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«فرهیختگان»  5گزینه سرمایهگذاری در شرایط فعلی را بررسی کرده است

کجاوچگونهسرمایهگذاریکنیم؟

بررسی «فرهیختگان» از  ۵گزینه سرمایهگذاری شامل مسکن ،سکه ،سود بانکی ،ارز و بازار سرمایه نشان میدهد در حال حاضر گزینه پرسود برای سرمایهگذاران ریسکپذیر« ،بورس» و گزینه کمسود برای سرمایهگذاران
کمریسک ،سود بانکی است .ورود مسکن به دوره رکود تورمی و نوسانات شدید در بازار سکه و ارز این  3گزینه را برای سرمایهگذاری بسیار پرریسک کرده است
برایسرمایهگذاریقابلاطمینانتر

روزنامه نگار

بر این اساس ،طی نیمه اول سال

حفظ کند« .فرهیختگان» در ادامه در گفتوگو با کارشناسان بازار سرمایه شرایط،

است.بررسی«فرهیختگان»نشان

سرمایهگذاران ریسکپذیر است.

نوســـانهای شـــدید در دو بازار

 97بازار ســـرمایه با رشد  99هزار

میدهد در حال حاضر با افزایش

مهدی عبداللهی

سرمایه» گزینه پرســـود بازار برای

«ســـاماندهی شبکه پولی کشور توسط دولت و ورود سرمایهگذاران همراه با دانش

و آگاهی» میتواند بورس ایران را تا پایان سال  97بهترین بازار برای سرمایهگذاری
شیوهها و ســـازوکار مناسب برای ورود سرمایهگذاران به بازار سرمایه را بررسی کرده

«ســـکه و ارز» این دو بازار غیرمولد

واحدی (رشـــد 102درصدی) ،از

است .کارشناسان معتقدند بهترین شیوه برای ورود نابلدها به بورس ،آموزش و ورود

که در سالهای اخیر هرکدام روند متفاوت و متغییری را طی کردهاند ،بهطوری که

نیستند .مسکن ســـومین بازاری

جاری بـــه بیش از 195هزار واحد

انواع سرمایهگذاران خرد و کالن به بورس بهطور مفصل بحث و تحلیل شده است.

 91تا نیمه اول سال 96هر چهار بازار مسکن ،سکه ،ارز و بازار سرمایه همگام با رکود

رشد قیمتی  74درصدی را تجربه

مسکن،سکه،سودبانکی،ارزوبازارسرمایه،پنجزمینهسرمایهگذاریدرکشورهستند

به جز سود بانکی که تا شهریور سال 96دارای بیشترین بازدهی بود ،طی سالهای

سنگیندربخشتولید،جذابیتچندانیبرایسرمایهگذارینداشتند،اماباشروع
نیمهدومسال 96چندینتصمیمغلطدولتروندتحوالت 6سالاخیراینبازارهارا
بههمریخت.برایناساس،باکاهشسودبانکیدرشهریور 96بخشقابلتوجهی

 96هزار و 500واحد در اوایل سال

زمینهمطمئنیبرایسرمایهگذاری

در روز 9مهرماه رسید که این میزان

است که گرچه طی یکسال اخیر

رکوردبیسابقهدرتاریخبازارسرمایه
کشورمحسوبمیشود.حالگرچه

کرده اســـت ،اما بررسیها نشان

شاخص بورس در روزهای اخیر با

میدهد در سال  96ساختوساز
فقط  ۲درصد رشـــد داشته و طی

رکوردشکنیهایپیاپیبهیکبارهسقوطکند؟کارشناسانبازارسرمایهدرگفتوگو
با«فرهیختگان» میگوینداگردولت،بازارپولیکشورراساماندهیکندودرکنارآن

قیمتها،معامالتمسکن35درصدکاهشیافتهاست.امادرکنارافزایشنااطمینانی

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند این افت که در اثر کاهش نرخ ارز (با توجه به باال

