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قدرت آمریکا در زمینه معادالت جهان اسالم رو به افول خواهد رفت
مش��اور عالی فرمانده کل قوا گفت: قدرت آمریکا و غرب در زمینه معادالت 
جه��ان اس��ام رو به افول خواه��د رفت و آمریکای��ی ها در راهب��رد خود علیه 

کشورهای اسامی با شکست مواجه خواهند شد.
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی اظهار کرد: براساس جمع بندی اندیشمندان 

ح��وزه راهبردی، قدرت هژمونی غرب به رهبری آمریکا با شکس��ت مواجه ش��ده و 
هم  اکن��ون جهان به س��مت چندجانبه گرایی در زمینه قدرت، سیاس��ت و امنیت پیش 

می رود. بسیاری از اندیشمندان راهبردی پنجاه سال آینده را اینگونه تصویرسازی می کنند 
که قدرت آینده بر مبنای فرهنگ، اقتصاد و جمعیت از غرب به شرق عالم حرکت می کند.

صفوی تاکید کرد: در شرق عالم و قاره آسیا سه کشور بزرگ چین، روسیه و هند از نظر 
قدرت اقتصادی، قدرت برتر خواهند شد و قطب جدیدی از قدرت به عنوان قدرت جهان اسام 

با داشتن عوامل توانمندساز تمدنی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی شکل خواهد گرفت.

نظرگاه
استانی شدن انتخابات مانع گردش نیروی انسانی می شود

عض��و ش��ورای مرک��زی رهپویان گفت: اس��تانی ش��دن انتخابات به س��ود 
سرمایه دارانی تمام می شود که با پرداخت هزینه  شرکت کاندیداها در انتخابات، 

در نهایت نقش  باالیی در قانون گذاری ایفا می کنند.
پرویز س��روری گفت: در صورتی که استانی شدن انتخابات براساس فرآیندی 

صحیح باش��د، آثار مثبتی داش��ته و با از بین بردن بخش��ی نگری، به ملی ش��دن 
تصمیمات در مجلس کمک می کند. استانی شدن انتخابات در کشوری که هنوز ظرفیت 

قابل ماحظه ای در حوزه تحزب ندارد و فعالیت احزاب بیش��تر انتخاباتی و مقطعی اس��ت، 
در نهایت به س��ود سرمایه دارانی تمام می ش��ود که با پرداخت هزینه  شرکت کاندیداها در 

انتخابات، می توانند نقش آفرینی باالیی در قانون گذاری داشته باشند.
وی افزود: همچنین استانی شدن انتخابات، ورود افراد غیرمشهور به مجلس را تقریبا غیرممکن 

کرده و نتیجه انتخابات را به دست اشخاصی می اندازد که از قبل دارای قدرت رسانه ای بوده اند. 

دیدگاه
تکنولوژی هوافضا از نان شب واجب تر است

نماینده اسبق دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه موشک قدرت بازدارنده 
است، گفت: معتقدم داشتن تکنولوژی هوافضا از نان شب برای مردم ایران واجب تر است.
س��یدمحمدصادق خرازی گفت: تفاوت دیپلمات با سیاس��تمدار این است 
که سیاس��تمدار صریح و آشکار صحبت می کند، اما دیپلمات به گونه ای صحبت 

می کن��د که هم تاثیر خودش را بگذارد و هم حرف��ش را بزند. در زمان مذاکرات 
سیاس��ی دوجانبه یا چندجانبه از خنده های بی جایی اس��تفاده می کردیم که در این 

مدت خنده، بتوانیم فکر کنیم و پاسخ طرف مقابل را بدهیم.
وی گفت: مردم از ما یک چیز می خواهند و آن هم اینکه صادقانه درباره چالش های شان 
و گرفتاری هایش��ان صحبت ش��ود، آن چیزی که در مناس��بات برجام مهم است اینکه ما 
خیلی از مس��ائل را به برجام وصل کردیم، نه نان مردم به برجام وصل بود و نه آب مردم 

به برجام وصل بود. 

