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عضو شورای عالی مسکن :

وام مسکن  ۴۵۰میلیون تومان میشود

4

فقط  20درصد آبهای سطحی را مهار
میکنیم

اکنون  60درصد از آب زیرزمینی و  40درصد از آبهای سطحی
استفاده میشود که با احداث سد فقط توانستهایم  20درصد را مهار
کنیم.
کارشناس حوزه آب در گفتوگو با ایلنا ،درباره وضعیت آبهای
عضو کمیسیون عمران مجلس از اجرا بههمپیوسته هستند و این فناوری تسهیالت نمیروند افزود :شورایعالی انجام دهد چراکه در پروژههای گذشته عمران مراقب حضور تعاونیها خواهد
سطحی در کشور اظهار داشت :ما کال در مهار آبهای سطحی موفق
اعطای تسهیالت طرح ساخت ساالنه نقش بسیار مؤثری در مدیریت قوی مسکن اعالم کرده که باید مدت ازجمله مسکن مهر به دلیل افزایش بود.
عمل نکردهایم و فقط  20درصد از این آبها را در اختیار داریم،
بازپرداخت این تسهیالت  ۱۸تا  ۲۰مدتزمان ساخت بسیاری از سازندگان وی با بیان اینکه وزارت راه و
یک میلیون مسکن در دامنه  ۲۰۰تا خواهد داشت.
- 2021از ﺷﻤﺎره
یاﮐﺘﺒﺮ
دریا م12
- 1443
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اکنون 5این
 ۴۵۰میلیون تومان با نرخ سودهای  ۵شاکری تصریح کرد :با توجه به آنکه سال باشد و بانکها باید در پرداخت این به بهانه نرخ تورم قیمت تمامشده شهرسازی اعالم کرده است از  ۴تا
کشور خارج میشوند.
تا  ۱۲و بازپرداخت  ۲۰ساله خبر داد .صنعتیسازی در ایران در دستور کار تسهیالت همکاریهای الزم را انجام ساخت را افزایش دادند بنابراین باید در  ۵شرکت بزرگ و سازندگان بزرگ
فقط  20درصد آبهای سطحی را مهار میکنیم
به گزارش مهر  ،اقبال شاکری در بسیاری از سازندگان قرار گرفتهاست دهند .عضو کمیسیون عمران مجلس اجرای این طرح از سازندگان حرفهای استفاده خواهند کرد و البته با چینیها
وی با اشاره به اهمیت مهار آبهای سطحی با توجه به توزیع ناهمگون
نشست خبری معرفی چهارمین بنابراین این فناوری در حوزه با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان و و بخشهای دولتی مانند بنیاد مسکن هم وارد مذاکره شدهاست گفت :وزارت
بارندگی در کشور گفت :ما اکنون  60درصد از آب زیرزمینی و 40
کنفرانس بینالمللی مدلسازی صنعتیسازی هم بسیار مؤثر خواهد مستأجران از نحوه پرداخت تسهیالت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان راه و شهرسازی در اجرای این طرحها
درصد از آبهای سطحی استفاده میکنیم که با احداث سد فقط
نظارت عالیه خواهد داشت.
ودیعه مسکن گلهمند هستند افزود :ساخت استفاده شود.
اطالعات ساخت با بیان اینکه این بود.
توانستهایم  20درصد را مهار کنیم.
کنفرانس در طی چند سال گذشته نماینده کمیسیون عمران مجلس در تعداد بانکها بسیار کاهشیافته و ما عضو شورای عالی مسکن اضافه کرد :عضو هیئت علمی دانشکده عمران
شماره  12 - 9291صﻔحه  500 -تومان
مدیریت آب صرفا اقتصادی نیست بلکه ژئوپلیتیک و سیاسی هم است
بیان 20ﻣﻬﺮ  5 -1400رﺑﯿﻊ اﻻول  12 - 1443اﮐﺘﺒﺮ 2021
با ﺷﻨﺒﻪ
به گسترش دانش و نوآوری در ساخت شورای عالی مسکن درباره جزئیات امیدواریم هر چه سریعتر بانک مرکزی ما در حال حاضر  ۱۰میلیون متقاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ﺳﻪ
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد :متوسط بارندگی در کشور ما