درگفتوگویخودباکارشناسانبازارسرمایه،نحوهرفتارصحیحسرمایهگذارانبرای

«سود بانکی» گزینه مناسب و البته کمسودتر برای سرمایهگذاران کمریسک و «بازار

همچنان بهترین بازار برای ســـرمایهگذاری اســـت .به گفته کارشناسان ،دو عامل

تحوالت ،افزایش شـــدید قیمت مسکن و التهابات شدید قیمتی در بازار ارز و سکه

درسهبازارارز،سکهومسکن،بررسیهایکارشناسینشانمیدهددرحالحاضر

صندوقهای سرمایهگذاری مناسب غیرحرفهایها

اســـت ،اما مساله اصلی اینکه آیا ممکن است همانند سال 92بازار سرمایه پس از

افت حدود هشـــتهزار واحدی

از سپردههای بانکی ریسکپذیر وارد بخشهای غیرمولد اقتصادی شده و همزمان

شد.حالاینسوالپیشمیآیدکهباتوجهبهوضعیتفعلیپنجبازارفوق،کدامبازار

براساسآنچهگفتهشد،درحالحاضربازارسرمایهبهترینگزینهبرایسرمایهگذاری

ورود سرمایهگذاران به بورس همراه با دانش و آگاهی و نه از روی هیجان باشد ،بازار

یکماه اخیر نیز با افزایش شـــدید

با تصمیمات غلط ارزی ،موجب رونق بازار سفتهبازی و داللی شدند .ماحصل این

آنها از طریق صندوقهای سرمایهگذاری است .همچنین در این گزارش شیوه ورود

مواجه شـــده اســـت ،با این حال

بودنسهمبخشهایصادراتمحور)اتفاقافتادهاست،مقطعیبودهوبازارسرمایه

سرمایهگذاران باالی  500میلیون چه کنند؟

سرمایهایرانتاپایانسال97بهترینبازاربرایسرمایهگذاریخواهدبود«.فرهیختگان»
ورودبهبازارسرمایهکشوروزمینههایمناسببرایسرمایهگذاریدربورسراتحلیل

و بررسی کرده است که متن آن را در ادامه میخوانید.

یک کاربلد بورس چه ویژگیهایی دارد؟

امیــرعلــــی جعــفــر یالریجــــــانی،

حسـین خزعلیخـرازی ،کارشناسارشـد بـازار سـرمایه نیـز در

علیحیدری،کارشناسارشدبورسنیزدرگفتوگوبا«فرهیختگان»تاکیدمیکند«:بورس،

«فرهیختگان» اشـــارهای به افت قیمت

بـه بـورس و سـرمایهگذاری در ایـن بـازار را مسـتلزم آشـنایی افراد

واقعی بورس وجود ندارد و آنچه در بازار بورس ایران داد و ستد میشود ،سهام است؛ چیزی

کارشناسارشـــد بـــورس در گفتوگو با

گفتوگـو بـا «فرهیختـگان» ،ورود افـراد (بهویـژه غیرحرفهایهـا)

دالر در روزهای گذشته کرده و میگوید:

بـا مولفههـای مهمـی میدانـد و میگویـد« :پیچیدگیهـا و

«در شـــرایط کنونی و به دنبال نوسانات

ارزی در کشـــور ،اکثریت مردم در وهله

هستند .برای دستیابی به این هدف نیز گزینههای مختلف سرمایهگذاری مطرح

از مـوارد حتـی متخصصـان و افـرادی کـه تحصیلات دانشـگاهی در حـوزه بـورس و بـازار سـرمایه دارنـد،

هســـتند که قابلیت سرمایهگذاری و کســـب سود دارند ،اما نکته قابلتوجه اینکه

ســـرمایهگذاری در این بخشها ،یک ســـرمایهگذاری غیرمولد است ،درحالی که
سرمایهگذاری در بورس ،یک سرمایهگذاری مولد محسوب میشود منوط به اینکه

دارندگان ســـرمایه ،مسیر درستی را برای ورود به بورس و فرابورس انتخاب کنند.