احزاب

آمریکا شیطان بزرگ است
امام بزرگوار فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است؛ این 
»ش��یطان بزرگ« خیل��ی حرف پرمغزی اس��ت. رئیس 
همه ی ش��یطانهای عالم، ابلیس اس��ت؛ اّما ابلیس بنا به 
تصریح قرآن، تنها کاری که میتواند بکند این اس��ت که 
انسانها را اغواء میکند؛ بیشتر از اغواء، کاری نمیتواند بکند؛ 
انسانها را اغواء میکند، فریب میدهد، وسوسه میکند؛ اّما 
آمریکا، هم اغواء میکند، هم کش��تار میکند، هم تحریم 
میکن��د، هم فریب میدهد، هم ری��اکاری میکند؛ پرچم 
حقوق بشر را بلند میکند، اّدعای طرف داری از حقوق بشر 
میکند هر چند روز یک بار در خیابانهای شهرهای آمریکا 
یک بی گناهی، یک بی ساحی به دست پلیس آمریکا به 
خاک وخون میغلتد؛ غیر از بقّیه ی جنایات و فجایعشان. 
ای��ن هم رفتارش��ان در ای��ران در دوران رژیم طاغوت و 
جنگ آفرینی هایشان، جنگ افروزی هایشان، به راه انداختن 
جریانهای جنگ افروز از قبیل همینهایی که حاال در عراق 
و سوریه و بقّیه ی جاها مشغول خرابکاری هستند؛ اینها 
کارهای آمریکا است. حاال بعضی ها اصرار دارند این شیطان 
بزرگ را با این خصوصّیات بزک کنند و به شکل فرشته 
وانمود کنند. چرا؟ دین به کنار، انقابیگری به کنار؛ وفاداری 
به مصالح کشور چه میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی 
و ک��دام وجدانی اج��ازه میدهد که انس��ان قدرتی مثل 
قدرت آمریکا را به عنوان دوس��ت، به عنوان مورد اعتماد، 
به عنوان فرشته ی نجات انتخاب بکند؟ این ]گونه [ هستند؛ 
حقیقت امر این است. بله، خودشان را می آرایند؛ با ظاهر 
اتوکشیده، با کراوات، با ادکلن، با ظواهر بظاهر چشمگیر، 
خودش��ان را در چشم افراد س��اده لوح جور دیگری جلوه 

میدهند؛ حقیقت رژیم آمریکا اینهاست. 
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اقدامات امریکا در تحریم های  انقالب بی اساس، مسدودسازی حساب ج�اده 
هال احم��ر و نهایتا ق��رار دادن نام س��پاه در کنار 
تروریس��ت ها و ترغیب کشورها با زور برای نخریدن 
نفت ایران، باعث ش��د که س��ه ق��وه به جز صحبت 
درباره ضرورت اقدام متقابل در برابر گس��تاخی این 
کش��ور، قانونی را به تصویب برسانند که عزم شان را 
جزم تر نشان داده و صحبت هایی که درباره خروج از 
ان.پی.تی و بستن تنگه  هرمز و... می شود را جدی تر 
فریاد بزنند تا دنیا و نهادهای بین المللی بی خاصیتی 
ک��ه با وج��ود ح��ق دادن ب��ه جمهوری اس��امی 
نتوانستند حق ملت را استیفا کنند، بدانند جمهوری 
اس��امی قصد تسامع و تساهل با آنهایی که کمر به 

نابودی نظام مردمی بستند ندارد.

ابالغ قانون
روز گذش��ته در راس��تای جدی کردن ضرورت 
مقابله به مثل با امریکا علی الریجانی رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی طی نام��ه ای به حس��ن روحانی 
رئیس جمهور، قانون اقدام متقابل در برابر اعام سپاه 
پاسداران انقاب اسامی به عنوان سازمان تروریستی 
توس��ط ای��االت متحده آمری��کا که در جلس��ه روز 
سه شنبه مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۹۸ مجلس شورای اسامی به 

تصویب رسیده بود را جهت اجرا اباغ کرد.
براس��اس این طرح مقرر ش��د به منظور اقدام 
متقاب��ل در برابر تصمیم و یا اق��دام ایاالت متحده 
آمری��کا در تضعی��ف صل��ح و امنی��ت منطقه ای و 
بین الملل��ی و از آنجا که این رژی��م برخاف اصول 