مسکن بسیار کمک کردهاست گفت :ساخت یک میلیون واحد مسکونی و وزارت راه و شهرسازی اقدامات الزم برای بازار مسکن نیازمند هستیم که اینکه برای اجرای این طرح در سال
 250میلیمتر است ،بنابراین اگر آب ناشی از بارندگی مهار نشود
این دانش و فناوری نقش بسیار مؤثری در سال گفت :کل بودجه ساخت را جهت همراهی در پرداخت این با احساب افراد بد مسکن و مجردها ،اول  ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیالت
امکان مدیریت آب را نداریم ،استفاده از سد و سازههای وابسته یکی
تعداد متقاضیان مسکن به  ۱۲میلیون بانکی در نظر گرفته شده است گفت:
در کاهش هزینههای ساخت دارد .یک میلیون واحد مسکونی در سال تسهیالت داشته باشند.
از روشهای مهار آب است اما این بدان معنا نیست که مطالعه نداشته
هر ساله متناسب با نرخ تورم میزان
وی ادامه داد :در حال حاضر بسیاری از از بانکها تأمین خواهد شد و بانکها وی با بیان اینکه در طرح جهش نفر میرسد.
باشیم و از روشهای دیگر استفاده نکنیم ،در حوزه مدیریت منابع آب
دانشگاهها بر روی موضوعات مدیریت موظف هستند  ۲۰درصد از کل تولید مسکن وام ساخت به انبوهسازان شاکری با بیان اینکه وزارت راه و تسهیالت اضافه خواهند شد و وزارت
بحث صفر و یک نداریم ،موضوع مدیریت آب صرفا اقتصادی نیست
شهری و اجرای این طرح مدل سازی و تسهیالت بانکی در سال را به بخش و سازندگان پرداخت میشود گفت :شهرسازی اعالم کرده امسال ساخت راه و شهرسازی اعالم کردهاست که
بلکه یک مسئله ژئوپلیتیک و سیاسی است ،مثال چه آبی که ترکیه
تمامی جوانب اجرای این طرح را در  ۲میلیون واحد مسکونی و سال آینده ظرف مدت  ۲۰سال تا پایان اقساط
مسکن تخصیص دهند.
اثرات آن میپردازند.
از ورود آن به کشور ما جلوگیری کرده وچه آبی که از ایران به سمت
شاکری با بیان اینکه صدور مجوزها وی با بیان اینکه تسهیالت ساخت نظر گرفتهایم و ما امیدواریم با اجرا  ۲میلیون واحد دیگر را آغاز خواهد این تسهیالت ،عموم مردم به ویژه
عراق میرود ،تماما سیاسی شده است.
برای ساخت و طراحی و اجرای آن یک میلیون واحد مسکونی  ۲۰۰تا و ساخت این تسهیالت شاهد بهبود کرد گفت :چراکه مدت زمان ساخت دهکهای اول را خانهدار خواهد کرد.
اوضاع مدیریت منابع آب حاد است
چندین ماه به طول میانجامد افزود ۴۵۰ :میلیون تومان است که در شهرها وضعیت ساختوساز در کشور باشیم .هر واحد مسکونی دو سال است و ما شاکری تصریح کرد :اجرای طرح
وی با بیان اینکه اوضاع آب در کشور وخیم است اما به میزان مدیریت
با اجرای این مدلسازی اطالعات در و کالنشهرها با نرخ  ۵تا  ۱۲درصد شاکری با بیان اینکه ظرف یک هفته امیدواریم  ۴میلیون مسکن را بتوانیم جهش تولید مسکن ،افزایش قیمت
منابع آب حاد نیست ،تاکید کرد :در زمینه مباحث مربوط به آب باید
مدت چند دقیقه ما شاهد تهیه نقشه و پرداخت میشود و بانکها ضابطهمند آینده سامانه برای ثبتنام جهت تولید ظرف  ۴سال دولت سیزدهم به پایان مسکن را کنترل کرده و مانع از افزایش
با یک پارادایمشیفت صحبت شود ،باید نسبت به آن تغییر نگرش
طراحی ساختمان خواهیم بود بنابراین هستند که این تسهیالت را پرداخت مسکن اعالم میشود گفت :بسیاری از برسانیم؛ البته در این طرح از افراد قیمت مسکن میشود که البته قیمت
اساسی داشته باشیم ،باید بدانیم که چقدر از آب ارزش ایجاد میکنیم