بـر آن اشـراف داشـته باشـند .نکتـه قابلتوجـه اینکه در بسـیاری

لزومـا توانایـی تشـخیص درسـت در بـازار سـرمایه را ندارنـد ،بنابرایـن بهتریـن راه ممکـن دریافـت مشـاوره
از طریـق نهادهـای رسـمی و دارای مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار اسـت ».بـه گفتـه وی ،درحال

حاضـر طیـف وسـیعی از شـرکتهای سـرمایهگذاری و شـرکتهای کارگـزاری و شـرکتهای سـبدگردان

مجـوز ارائـه مشـاوره را دارنـد و اگـر رقـم سـرمایهگذاری بیـش از  500میلیـون تومـان باشـد ،شـرکتهای
کارگـزاری و شـرکتهای سـبدگردان امـکان عقـد قـرارداد بـه صـورت سـبد اختصاصـی را دارنـد .بـه ایـن

جعفری معتقد اســـت«:اتفاقاتی که در ســـال  92در بورس کشور رخ داد موجب

معنـا کـه ایـن شـرکتها مدیریـت سـبد فـرد را بـه عهـده گرفتـه و اقـدام بـه سـرمایهگذاری میکننـد.

معنای تضعیف اقتصاد ملی کشـــور است .اقتصاد یک کشور باید اقتصاد مولدی

سرمایهگذاران کمتر از  500میلیون کجا بروند؟

سلباعتماد مردم به این بخش شد و از بین رفتن اعتماد مردم به بازار سرمایه ،به
باشـــد تا بتواند باعث ایجاد ثروت شود ،درحالی که اگر به واسطه بیاعتمادی به

بورس ،مردم از این بازار رویگردان شوند ،بیتردید به سمت بخشهای دیگر مانند

واسطهگری و داللی میروند که هیچ ارزشافزودهای ندارد .بنابراین ورود به بورس
نیازمند ســـازوکاری است که باید دقیق و درست اجرا شود ».این کارشناس بازار

بورس میافزاید« :یکی از گزینههای سرمایهگذاری در بازار بورس ،صندوقهای
مشترک سرمایهگذاری است که درحال حاضر بیش از  200صندوق سرمایهگذاری

مشترک در بورس وجود دارد .معموال سرمایهگذاری در این صندوقها برای افراد
حرفهای و کسانی که سالها در بورس فعالیت کرده و چالشهای بازار را به خوبی

میشناســـند ،چندان مناسب نیســـت اما افراد مبتدی و غیرحرفهای که آشنایی

کاملی با فرآیند ســـرمایهگذاری در بورس ندارند یا برای نخستینبار به بورس وارد

شـــدهاند ،صندوقهای مشترک سرمایهگذاری میتواند گزینه مناسبی برای آنها
باشد ،چراکه کارشناســـان خبرهای در این صندوقها مستقر هستند که روزانه و
به صورت لحظهای بازار را رصد میکنند».

مدیرعامـــل بانک صادرات ایران گفت« :تالشهای زیادی برای تکمیل ســـبد
خدمات ارزی شـــعب ارزی بانک صادرات ایران براساس شرایط موجود صورت
گرفته اســـت که بسته به نیاز مشـــتریان ،این خدمات قابل ارائه به آنهاست».

بـــه گزارش روابطعمومـــی بانک صادرات ایران ،حجتاللـــه صیدی در جمع

همـــکاران مدیریت شـــعب اســـتان یزد افـــزود« :بانک صـــادرات ایران یکی
از  ١١بانـــک معرفیشـــده بانک مرکزی بـــرای فروش ارز خدماتی اســـت و

ایـــن مزیت نیـــز به مجموعه ارزی بانک صادرات ایران اضافه شـــده اســـت».
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 264019و شناســـه ملی  10103813735به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  1396/12/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد :به موضوع شرکت موارد
ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :ارائه خدمات عمومی و تامین
نیروی انسانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم)
تعداد اعضای هیاتمدیره شـــرکت مرکب از  2الی  7نفر میباشد و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()260927

آگهی تغییرات موسســـه بازتوانی و بازپروری ندای آرامش رهایی به شماره

ثبت  30703و شناســـه ملی  10320838359به اســـتناد صورتجلسه

کارشناسارشد بازار سرمایه درمورد سرمایههای کمتر از  500میلیون تومان نیز میگوید« :اما ارقام کمتر از

بهطور معمول ریســـک متوسطی است .نوع دیگری از صندوقها نیز صندوقهای سرمایهگذاری در سهام
است به این معنا که  100درصد دارایی این صندوقها را سهام تشکیل میدهد».