مسلم حقوق بین الملل، سپاه اسامی را که مطابق 
اصل ۱۵۰ قانون اساس��ی به عن��وان یکی از ارکان 
حاکمیتی دفاعی ایران ش��ناخته می شود، سازمان 
تروریستی خارجی اعام نموده است؛ به موجب این 
قانون فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( نیروها و 
سازمان ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، 
تروریس��ت اعام می ش��وند و هرگونه کمک اعم از 
نظامی، اطاعاتی، مالی، فنی، آموزش��ی، خدماتی و 
تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران 
انقاب اسامی و جمهوری اسامی ایران همکاری 

در اقدام تروریستی محسوب شود.
دولت جمهوری اس��امی ایران موظف است در 
چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر 
اقدامات تروریس��تی نیروه��ای آمریکایی که منافع 
جمهوری اسامی ایران را به مخاطره می اندازند، اقدام 

متقابل و قاطع براساس این قانون به عمل آورد.

تعقیب قضایی متهمان
در ادام��ه مقابله به مثل ب��ا امریکا اما جمهوری 
اس��امی ایران از تمام ظرفیته��ای خود بهره برده و 
فقط به تروریست خاندن ارتش امریکا بسنده نکرده 
است تا بیش از پیش عزم جدی خود را در مقابله با 
اقدام غیرانسانی و غیرقانونی امریکا نشان دهد، بر این 
اساس ستادکل نیروهای مسلح مکلف شد با همکاری 
وزارت اطاع��ات و بهره گیری از امکان��ات و توانایی 
سازمان اطاعات سپاه پاس��داران انقاب اسامی و 
سایر واحدهای اطاعاتی، نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران، فهرس��ت فرماندهان ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا )سنتکام( و سازمان ها و نهادهایی که 

تحت اختیار این فرماندهی می باشند و از تروریست ها 
حمایت و پشتیبانی می نمایند را برای تعقیب قضایی 
اعام نموده و قوه قضاییه جمهوری اس��امی ایران 
حداکثر ظرف مدت س��ه ماه از تصوی��ب این قانون 
س��ازوکاری را ایجاد نماید که براس��اس آن اس��امی 
اعام ش��ده را به عنوان س��ازمان و افراد تروریستی 
تحت تعقیب و مجازات قضایی و سایر قوانین مرتبط 

براساس قانون مجازات اسامی قرار دهد.

همه نهادهای کشور بسیج شدند
ام��ا برای جدی تر نش��ان دادن ع��زم جمهوری 
اسامی طرح مذکور برای همه دستگاه هایی که کاری 
از بابت مقابله به مثل ب��ا امریکا بر می آید وظیفه ای 
تعیین کرده است. بر همین اساس، دولت موظف شد 
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران 
انقاب اس��امی همکاری می کنند و از این جهت در 
معرض آس��یب قرار می گیرند، با تش��خیص دستگاه 

مربوطه، حمایت های حقوقی مقتضی به عمل آورد.
وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها موظفند با 
استفاده از ظرفیت های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی 
دفاعی، برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی در منطقه 
تاش نم��وده و بهره مندی نیروه��ای آمریکایی از 
تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک های 

احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
کلیه کش��ورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که 
ب��ه هر نحوی از تصمیم ایاالت متحده آمریکا مبنی 
بر اعام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی 
تبعی��ت و حمایت کنند و یا در هن��گام اجرای آن، 
کم��ک کنن��د و همچنی��ن هرگون��ه محرومیت و 

محدودی��ت علی��ه س��پاه و کارکنان، تأسیس��ات و 
تجهیزات سپاه را اعمال کنند در هر نقطه دنیا اقدام 
علیه جمهوری اس��امی ایران محس��وب می شود و 
مش��مول عمل متقابل می گردد. همچنین دولت و 
کلیه دس��تگاه های مشمول این قانون موظف شدند 
ه��ر چهار م��اه یکبار گ��زارش عملکرد خ��ود را به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح 
در مجلس شورای اسامی ارائه کنند. براساس ماده 
۱۳ طرح اقدام متقابل در برابر اعام سپاه به عنوان 
سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا، کلیه 
تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون 
براساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می باشد.