اجرای این فناوری نقش بسیار مؤثری کنند گفت :این نرخ سود تسهیالت مردم تصور میکنند که میزان اقساط تحت پوشش سازمان بهزیستی و مسکن تنها تولید مسکن مؤثر نیست
تا بتوانیم قیمتگذاری مناسب داشته باشیم ،سپس در مورد آبهای
در کاهش دخالتها داشته و همچنین بانکی بین  ۵تا  ۱۲درصد است و این تسهیالت باال است اما در حال همچنین کمیته امداد هم حمایتهای بلکه باید مالیات از خانههای خالی و
مرزی دنبال تعریف منافع مشترک باشیم ،ما اکنون در شمال غرب
مانع ایجاد رانت در حوزه ساختوساز بانکها موظف هستند تسهیالت برای حاضر میزان اقساط این تسهیالت الزم را خواهیم کرد و آنها را هم در مالیات بر عایدی مسکن نیز اجرا شود
با آذربایجان ،در شرق با افغانستان ،در غرب با عراق و به صورت
تا ما شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم.
خواهد شد .عضو کمیسیون عمران ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با حدود  ۵تا  ۳میلیون و  ۷۵۰هزار خانهدار شدن سهیم خواهیم کرد.
فرامنطقهای با ترکیه مسئله داریم ،بنابراین به جای تقسیم آب باید
تومان است که ظرف مدت  ۲تا  ۵سال وی با بیان اینکه در اجرای این طرح وی اضافه کرد :برخی از صاحبان
مجلس با بیان اینکه وزارت راه و این میزان بپردازند.
یک دیسیپلین برای آبهای مرزی بخصوص در قالب منفعت مشترک
شهرسازی و همچنین سازمان مناطق شاکری اظهار کرد :این تسهیالت را از این تسهیالت به متقاضیان پرداخت سعی خواهیم کرد از تعاونیهای واحدهای خالی از سکنه افراد،
تعریف کنیم ،در غیر این صورت مشکالت بعدی را شاهد خواهیم بود
آزاد برای اجرای این طرح اجرایی طریق صندوق ملی مسکن و بانکها میشود .وی تصریح کرد :در این سازنده که سابقه بسیار خوبی در حوزه سازمانها و بانکها هستند؛ بنابراین
و ممکن است اوضاع از امروز بدتر هم شود.
طرح نه از لحاظ پرداخت تسهیالت ساختوساز دارند استفاده کنیم گفت :شاید ورود یک میلیون و ۳۰۰هزار
استقبال کردهاند افزود :باید جامعه تأمین خواهیم کرد.
قدر تاالبها را نمیدانیم
مشاور و پیمانکار را با این فناوری شاکری با بیان اینکه وزارت راه و و نه از لحاظ تأمین مسکن مشکلی باید در این بخش از حضور تعاونیهای واحد مسکونی برای عموم مردم نباشد
رئیسی در ادامه به موضوع تاالبها اشاره کرد و گفت :تاالبها
آشنا کنیم تا شاهد گسترش مهارت شهرسازی و همچنین شورایعالی وجود دارد اما وزارت راه و شهرسازی با سابقه خوب و همچنین سازندگان اما از لحاظ روانی تأثیر بسیار زیادی در
بخش مهمی از محیطزیست ما هستند ،باید بدانیم چقدر به محیط
و فناوری در این حوزه باشیم چراکه مسکن معتقد هستند که بانکها باید تمهیدات الزم را در بحث کنترل حرفه دولت استفاده کرد و وزارت راه حوزه در کنترل و کاهش قیمت مسکن
زیستمان توجه میکنیم ،چه میزان به هوا ،خاک و آب آسیب
آینده ساختوساز و هوشمند سازی در سرکش هستند و زیر بار پرداخت این قیمت مسکن و مدتزمان ساخت آن و شهرسازی و همچنین کمیسیون خواهد داشت.
میرسانیم ،باید ارزش و خدماتی که محیطزیست به ما ارائه میدهد،
محاسبه کنیم ،در حالی که ما در کشور هنوز نمیدانیم یک تاالب
رئیس کانون صرافان:
چه خدمات اکوسیستمی را به ما ارائه میدهد ،باید ارزش خدمات
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی تاالب را محاسبه کنیم.
وی مشکالت تاالبها را به عدم مسئولیتپذیری سازمان
