺼﻮص راهﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﺟﻤﻠﻪ
در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ در ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى راﻫﺒﺮدى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﺎﺗﮑﺎب در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎرى دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺮاﻧﻰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك دو
ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﺒﺮ روز
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬﺎى ﺷﻮراى ﻧﮕﻬﺒﺎن:

ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ورود ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ

Economy

naslefardanews
naslfarda

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ...
ﺑﺮاى ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﻰ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺎﻓﻰاﺳﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ روزاﻧﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳــﯿﮑﻠﺖﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺟﻤﻊ زده ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر ﺑﻪروز
ﺧﻮدروﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه وﻟﻰ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر
ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروى ﺷﺨﺼﻰ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴــﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ اﻟﻰ  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺎزاد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻬﻤﯿﻪ  60ﻟﯿﺘﺮى اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳــﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺷــﺨﺼﻰ
 36ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪودا ً  6.5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﻮﺗﻮرﺳــﯿﮑﻠﺖ در ﮐﺸــﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﺳﻬﻤﯿﻪ  25ﻟﯿﺘﺮى ،ﺳﻬﻤﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روزاﻧﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﺲ ﮐﺮﻣــﻰ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﯿﺰ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار
اﺣﺘﯿﺎﻃﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻻرى ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮى
ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان  8اﻟﻰ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮى ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻫﺮ ﻓﺮد ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎ؛

 15ﯾﺎ 20ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ؟

ﻣﻘﺪار  45ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﯾﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
 45ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ) 85ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ(
ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ در روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﺎن  15ﻟﯿﺘﺮ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ  Central bankﺧﺒﺮ داد:

آگهی دعوت شرکت صدر آهنين اصفهان (سهامی خاص )
به شماره ثبت  558040و شناسه ملی 10840091970

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که همگی مورخ
 1400/10/30به ترتیب راس ســاعت  10:00و  12:00به نشانی مرکز اصلی شرکت
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
*دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت : 10:00
تعیین بازرسین ،تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1399
*دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  : 12:00افزایش سرمایه
هيئـت مدیـره

آگهـی مزایـده

نوبت اول

شــرکت کشــت و دام قيام اصفهان در نظــر دارد
کود دامی توليد خود را که حدود  20هزار تن حاصل
از توليد و فرآوری در بازه زمانی دی ماه  1400لغایت
پایان خردادماه  1401از طریق برگزاری مزایده در روز
چهارشــنبه مورخ  1400/10/22به فروش برساند ،لذا از
متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت و تحویل پاکت
مدارک شرکت در جلسه مذکور به آدرس :دفتر مرکزی
شــرکت ،پلیس راه اصفهان  -تهــران ،کیلومتر  9جاده
علویجه تا ساعت  10صبح مراجعه نمایند .الزم به ذکر است
پاکت ها در ساعت  12صبح همان روز مفتوح و برنده اعالم
خواهد شد.
تلفن تماس 031-33804334:

ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻞ
ﺳــﺎﻻرى ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ

ﺧﺒﺮ روز

آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ از رﯾﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان؛ ﺑﻪ زودى
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ  Central bankدر ﺷﻤﺎره اﺧﯿﺮ
ﺧﻮد از ﺑﺮرﺳــﻰ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑــﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت و
آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان در راهاﻧﺪازى »رﯾﺎل
دﯾﺠﯿﺘﺎل« ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ،ﻧﺸــﺮﯾﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻰ  Central bank; payment newsدر
ﺷﻤﺎره ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان در ﺣــﻮزه ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ،
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ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬــﺎى ﺷــﻮراى ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔــﺖ :ورود
ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد را وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﯿﻢ ،ﻣﺜ ً
ﻼ اوﻗﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﻧﻮ ﺣﯿﺎت
ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨــﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾــﺪارى ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
آﯾﺖاﻟﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ اﻋﺮاﻓﻰ در دﯾــﺪار ﺟﻤﻌﻰ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮراى اﺳــﻼﻣﻰ ﺿﻤﻦ
ﺗﺴــﻠﯿﺖ اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ)س( و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و
ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ
و ﻧﻬﻢ دىﻣــﺎه ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدى،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺎﺧﺮى اﺳﺖ و ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﺟﻠﺴــﺎت ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮنﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن را از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻰ و ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ و
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰداﻧﻢ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آرزوى ﺗﻮﻓﯿﻖ
و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارم.
ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻬﺎى ﺷﻮراى ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ روﻧﺪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻮزهﻫﺎى ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﺳﺎلﻫﺎى ﭘﯿﺶرو،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺒﻨــﺎى ﺟﺪﯾﺪى را
ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮده و در وﻫﻠﻪ
اول ،ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ و آﻣﺎﯾﺸﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﻰ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎى روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
و ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ ،اﺳﻨﺎد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺣﻮزه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ .اﻋﺮاﻓﻰ اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﻮر اوﻟﻰ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪود 20
ﺳﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاى ﺣﻮزه ﺑﻮد.
وى اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت،
ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ﺣــﻮزه را ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮥاﻟﻤﺼﻄﻔﻰ در ﺣﺎل اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺧﻮد اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد
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ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﭘﻮل
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺋﯿﺲ
ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﻧﻮﺷﺖ» :ﭘﺎﯾﻠﻮت رﯾﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷــﻮراى ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
راهاﻧﺪازى ﻣﻰﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﮐﻞ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى در ﺧﺼﻮص راهاﻧﺪازى ﭘﻮل

دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻮاﺑﻖ و اﻇﻬﺎرات
ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ از
اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ در ﻣﻮرد ﭘﻮل
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان در ﺷــﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﺳﺖ و ﺑﻪ زودى راﻫﺒﺮد اﺟﺮاﯾﻰ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راهاﻧﺪازى
آزﻣﺎﯾﺸﻰ آن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ  central bankﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﻋﻼن ﺧﺒﺮى در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى
اﯾﺮان ،راهاﻧﺪازى ﭘﺮداﺧﺖﻫــﺎى ﻟﺤﻈﻪاى در ﻣﺎه

ﻓﺮآوردهﻫــﺎى ﻧﻔﺘﻰ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺸﻮر  103ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮوج ﻣﺪاح ،ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف
ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﻰ ﻣﻬﺎر ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﻰ در ﮐﺸﻮر
و ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ 15
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف
روزاﻧﻪ ﮐﺸﻮر از  75.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
 86ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاى ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ از ﮐﻞ  103ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ 86 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آن در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﺷﺪن
اﺳــﺖ ﮐﻪ  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳــﻬﻤﯿﻪاى
و ﺑﺎﻗﻰ آزاد اﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  10اﻟــﻰ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ
ﺑﺮاى ﺻﺎدرات ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ .ﺻﺎدراﺗﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
درآﻣﺪ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرى را ﺑﺮاى ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ رﯾﺎﻟﻰ و ارزى دوﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﺮى ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﻼح
ﻧﯿﺴﺖ.
دﺳــﺎﻣﺒﺮ را اﻗﺪام ﻣﻬﻤﻰ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷــﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘــﺲ از اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸــﺎت ﻧﻬﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻰاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﺤﻈﻪاى )ﭘﻞ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎى
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎﻧﮑﻰ در اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎى  24ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻰ
ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ...
رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑــﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ورود
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
و اﺗﺮﯾﻮم ﺑــﺮاى ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺗﻮﺳــﻂ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد» .ﻟﻰ ﺟﺎﺋﻪ ﻣﯿﻮﻧﮓ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﮐﻦ  NFTﺻﺎدر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رﻣﺰارزﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺮﯾﻦ ﺗﺎﯾﻢ )The
 (Korea Timesﮐﻤﭙﯿــﻦ رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮرى
ﻟﻰ ﺟﺎﺋﻪ ﻣﯿﻮﻧــﮓ ،ﺳﯿﺎﺳــﺖﻣﺪار ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ،
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻤﯿﺘــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ او
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ رﺳــﻤﺎً ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻟﻰ ﺟﺎﺋﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳــﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻤﺎم ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل
اﻫﺪاﯾﻰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺻﺮاﻓــﻰ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﻃﺮح ﺟﻤﻊآورى ﮐﻤﮏﻫﺎى
ﻣﺎﻟﻰ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﯿﺰ ﻣﻰﺷﻮد .ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻟﻰ
ﺟﺎﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟــﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ رﺳــﯿﺪ NFT
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
در ﮐﻨﺎر وﻋﺪهﻫﺎى او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳــﺎﺑﻖ اﺳــﺘﺎن ﮔﯿﻮﻧﮕﮕﻰ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻦ  NFTﺻﺎدر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﻼش ﻟﻰ
ﺟﺎﺋﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸــﻮر ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ
اﺳــﺖ .ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻰ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪ 40,5 ،درﺻﺪ از ﭘﺎﺳــﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﻦ  20ﺗﺎ  40ﺳــﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى در
ﺑﺎزار ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻠﻰ ﺳﺌﻮل ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﻮزه ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻣﺰارزﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻟﻰ ﺟﺎﺋﻪ از ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ارزﻫﺎى رﻣﺰﻧﮕﺎرى ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸــﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ
 2022ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻰ ﺟﺎﺋﻪ  4,6درﺻﺪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮن ﺳــﻮك ﯾﻮل ،ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر
ﺣﺰب رﻗﯿﺐ آراى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرى ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ ﻗﺮار اﺳﺖ در  9ﻣﺎرس 2022
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