پیگیری های جدی از نهادهای بین المللی
ش��اید براس��اس اخاق جمهوری اسامی که 
معموال درصدد رفع مشکات با استفاده از ابزارهای 
قانونی است نخستین مسیری که در مقابله به مثل 
با امریکا پیشنهاد می شود طرح شکایت در نهادهای 
بین المللی باش��د. درست اس��ت که در دادگاه های 
بین المللی با وجودی که بارها حق داشتیم و حتی 
حک��م حق  به جانب گرفتیم اما به دلیل نداش��تن 
پش��توانه اجرایی ش��دن قانون، نتوانستیم کاری از 
پیش ببریم اما باز هم این مس��یر در اولویت است 
ام��ا با ادبیاتی متفاوت و به نوعی برای اتمام حجت 
درب��اره قانون مدار ب��ودن ایران. اما اگ��ر این اتمام 

حجت مثل دفعات قبل جواب نداد چه کنیم؟!

خروج از ان.پی.تی
یکی دیگر از مواردی که می توان روی آن مانور 

داد که روز گذشته وزیر خارجه هم درباره آن صحبت 
کرده است خروج جمهوری اسامی ایران از تعهدات 
بین المللی چون ان.پی.تی اس��ت. اگر سازمان ملل و 
نهادهای بین المللی نتوانند عملکرد موثری داش��ته 
باشد چه الزامی دارد به تعهدات هسته ای بین المللی 
پایبند باش��یم. قرارداد منع اش��اعه ساح هسته ای 
که قبل از انقاب امضا ش��ده اس��ت اولین قراردادی 
می تواند باشد که از سوی ایران نقض می شود تا هم 
به نوعی اعتراض مان را نسبت به متعهد نشدن آنهایی 
که دارای کاهک هسته ای هس��تند مثل اسرائیل، 
امریکا و... نمایان کند و هم نشان دهد که یک جانبه 

نمی توا ند به هیچ قراردادی پایبند بمانند.

بستن تنگه هرمز
ش��اید یکی از گزینه هایی که همیشه در قبال 
حرف های اضافه ایالت متحده اولویت بوده بستن تنگه 
هرمز است، تنگه ای که براساس موقعیت استراتژیکی 
که دارد شاید بستن آن مراودات اقتصادی جهان را 
دچار چالش های بزرگی کن��د، تنگه ای که ایران به 
طور مس��تقیم و باز هم براس��اس قواعد بین المللی 
حق بستن آن و یا اجاره  گرفتن از کشتی های باری 
را دارد. ام��ا به جز این گزینه گزینه های دیگری در 
مناطق استراتژیک جهان وجود دارد، مناطقی که به 
طور غیرمستقیم می  تواند با اشاره جمهوی اسامی 
امنی��ت امریکا و غرب را به خطر ان��دازد و به نوعی 
مقابله به مثل جمهوری اس��امی ب��ا زیاده خواهی 
امریکا محس��وب ش��ود. این بحثی اس��ت که حتی 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی آن را بر زبان آمده 

و به امریکا یادآوری کرده اند.
اینها تع��دادی از پیش��نهاداتی ب��ود که قبا 
از سوی مس��ئولین ابراز شده اس��ت اما اگر بنا به 
عملی��ات همه جانبه برای مقابل��ه به مثل با امریکا 
باشد خود نهادهای امنیتی این کشور هم می دانند 
که انتقام جمهوری اس��امی و پاس��خ ما بس��یار 

سخت و خشن و غیرقابل تصور می شود.