رئیس کانون صرافان با بیان اینکه صرافیهای قانونی فقط به شکل حضوری اقدام به معامله ارزی تمام مراحل خرید و فروش ارز نیز باید در محل فیزیکی صرافی انجام شود و معامله به شکل مجازی و محیطزیست مرتبط دانست و افزود :باید محیطزیست را در
چارچوب بودجهبندی به عنوان یک کاالی عمومی محاسبه کنیم
میکنند ،گفت :کانون صرافان به طور میانگین ،ماهیانه  50تا  100صرافی غیرمجاز را در فضای مجازی اینترنتی کام ً
ال ممنوع است.
وی خاطر نشان کرد :تمام مراحل احراز هویت و پرداخت وجه به شخص متقاضی ارز باید صرفاً به شکل و روی آن قیمتگذاری شود ،چراکه هوا ،خاک و آب ناسالم ما
شناسایی میکند.
را به دردسر میاندازد ،کمااینکه اگر دریاچه ارومیه خشک
به گزارش ایلنا ،شواهد گویای آن است که فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز حضوری انجام شود و مشتری قبل از دریافت مبلغ ارز موظف به امضای صورتحساب ارزی خود است.
در فضای مجازی در ماههای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است .به طوریکه کاربران فضای لواسانی با بیان اینکه کانون صرافان به شکل هفتگی در حال کشف و رصد صرافیهای غیرمجاز در شود توفان نمک و اگر هورالعظیم خشک شود گرد و غبار را
مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافیهای ارز فضای مجازی است ،گفت :به طور میانگین و تقریبی این کانون ماهیانه  50تا  100صرافی غیرمجاز را شاهدیم.
شناسایی کرده و به ارگانهای نظارتی و امنیتی معرفی میکند ،اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی خسارت ساالنه  1.2میلیارد دالر از گرد و غبار
و رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه میشوند.
این کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد :باید بدانیم ارزش
این مسئله از آن جهت خطرساز است که انبوهی از پولهای کالن مردم نزد این صرافان غیرمجاز در از این صرافیها مجددا ً در پوشش و نام تقلبی دیگری به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدهند.
حال گردش و نقل و انتقال است و این موضوع ریسک کالهبرداری در سطح ملی و گسترده را افزایش وی با بیان اینکه در حال حاضر معامالت غیرمجاز ارز در دو بستر فضای مجازی و حقیقی توسط هورالعظیم صرفا موضوع آب نیست ،مسئله بر سر جلوگیری از گرد و
سودجویان رقم میخورد ،گفت :در کل کشور ،حدود  600واحد مجاز معامالت ارزی به شکل صرافی غبار است که ساالنه  1.2میلیارد دالر به ما آسیب وارد میکند.
یدهد.
م
در مردادماه امسال کانون صرافان اعالم کرد به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال  90تا  99با نقدی یا صرافی حواله مشغول به فعالیت هستند که در وبسایت بانک مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده توجه به تاالبها در ایران نمایشی است
وی خاطرنشان کرد :وقتی در مورد یک کاالی با ارزش صحبت میکنیم
 3400صرافی و معاملهگران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است ،که از این تعداد 1580 ،مورد است.
در شهرستانها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی قرار گرفت ه است .بر همین اساس ،در  5استان رئیس کانون صرافان بیان کرد :متخلفان حوزه معامالت ارزی و صرافی به  2دسته تقسیم میشوند؛ اکثر در رابطه با هزینههای آن هم باید صحبت کنیم سازمان محیط زیست
