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نرخ بهره اقتصاد منفی  ۲۰درصد است

مدیرعامل تجارتنو در نشست مدیران
منابع انسانی مطرح کرد

رونمایی از سامانه احراز هویت
سجام در بانک دی

ضرورت فعال شدن دیپلماسی راهها

ارزیابی نیروی انسانی ،ضرورت
صنعت بیمه

مدیر عامل تجارتنو در پنجمین نشست
مدیران منابع انسانی صنعت بیمه که به میزبانی
این شرکت برگزار شد ،پیشنهاد ایجاد مرکز
ارزیابی نیروی انسانی در صنعت بیمه با ظرفیت
سندیکا و انجمن حرفهای را مطرح کرد.
در این دیدار که با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی انجام گرفت ،نیما نوراللهی
ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از فرصت هم
اندیشی ایجاد شده ،جایگاه نیروی انسانی در
ارتقای عملکرد شرکت های بیمهای را مهمتر از
دیگر بنگاههای اقتصادی عنوان کرد .وی عدم
وجود شاخصهای ارزیابی برای انتخاب مدیران را
از مشکالت جدی صنعت بیمه برشمرده و گفت:
هنگام واگذاری پستهای مدیریتی نمیتوان
قاطع به این سوال پاسخ داد که چه کسی اصلحتر
است.
مدیرعامل تجارتنو تهیه بانک اطالعاتی از
عملکرد افراد را در حل این مشکل راهگشا دانسته
و افزود :وقتی توانای فعاالن این صنعت مشخص
باشد بدون شک انتخاب دقیقتر خواهدبود .وی
همچنین برهم خوردن توازن ترکیب جنسیتی
نیروی انسانی در آینده نزدیک را از معضالت
پیش روی این صنعت برشمرده و گفت :نزدیک
به  ۸۰درصد دانشجویان رشته بیمه در دانشگاه
عالمه و اکو بانوان هستند که با ادامه این روند
در کمتر از  ۱۰سال با ترکیب جنسیتی نامتوازن
روبهرو خواهیم شد .نوراللهی سیاستگذاری بیمه
مرکزی و سندیکای بیمهگران در ارتقای سطح
کیفی و کمی عملکرد نیروی انسانی را بیش از هر
راهکاری موثردانست.
تخصص ،چالش صنعت بیمه
در ادامه این نشست معاون توسعه سازمانی
تجارتنو با تبریک دهه کرامت و میالد امام
رضا(ع) ،درخصوص اهمیت نیروی انسانی
گفت :از آنجا که تجارتنو شرکت جوانی است،
منابع انسانی جایگاه خاصی دارد که با نگاه
ویژه مدیر عامل ،این جایگاه خاص ترهم شده
است .ابراهیم غالمی دغدغه همه مجموعههای
اقتصادی را گسترش سهم بازارعنوان کرده
و افزود :تجارتنو نیز به عنوان یک بنگاه
اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست .در این
راستا سعی شده با جذب نیرو های متخصص
و کارآمد این مهم محقق شود .وی گفت :با
تشکیل کمیته جذب از سوی معاونت توسعه
سازمانی ،براساس معیارهای تعیین شده
متقاضان ارزیابی و سپس به همکاری دعوت
میشوند .بنابراین نیروی توصیه شده و غیر
متخصص در بدنه بیمه تجارتنو جایگاهی
ندارد .معاون توسعه سازمانی تجارتنو با اشاره
به اینکه فقر نیروی متخصص از دیگرمشکالت
صنعت بیمه است ،اعالم داشت :در سال
گذشته نزدیک به  ۵هزار و  ۵۰۰نفر ساعت
دوره های آموزشی مداوم برای پرسنل برگزارشد،
سعی داریم با آموزشهایمسمتر این خالء را
پوشش دهیم .طرح طبقه بندی مشاغل برای
نگهداشت پرسنل از دیگر اقدامات معاونت
توسعه سازمانی بیمه تجارتنو است که غالمی
در توضیح آن گفت :طرح طبقه بندی مشاغل
ابتدای سال  ۹۸به سرعت اجرایی شد که نزدیک
به ۳۷  درصد افزایش حقوق پرسنل را به دنبال
داشت .اعطای تسهیالت و کمکهای نقدی نیز
از دیگر گامهای برداشته شده در راستای حفظ
نیروی انسانی این مجموعه بوده است.
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سید محمد صادقالحسینی درباره رشد
اقتصادی منفی سال  ،۹۸گفت :رشد اقتصادی
منفی سال  ۹۸در زمانی است که ایران در یکی
از سختترین تحریمهای بشریت قرار داشته و
در این سال حدود دو ماه نیز با مشکالت متعدد
کرونا که حادث کل دنیا شد و رشد اقتصادی کل
دنیا را تحت فشار قرار داد مواجه بود؛ پاندمی
کرونا قطعا ً اثراتش را سال جاری هم خواهد
گذاشت و حتی معلوم نیست سال دیگر را درگیر
میکند یا خیر؟
به گزارش مهر ،وی ادامه داد :ما برای سال
سوم است که رشد منفی داریم ،این موضوع
باعث ضربه بزرگ به اقتصاد ایران شده و سفره
مردم را  ۱۷درصد کوچک کرده است.
نرخ بهره اقتصاد منفی  ۲۰درصد است
صادقالحسینی در بخش دیگری از
صحبتهایش با اشاره به نرخ بهره اقتصاد ادامه
داد :در این شرایط نرخ بهره ما منفی  ۲۰درصد
است .بهره منفی باعث ایجاد حباب قیمتی
میشود .این موضوع باعث میشود خانوارهایی
که دارایی دارند از این طریق سود ببرند و ضربه
وارد شده به آنها کمتر باشد و حتی به نسبتی
سود هم ببرند؛ اما آنهایی که دارایی کمتری
دارند ضربه شدیدتری میخورند بنابراین به دلیل
ایجاد حباب در بازارهای دارایی ،فاصله طبقاتی
بیشتر شده و باعث ایجاد حس تبعیض در بین
دهکهای پایین درآمدی میشود.
وی در ادامه درباره دورنمای رشد اقتصادی
کشور ،گفت :اقتصاد ایران روزهای سخت و
بدی را میگذراند و در چشماندازی که سیاست
خارجی دارد دورنمای امیدوار کنندهای هم
مشاهده نمیشود که با ایجاد یک شوک مثبت از
این کاهش درآمد خانوار بیرون بیاییم مگر اینکه
اتفاق خاصی بیفتد.
اگر نرخ ارز افزایش نمییافت ،رشد اقتصادی
منفیتر میشد
صادقالحسینی با اشاره به افزایش نرخ ارز
اشاره و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ادامه داد:
اگر نرخ ارز به این رقمی که زیاد شده افزایش
نمییافت ،رشد اقتصادی منفیتر نیز میشد
چرا که واردات بیرویه اجازه تولید نمیداد و
صنایع ما بیش از پیش ،دچار فشار میشد اما
افزایش نرخ ارز باعث شد در سال  ۹۸با وجود
همه تنگناها بخش صنعت ضربه کمتری بخورد
که بخش عمده آن به دلیل افزایش نرخ ارز و
راه افتادن صنایعی است که پیش از آن ،امکان
رقابت نداشتند.
وی همچنین افزود :مدیریت این شرایط بسیار
سخت است؛ در حال حاضر اگر کسی بخواهد
کشور را مدیریت کند ابزار حکمرانیاش به شدت
محدود شده است و به عبارت بهتر چاقوی
حکمرانی و سبد سیاستی دولت کند شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :اینکه
انتظار داشته باشیم کسی بیاید و بر مبنای
دانشهای متعارف ایدههایی بدهد که این
وضعیت نا متعارف را مدیریت کند سخت است؛
این وضعیت نا متعارف ابزار نامتعارفی دارد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از
صحبتهایش درباره راهکار برون رفت از این
تنگنا گفت :یکی از این راهها ،سیاست خارجی
است که دولت باید همه ابزارها را برای آن به کار
بگیرد .کسری بودجه  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی،