آگهی دعوت
مجمع عمومی فوق العاده
شرکت حمل و نقل خورشيد بار سپاهان
(سهامی خاص) به شماره ثبت20407
شناسه ملی 10260412703
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت
فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده ساعت 8صبح مورخ
 1400 / 10 / 25کــه در محل اصفهان
خورزوق ،خیابان کمربندی ،شــرکت
خورشــید بار ســپاهان ،کدپستی
 8345148517تشکیل می گردد حضور
به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 افزایش سرمایههيئـت مدیـره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سالم پخت (سهامی خاص) به شماره ثبت  7147و شناسه ملی 10260282546

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس
ساعت  9صبح مورخ  1400/10/30و مجمع عمومی فوق العاده ساعت  11صبح مورخ  1400/10/30که در محل استان اصفهان،
شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی ،دهستان قهاب جنوبی ،روستا شهرک صنعتی جی ،شهرک صنعتی جی ،کوچه صحرا،
خیابان اصلی  ،پالک  ، 27طبقه همکف تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت  - :9انتخاب مدیران  ،بازرسان  ،روزنامه
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  - :11افزایش سرمایه
هيئـت مدیـره

آگهی دعوت سهامداران
جهت تشکيل مجمع عمومی فوق العاده برای انتقال سهام (سهامی خاص)
به شماره ثبت  1401و شناسه ملی 14004237975

تاریخ انتشار 1400/10/14

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گلسار پليمرپاد (سهامی خاص) به شماره ثبت  1401دعوت به
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص نقل و انتقال سهام که در ساعت  10صبح
روز شنبه مورخ  1400/10/25درمحل قانونی شرکت واقع در گلپایگان -شهرک صنعتی  -فاز ا -بلوار
صنعت  --انتهای خ هدف  -کدپستی  8787133132تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :انتقال سهام
هيئت مدیره شرکت گلسار پليمر پاد

آگهی تبدیل وضعيت
دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

نظر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی پرتیکان سفیر گشت در شهر اصفهان با
صاحب امتیازی افسانه محمدی ارانی در شرف تبدیل
وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی می باشد از کسانی که
از دفتر مذکور ادعا و یا شکایتی دارند دعوت می گردد
مراتب را در نهایت به مدت دو ماه از تاریخ این آگهی به
سازمان هواپیمایی کشوری دفتر نظارت بر شرکت های
حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها و وزارت میراث
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اعالم نمایند.

دفترخدماتمسافرتهواییوجهانگردیپرتيکانسفيرگشت

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسی عارف کار اراک (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 4075
شناسه ملی 10780075424

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1400/10/25روز شنبه
راس ساعت  10صبح در محل شرکت واقع در اراک ،سبحانی ،بلوار آیت اله
شیرازی ،بن بست قدیری ،پالک  ، 5635مجتمع سپهر ،طبقه سوم ،واحد
 ،5کدپستی  3815995635تشکیل خواهد شد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین دارندگان حق امضا انتخاب بازرسهيئت مدیره شرکت

آگهی حق تقدم خرید سهام درمورد افزایش سرمایه
شرکتصحتعمرانآریا (سهامیخاص)
به شماره ثبت 307035به شناسه ملی10260502422

به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت صحت عمران آریا (سهامی خاص ) می رســاند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1400/10/05و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره شرکت نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 7,600,000,000
ریال ) منقسم به  7,600,000سهم  1000ریالی ( به مبلغ  20,000,000,000ریال )منقسم به  20,000,000سهم با نام  1000ریالی ( از محل مطالبات حال
شده یا واریز نقدی و یا توام ًا افزایش یابد لذا در اجرای مواد  166و  169الیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت مراتب جهت اطالع سهامداران
محترم آگهی می گردد که ظرف مدت  60روز از تاریخ انتشار این آگهی با اســتفاده از حق تقدم چنانچه مایل به افزایش سرمایه از طریق مطالبات
حال شده می باشید موضوع را به شرکت اعالم و در صورتی که مایل به افزایش سرمایه از طریق واریز نقدی باشید مبلغ را به حساب جاری شماره
 682072954بانک تجارت شعبه ابوذر اصفهان کد  6820واریز و فیش آن را به شعبه شرکت واقع در اصفهان  ،بزرگراه آقابابایی  ،باند کندرو غربی،
حد فاصل پل اطشاران و برج کبوتر  ،مجتمع صحت  ،طبقه اول کدپستی  8199967728تسلیم نمایید.
چنانچه صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننماید هیئت مدیره اختیار دارد که سهام باقیمانده را به هر کس و به هر مبلغ
که صالح بداند واگذار نماید توضیح اینکه هر سهامدار به ازاء مالکیت هر یک سهم دار ای  1/6315سهم حق تقدم میباشد.
هيئت مدیره شرکت صحتعمرانآریا (سهامیخاص)