کارگزاریها بهتر است یا صندوقهای سرمایهگذاری؟

حیدریادامهمیدهد«:برایمثالکوتاهترینزمانممکنازآغازطرحتوسعهسهامشرکتهایپتروشیمیتارسیدنبهمرحلهبازدهی

و بازگشت سرمایه حدودا 10سال زمان نیاز دارد .درحالی که یک شرکت کارتنسازی در مدت دو سال میتواند به مرحله بازدهی و
بازگشت سرمایه برسد .لذا یک سرمایهگذار باید قبل از ورود به بازار سرمایه ،همه این موارد را مدنظر قرار دهد».

نیز میگوید« :کارگزاریها معموال با معذورات قانونی مواجه هستند و نمیتوانند کمکی را که الزم است ارائه دهند .در واقع سود این
ندارند .این درحالی است که در سایر کشورهای جهان ،مدیران کارگزاری ،سرمایهگذار را بهطور کامل در جریان روند سرمایهگذاری

به میزان ریسکتان ،سهام بخرید

سرمایهگذاری در بورس دارد ابتدا باید شناخت کاملی از شخصیت خود داشته باشد .اینکه یک فرد تا چه اندازه قدرت ریسکپذیری

وی توصیه میکند« :با توجه به اینکه طیف وسیعی از جوانان و زنان و افراد شاغل تمایل به ورود به بورس از

دارد؟ چه میزان از تصمیمات خود را برپایه عقل و منطق اتخاذ میکند و تا چه اندازه در تصمیمگیری از قدرت احســـاس اســـتفاده

و فروش کنند ،باید پیش از هر اقدامی آموزش الزم را در این زمینه دیده باشند».

بورس فعالیت کنند».

طریق صندوقهای سرمایهگذاری مشترک را ندارند و ترجیح میدهند بدون واسطه وارد بورس شده و خرید

میکند؟ شـــکی نیســـت افرادی که خودآگاهی و شناخت کاملی از شخصیت خود داشته باشند بیش از دیگران میتوانند در بازار

حجتالله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران:

سبد خدمات ارزی بانک صادرات ایران کامل و قابل ارائه به مشتریان است

«شـــهر یزد هـــم از منظر اقتصـــاد کالن و هـــم از منظر اقتصاد خـــرد دارای
ظرفیتهای ویژهای اســـت و باید با بازاریابی دقیق و معرفی مناســـب خدمات

و طرحهـــای بانک به فعاالن اقتصادی و مشـــتریان ،گامهـــای موثرتری برای

وی با اشاره به طرحهای جدید و متنوع بانک صادرات ایران برای جذب سپرده

مدیرعامـــل بانک صادرات ایران همچنین اظهـــار امیدواری کرد فروش اوراق

بهبـــود شـــاخصهای عملکردی بانک صادرات اســـتان برداشـــته شـــود».

که در شـــصتوهفتمین ســـال فعالیت این بانک ارائه شده و امکان پرداخت

این بانک در حال انجام اســـت ،با اســـتقبال قابل توجه مشتریان مواجه شود.

کیومرث اعالیی بهعنوان مدیر جدید شـــعب استان یزد معرفی و از تالشهای

آگهی تغییرات موسسه بازتوانی و بازپروری ندای آرامش رهایی به شماره ثبت  30703و

آگهی تغییرات شـــرکت پورنام ســـهامی خاص به شماره ثبت  96991و شناسه ملی
 10101410400به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
مورخ  1396/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد - :ترازنامه و حســـاب سود و زیان
شرکت منتهی به سال مالی  1395به تصویب رسید - .موسسه حسابرسی و خدمات
مالی آریا بهروش حســـابداران رسمیی به شناسه ملی  10100621378به سمت
بازرس اصلی و عبدالحسین عندلیبی به کد ملی  6319870567به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()260931

و ارائه تســـهیالت گفـــت« :یکی از این محصوالت و طرحها ،طرح  ٦٧اســـت

تســـهیالت با نرخ  ٦درصد تا ســـقف دومیلیارد ریال به مشتریان وجود دارد».