تاسیس شرکت سهامی خاص پامچال بتن داالهو درتاریخ 1398/05/13
به شماره ثبت  9625به شناسه ملی  14008518170ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری راه و ساختمان  -تاسیسات  -آب-
برق -کشاورزی  -صنعت -ارتباطات -نفت وگاز به جزاستخراج واکتشافات
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد ،
شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله شهرک بلکو  ،کوچه
( 8متری )  ،خیابان صنعت غربی  ،پالک  ، 0ساختمان بلوک  ، 50طبقه دوم
 ،واحد  6کدپستی  7591354419سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 15015165مورخ  1398/05/03نزد بانک قوامین شعبه مرکزی با کد 15015
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت
مدیره آقای غالمرضا حیران خواجه دیزج به شماره ملی 1360516001و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدعلی حسن رمضانی پور
به شماره ملی 4231746680و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای بهنام بهمنی زاده به شماره ملی
4231891141و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه
های عادی و اداری باامضاء غالمرضا حیران خواجه دیزج همراه با مهر شرکت
معتبر می اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر آفرین
به شماره ملی  1376733171به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای محمدرضا صیادی به شماره ملی  1551896753به سمت بازرس علی
البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()896980

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بهترین راه جبران کسری بودجه است ،گفت :در افق  ۱۰تا ۱۵سال آینده دیپلماسی راهها که اثر
بازدارندگی در تحریم داردباید سرلوحه وزارت خارجه قرار بگیرد.