قانون »اقدام متقابل در برابر آمریکا« به دولت ابالغ شد؛

عزمسهقوهبرایمقابلهبهمثلبایانکیها

به گزارش خبرنگار روزنامه سياست روز، مجمع 
عمومى فوق العاده شــركت گروه سرمايه گذارى 
شــنبه  روز   1398/01/24 تاريــخ  در  البــرز 
ســاعت 10 با حضــور  66/76 درصــد صاحبان 
ســهام درمحل تهران، خيابان جمهــوري - تقاطع 
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برگزار گرديد. 
در ايــن جلســه كه به رياســت آقــاى محمد على 
ميرزا كوچــك شــيرازى برگزار گرديــد، آقايان 
فرشــيد مــرادى و محمدرضــا صادقــى مقــدم 
بــه عنــوان ناظريــن و آقــاى عليرضا خســروانى 

به عنوان دبيرمجمع حضور 
داشــتند. در جلسه مجمع  
پــس از اســتماع گزارش 
توجيهى افزايش ســرمايه 
توســط آقاى اكبر برندگى 
و  شــركت  مديرعامــل 
قانونى  بــازرس  گــزارش 

افزايش ســرمايه شــركت از مبلغ 3,700,100 
ميليــون ريــال بــه مبلــغ 4,800,100 ميليــون 
ريال به مبلــغ 1,100,000 ميليون ريال  معادل 
29/73 درصــد از محــل مطالبــات حال شــده و 
آورده نقدى ســهامداران جهت تأمين مالى براى 
حفــظ موقعيــت در 8 شــركت ســرمايه پذير از 
طريق مشــاركت در افزايش سرمايه آنهااز ديگر 

مصوبات اين مجمع بود.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شركت گروه سرمايه گذارى البرز( سهامى 
عام)، از افزايش ســرمايه موضوع اين گزارش، 
شــركت هاى  ســرمايه  افزايــش  در  مشــاركت 
البرز دارو (ســهامى عام)، ايران دارو (ســهامى 
عــام)، ســبحان دارو(ســهامى عام)، كى بى ســى 
(ســهامى عام)، ســبحان انكولوژى (سهامى عام)، 
داروســازى توليد دارو (ســهامى عام)، بيوســان 
 فارمد (ســهامى خــاص) و گروه دارويى ســبحان 

(سهامى عام) مى باشد.

سرمايه گذارى مورد نياز و منابع تأمين آن
مبلغ كل ســرمايه گذارى مــورد نياز جهت اجراى 

 1/100/000 فــوق  شــده  يــاد  برنامه هــاى 
 ميليــون ريال و منابع تأمين آن به شــرح جدول 

رو به رو مى باشد.

افزايش سرمايه شركت هاى سرمايه پذير
دارو  البــرز  شــركت  ســرمايه  افزايــش   

(سهامى عام):
هدف شــركت البرزدارو از افزايش سرمايه به 

شرح زير مى باشد:
هــدف شــركت البــرز دارو (ســهامى عــام) از 
افزايش ســرمايه موضوع اين گــزارش «تأمين 
مالى مربوط به خريد و جايگزينى ماشــين آالت و 
تجهيــزات توليدى و آزمايشــگاهى به منظور اخذ 
تاييديــه GMP معاونــت غــذا و دارو، اصــالح و 
تجهيز انبارهاى موجودى براساس استانداردهاى 
GSP، الباقــى هزينــه مربوط به انبــار طبقاتى و 
بازســازى و نوســازى پــروژه مايعات، ســاخت و 
تجهيز اتاق ســرور و تقويت بنيه مالى و اعتبارى 

شركت مى باشد.
طبــق تصميمــات مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
ســرمايه  افزايــش   1397/06/18 مــورخ 
ميليــارد   930 مبلــغ  از  دارو  البــرز  شــركت 
محــل  از  ريــال  ميليــارد   1/860 بــه  ريــال 
 مطالبــات حال شــده ســهامداران و آورده نقدى 

به تصويب رسيد.

دارو ايــران  شــركت  ســرمايه  افزايــش   
(سهامى عام):

هــدف شــركت ايــران دارو (ســهامى عــام) از 
افزايش ســرمايه، اصالح ســاختار مالى و تأمين 

سرمايه در گردش مى باشد.

طبــق تصميمات مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1397/07/15 افزايش سرمايه شركت ايران 
دارو از مبلغ 300 ميليارد ريال به 530 ميليارد 
ريال از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و 

آورده نقدى به تصويب رسيد.