شناسه ملی  10320838359به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ

 1395/06/10و مجوز به شـــماره  23/9439مورخ  95/07/12سازمان بهزیستی

استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اساسنامه مشتمل بر 3فصل و  39ماده و 19

تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .تعداد اعضای هیاتمدیره
از  4نفر به  3نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()260929

آگهی تغییرات شـــرکت تعاونـــی مصرف کارکنـــان راهآهن تهران به شـــماره ثبت

 4773و شناســـه ملی  10100254987به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ
 1395/03/31و مجوز شماره  952/15/172994مورخ  1395/05/26اداره کل

هیاتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای مهدی متولیالموتی به شـــماره ملی

به شـــماره ملی  1651328341به سمت رئیس هیاتمدیره و آقای ولی اصغری به

شماره ملی  0048642495به سمت نایبرئیس هیاتمدیره و آقای نعمتاله قنقره
به شـــماره ملی  0490775187به سمت منشی هیاتمدیره برای باقیمانده مدت

تصدی هیاتمدیره انتخاب گردیدند - .کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار

با امضای مدیرعامل (احمد مولویوردنجانی) و رئیس هیاتمدیره (منصور

غیرتجاری تهران ()260928

است که یک سهامدار میتواند انجام دهد اما اگر دیدگاهی فراتر از سهام وجود دارد ،باید جوانب دیگری نیز بررسی و سنجیده شود».

وی میافزاید« :در کنار موارد ذکر شده و توجه به اهمیت آگاهی افراد از تمام مولفههای سرمایهگذاری در بورس ،فردی که تصمیم به

آموزش اولین قدم برای ورود به بورس

ســـهزابی به شـــماره ملی  )1651328341و در غیاب ایشان با امضای نایبرئیس

گنجانیدشتپور) متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

در بخش سیمان چندان مطلوب نیست و باید به دنبال بازارهای دیگری مانند پتروشیمی یا دارو برای سرمایهگذاری بود .این ،اقدامی

را سپردههای بانکی یا اوراق با درآمد ثابت تشکیل میدهند و  50درصد آن را سهام .ریسک این صندوقها

رئوف به شـــماره ملی  0058212585به ســـمت عضو هیاتمدیره عضو

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات

کشورهادرحالحاضرتعرفههایسنگینیبرایوارداتسیمانایرانوضعکردهاند،درنتیجهمیتواندریافتکهچشماندازکوتاهمدت

قرار میدهند».

خرازی میافزاید« :بخش دیگری از این صندوقها مختلط اســـت و  50درصد از داراییهای این صندوقها

با دو امضای مدیرعامل (آقای مهدی متولیالموتی به شماره ملی )0071327797

علیالبدل تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اســـناد بهادار و تعهدآور موسسه

اخبار و شایعات گرفته تا میزان صادرات و واردات و مسائل مربوط به اقتصاد کالن .برای مثال اگر قرار است فردی برای سرمایهگذاری

در بورس به سراغ شرکتهای سیمانی برود باید آگاه باشد که اوال خریداران سیمان ایران کشورهای عراق و افغانستان هستند .این

یا اوراق با درآمد ثابت است که سودی معادل دو تا سه درصد بیشتر از سود سپردههای بانکی ارائه میدهد».