آذربایجان غربی ،کردستان ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب  ،211 ،434آنها افرادی مجرم و دارای شاکی خصوصی هستند و یا اینکه افرادی جاهل و غیر مطلع بوده که اقدام ارزش خاصی برای تاالب قائل نیست و کارهایی که انجام میشود،
نمایشی است سالهاست که دنیا نسبت به ارزشگذاری اقتصادی
به خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی میکنند.
 115 ،124 ،155صراف غیرمجاز شناسایی شد ه است.
«خروج سرمایه از کشور»« ،پولشویی»« ،فروش ارز تقلبی»« ،قاچاق عمده ارز»« ،فرار مالیاتی»« ،نقل وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان براساس ناآگاهی اقدام به فروش ارز به شکل خودسرانه تاالبها اقدام کرده اما این رویه در ایران کند پیش میرود.
طبندی» و «کمک به تجار متخلف در عدم بازگردانی ارز حاصل از میکنند ،گفت :متأسفانه این افراد به بهانه نبود صرافی در شهر محل سکونت خود،اقدام به فروش و دریاچه ارومیه نجات پیدا میکند؟
و انتقال ارز حاصل از قمار ،شر 
رئیسی در ادامه به موضوع احیای دریاچه ارومیه پرداخت و گفت:
صادرات» تنها نمونههایی از تخلفات و جرائم صرافیهای غیرمجاز در طول بحرانهای ارزی سالهای توزیع ارز حاصل از صادرات خوددر بازار میکنند.
وی با بیان اینکه تعداد  600صرافی مجاز در کشور ناکافی است و به تعداد بیشتری صراف نیازمند قطعا دریاچه نمیتواند به حالت سابق برگردد چون ما اطراف آن
گذشته بوده است.
احمد لواسانی ،رئیس کانون صرافان  ،با بیان اینکه واحدهای مجازی خرید و فروش ارز به هیچ عنوان هستیم ،گفت :صرف نظر از حساسیت صرافیهایی که دارای مجوز حواله بوده و به طور مستقیم با دور را بهم زدهایم ،قبال آبهای زیرزمینی دریاچه را تغذیه میکردند،
قانونی نبوده و اطالق واژه صرافی مجازی بر آنها غلط است ،عنوان کرد :تاکنون به هیچ واحدی که زدن تحریم و تجارت خارجی در ارتباط هستند ،باید بگویم ما در زمینه تعداد صرافیهای نقدی با کمبود اکنون برعکس شده و علت آن هم برداشت بیرویه آب در حاشیه
دریاچه است ،تغییر الگوی کشت رخ داده ،ورودی آب هم کم شده
در فضای مجازی اقدام به معامله و تبدیل ارز میکند ،مجوزی از سوی بانک مرکزی اعطاء نشده شدید واحدهای مجاز مواجه هستیم.
رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه درمبادی ورود و خروج مسافران ،فرودگاهها ،اماکن متبرکه ،است .در این شرایط ابتدا باید تعریف درستی از احیاء داشته باشیم،
است.
وی با بیان اینکه صرافیهای قانونی این مجوز را دارند تا برای تبلیغات ،آموزش و معرفی خدمات خود نمایشگاههای بینالمللی و غیره با کمبود واحدهای ارزی تبدیلکننده اسکناس مواجه هستیم ،گفت :در سالهای اخیر علیرغم تالشها متاسفانه موفقیت خاصی حاصل
اقدام به راهاندازی پیج یا صفحه در فضای مجازی کنند ،خاطر نشان کرد :در دستور العمل جدید بانک تأسیس صرافیها دارای ضوابط و بروکراسی سختگیرانهای است که باعث شده ما در این مکانها با نشده ،بنابراین باال آمدن و پایین رفتن آب دریاچه بیشتر تحت تاثیر
بارندگی ساالنه بوده تا طرحهای ستاد احیاء.
مرکزی به صرافیها این اختیار داده شده است تا در فضای مجازی به شکل شفاف خود را معرفی و کمبود صرافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز ارز مواجه شویم.