دارو  ســبحان  شــركت  ســرمايه  افزايــش   
(سهامى عام):

هدف از افزايش سرمايه افزايش اصالح ساختار 
مالى، ســاخت و توسعه و تجهيز انبار و جايگزينى 
ماشــين آالت و تجهيزات توليــدى به منظور اخذ 

تاييديه GMP معاونت غذا و دارو مى باشد.
طبــق تصميمات مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
شــركت  ســرمايه  افزايــش   1397/06/04
ســبحان دارو از مبلغ 580 ميليارد ريال به مبلغ 
1/030 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدى به تصويب رسيد.

ســى  بــى  كــى  شــركت  ســرمايه  افزايــش   
(سهامى عام):

هــدف از افزايــش ســرمايه تقويت بنيــه مالى 
شــركت و تقليل ميــزان تســهيالت دريافتى از 
بانك ها و اصالح ســاختار مالى از طريق جلوگيرى 
از خــروج ســرمايه در گــردش و افزايش اعتبار 
شركت نزد اعتباردهندگان على الخصوص بانك ها 
و متناسب ســازى اعتبار (سرمايه) شركت با حد 
تســهيالت درخواســتى از بانك ها بمنظور تأمين 

منابع مالى مورد نياز شركت مى باشد.
طبــق تصميمات مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1397/10/10 افزايش ســرمايه شــركت كى 
بــى ســى از مبلــغ 240 ميليــارد ريال بــه مبلغ 

290 ميليــارد ريال از محل مطالبات حال شــده 
سهامداران و آورده نقدى به تصويب رسيد.

 افزايش ســرمايه شــركت ســبحان آنكولوژى 
(سهامى عام):

هــدف شــركت ســبحان انكولــوژى از افزايش 
سرمايه، اصالح ســاختار مالى و بهبود نسبت هاى 

مالى شركت مى باشد.
طبــق تصميمات مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
شــركت  ســرمايه  افزايــش   1397/09/18
ســبحان آنكولوژى از مبلغ 551 ميليارد ريال به 
861 ميليــارد ريال از محل مطالبات حال شــده 

سهامداران و آورده نقدى به تصويب رسيد.

 افزايش ســرمايه شركت داروســازى توليد دارو 
(سهامى عام):

هدف شــركت داروســازى توليد دارو (ســهامى 
عام) از افزايش ســرمايه، اجراى طرح بهسازى و 
نوســازى خطوط توليد و رعايت الزامات GMP و 
تأمين سرمايه در گردش الزم جهت حفظ فعاليت 

شركت در سطح كنونى مى باشد.
گزارش توجيهى افزايش ســرمايه از مبلغ 370 
ميليــارد ريــال به مبلــغ 600 ميليــارد ريال به 
تأييد بازرس قانونى رسيده و در حال اخذ مجوز 
برگــزارى مجمع عمومــى فوق العاده از ســازمان 

بورس اوراق بهادار مى باشد.

 افزايــش ســرمايه شــركت بيوســان فارمــد 
(سهامى خاص):

هدف شركت بيوسان فارمد از افزايش سرمايه، 
اصالح ســاختار مالــى از بدهى به ســرمايه بوده 
كــه قبــال بابت اجــراى عمليــات پــروژه پپتيد و 

بيوسيميالر هزينه گرديده است.
طبــق تصميمات مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
شــركت  ســرمايه  افزايــش   1397/01/26
بيوســان فارمــد از مبلغ 500 ميليــارد ريال به 
مبلغ 1000 ميليارد ريــال از محل مطالبات حال 
شــده و آورده نقــدى ســهامداران بــه تصويب 
رسيد و در تاريخ 1397/07/10 در اداره ثبت 

شركت ها به ثبت رسيد.

صاحبان سهام شركت گروه سرمايه گذارى البرز
  افزايش سرمايه از مبلغ 3,700,100 ميليون ريال 

به مبلغ 4,800,100 ميليون ريال را به تصويب رساندند

www.alborzinvest. ir
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