منصور گنجانی دشتپور به شماره ملی  0036561665به سمت رئیس

ملی 4623670791به ســـمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و احمد فتوت

باید به خوبی از نوع مناسبات دولت در حیطه بینالملل آگاه باشند؛ درواقع از جزئیترین

کارگزاریها بیشتر ،با عدماطالعرسانی دقیق تامین میشود و لذا ضرورتی برای توضیح کامل روند اقدامات انجامشده در کارگزاری

سرمایهگذاری وارد بورس میشوند .درآمد این صندوقها و حدود  90درصد از دارایی آنها سپردههای بانکی

 0071327797به سمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و آقای علیاکبر فعالسهزابی

نایبرئیس هیاتمدیره (خارج از شرکا) و احمد مولویوردنجانی به شماره

کافیبهاقتصادارزشیکشورداشتهباشد.عالوهبراینبرایسرمایهگذاریدربورس،افراد

 500میلیون تومان که مدیریت اختصاصی آن برای کارگزاری صرفه اقتصادی ندارد ،از طریق صندوقهای

تعاون کار و رفاه اجتماعی اســـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :سمت اعضای

هیاتمدیره و عباس مددی به شـــماره ملی 0059327057به ســـمت

کشـــور یک سیستم ارزشی است .از اینرو فردی که وارد بازار سهام میشود ،باید تسلط

این کارشناسارشد بازار سرمایه درمورد ورود سرمایهگذاران به بازار بورس از طریق کارگزاریها و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری

هیاتمدیـــره مورخ 1395/06/10و مجوز به شـــماره 23/9439مورخ

 95/07/12سازمان بهزیســـتی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

است.نخستاینکهفردبایداقتصادایرانرابهطورکاملبشناسد.معتقدمسیستماقتصادی

اسـت؛ انواع سـهام ،انواع اوراق و انواع معامالت و سـایر مولفهها

نخست به فکر حفظ قدرت خرید و سپس

میشـــوند ».به گفته وی بازار ارز ،ســـکه ،امالک و مســـتغالت ازجمله بازارهایی

شبیه به یک بازار حراجی .بنابراین ورود به بازار سهام نیازمند تسلط به چند حیطه علمی

دشـواریهای بـازار بـورس بـه مراتـب از بازارهـای دیگـر بیشـتر

بخشـی از مواردی اسـت که افراد برای ورود به بازار سـرمایه باید

کسب بازدهی مناســـب از سرمایه خود

جای مناسبی برای ورود افراد غیرحرفهای و نابلد نیست ،چراکه در ایران بازاری به مفهوم

بهعنوان دارنده امضای ثابت به اتفاق امضای رئیس هیاتمدیره (آقای علیاکبر فعال

هیاتمدیره (آقای ولی اصغری به شماره ملی  )0048642495همراه با مهر تعاونی

معتبر میباشد .همچنین اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات

غیرتجاری تهران ()260930

گواهی ســـپرده سرمایهگذاری عام با نرخ  ١٨درصد که در شعب سراسر کشور
وی در ادامه با اشـــاره به ظرفیتهای اقتصادی اســـتان یزد اظهار داشـــت:

آگهی تجدید مزایده نوبت دوم
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد دولتآباد در نظر دارد نسبت به واگذاری محل
بوفه دانشجویی خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی واجد شـــرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مزایده،
به امور مالی دانشـــگاه واقع در اصفهان دولتآباد برخوار ،میدان انقالب ،بلوار
دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولتآباد مراجعه نمایند .همچنین جهت
دریافت اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن  03145829095و داخلی
( 222دفتر امور مالی) تماس حاصل نمایید.
 -1دانشگاه در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار است.
 -2هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
 -3حداکثر مدت دریافت اسناد مزایده و ارسال پیشنهادات از تاریخ درج آگهی
به مدت  10روز میباشد.
 -4سپرده شرکت در مزایده عبارت است از مبلغ بیست میلیون ریال میباشد.
 -5سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولتآباد

در این مراســـم و با حضور مدیر امور شـــعب جنوب کشور بانک صادرات ایران،

محمدتقی وکیلی ،مدیر سابق شعب استان تقدیر شد.

آگهی تغییرات شـــرکت شادن آداک با مســـئولیت محدود به شماره ثبت

 293407و شناسه ملی  10103303494به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخ  1397/06/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد
اعضـــای هیاتمدیره به  2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســـنامه
اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات

غیرتجاری تهران ()260932

سازمان آگهیهای روزنامه
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