خرید و فروش ارز در فضای مجازی غیرقانونی است

نرخهای موجود در تابلو خود را اعالم کنند.
رئیس کانون صرافان با اشاره به اینکه نرخهای اعالمی در فضای مجازی باید مستند به یک تابلو صرافی
مجاز و یک نهاد ذیصالح باشد ،گفت :هر صرافی که در فضای مجازی اقدام به انتشار قیمت و نرخ
میکند نیز الزاماً باید مطابق با نرخ اعالمی خود اقدام به خرید و فروش ارز کند.
ت بدون
لواسانی با بیان اینکه هرگونه اعالم نرخ بدون تعهد به انجام معامله ممنوع است ،گفت :اعالم قیم 
تعهد به معامله با همان نرخ ،موجب ایجاد نرخهای موهوم و کاذب در بازار میشود .طبق قانون الزاماً

لواسانی ادامه داد :دریافت مجوز تأسیس یک صرافی کوچک در فرودگاه نیازمند سرمایهای معادل 25
میلیارد تومان است و با وجود اینکه عدهای زیادی از جوانان خواهان ورود به بازار قانونی خرید و فروش
ارز هستند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر مانع از تحقق این امر میشود.
وی با بیان اینکه مجوز تأسیس صرافی انحصارا ً در اختیار بانک مرکزی است ،گفت :در این زمینه نیازمند
عزم همگانی دستگاهها برای تسهیل صدور مجوز صرافی هستیم و همانطور که گفته شد متأسفانه
درخیلی از شهرهای کشورصرافی وجود ندارد.

رشد  ۷۲درصدی انتشار اوراق بدهی در مردادماه ۱۴۰۰

بر اساس آمار ،عرضه اوراق بدهی دولتی به عنوان یکی از راهکارهای جذب منابع و مدیریت نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل ،افزایش داشته است.
به گزارش ایبِنا ،اطالعات وضعیت فروش اوراق مالی اسالمی تا پایان مرداد  ۱۴۰۰از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان میدهد مجموع اوراق بدهی منتشره تا در مردادماه سال جاری ۳۳۳.۷ ،هزار میلیارد
ریال بوده که در مقایسه با ماه گذشته ،با افزایش  ۷۲.۲درصدی مواجه شده است .این در حالی است مجموع این اوراق در پنج ماه نخست سال جاری به رقم  ۷۰۲هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج
ماه نخست سال قبل ۷.۸ ،درصد کاهش یافته است .براساس این گزارش ،در مردادماه  ،۱۴۰۰اوراق بدهی دولتی با  ۱۶۱.۴درصد رشد نسبت به ماه قبل ۳۲۶.۷ ،هزار میلیارد ریال بوده است .این در حالی است
که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با افت  ۱۲.۱درصدی نسبت به پنج ماهه  ۱۳۹۹به رقم  ۵۷۹.۱هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر در بخش اوراق بدهی شهرداری در مردادماه  ۱۴۰۰اوراقی در این خصوص منتشر نشده است .هرچند انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از  ۱۰۰افزایش نسبت
به پنج ماهه نخست سال قبل ،به رقم  ۶۷.۲هزار میلیارد ریال رسیده است.

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت کاو آب(سهامی خاص)
به شماره ثبت  76177و شناسه ملی  10101210543دعوت به عمل می آید تا در
مورخ  1400/8/6در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت  9و مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده شرکت که از ساعت  10و در محل قانونی شرکت به نشانی
تهران ،المهدي ،كوچه چهارم شرقي ،خيابان  35متري قدس ،پالك  ،37طبقه همكف
برگزار می شود ،حضور بهم رسانید.

دستور جلسه-1 :افزایش سرمایه شرکت -2انتخاب بازرسین -3تصویب ترازنامه
و صورت های مالی

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کارگزاری شهر(سهامی خاص)
به شناسه ملی  10104008822و شماره ثبت 353410

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) برای انتخاب اعضای هیات مدیره مطابق با
دستورجلسه در روز سه شنبه مورخ  1400/08/04راس ساعت  10صبح در محل
قانونی کارگزاری شهر واقع در تهران خیابان خالداسالمبولی (وزرا سابق) ،خیابان
بیستم پالک یک برگزار می گردد.

دستور جلسه:

 انتخاب اعضای هیئت مدیره -سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

رئیس هیات مدیره