با روی آوردن
دولت به ETF
این فرصت از
دست رفت و از
 ۱۶هزار میلیارد
تومان عرضه
داراییهاتنها
 ۶هزار میلیارد
تومان آن به
فروش رسید
رشد سرمایه ناخالص منفی ،نرخ بهره منفی و…
نشان میدهد اقتصاد ایران در حال پوک شدن
از درون است.
وی با اشاره به ظرفیت کشور چین برای اقتصاد
ایران ،گفت :بخشی از راه حل های سیاسی ایران
قطعا ً از چین میگذرد .ایران همچنین میتواند
به دنبال دیپلماسی راهها برود در حال حاضر
 ۸کریدور از ایران میگذرد که باید آنها را فعال
کرد.
صادقالحسینی همچنین ادامه داد :ایران باید
امتیازاتی به چین بدهد و از آمریکا به صورتی که
وجهه کشور حفظ شود امتیاز بگیرد.
دیپلماسی راهها ،مانند موشک اثر بازدارندگی
دارد
وی با تاکید بر لزوم فعالسازی دیپلماسی
راهها ،گفت :باید شرایط را به شکلی رقم زد که
در افق  ۱۰الی  ۱۵ساله ،دیپلماسی راه سر لوحه
سیاست خارجی کشور قرار بگیرد؛ چرا که اگر
امنیت را از طریق راههای بینالمللی ایجاد کنیم،
این کار امکان بازدارندگی به ایران میدهد و
امکان تحریم ما کاهش مییابد.
این کارشناس اقتصادی گفت :بخشی از قدرت
بازدارندگی ،موشک است اما بخشی هم در حوزه
اقتصاد است و باید با اقداماتی ،جامعه جهانی را
نیازمند ثبات ایران کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان با
تعریف پایه مالیاتی جدید از این شرایط خارج
شد ،گفت :اگر ایجاد پایه جدید مالیاتی
امکانپذیر بود در طول این سالها انجام میشد.
به هر حال ذینفعان این حوزه یک شبه از بین
نمیروند و ایجاد پایه مالیاتی نیز چند سال
زمان میبرد .ما در رکودیترین شرایط هستیم و
شرایط ،خیلی پیچیده است و اگر این کار ممکن

بود تا االن بخشی از آن انجام میشد.
ضرر اوراق از گسترش پایه جدید مالیاتی برای
جبران کسری بودجه کمتر است
این کارشناس اقتصادی گفت :تنها راهحل
داخلی ،انتشار اوراق داخلی است و حتی ضرر
آن از گسترش پایه مالیاتی هم کمتر است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور
پایین است و در این زمینه یکی از ثروتمندترین
دولتها را داریم و وضعمان خوب است اما به
شرطی که سیاست پولی و مالیمان را درست
تدوین کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق
باعث افزایش پایه پولی میشود یا خیر ،گفت:
در حال حاضر فضایی وجود دارد که میشود
اوراق را به مردم فروخت نرخ بانکی تا  ۹درصد
هم پایین آمده است یعنی ما دچار افزونی اعتبار
هستیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر انتشار اوراق
توسط دولت ادامه داد :در این شرایط دولت باید
اوراق منتشر کند و اجازه ندهد در بازار بین بانکی
نرخ بهره پایین بیاید چون نرخ بهره  ۹درصد بین
بانکی باعث حبابی شدن همه بازارها میشود و
اگر بترکد همه اقتصاد دچار آسیب میشوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم انتشار
اوراق گفت :بنابراین در شرایط فعلی ،بهترین کار
انتشار اوراق است که هم بازار بین بانکی و هم
نرخ بهره را کنترل میکند.
لزوم تعجیل در انتشار اوراق برای جبران کسری
بودجه
صادقالحسینی با اشاره به دو کار عاجل برای
مدیریت اقتصاد کشور در سال  ،۹۹گفت :اگر
دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین
آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل

نرخ بهره حول و حوش  ۲۰درصد است؛ در حال
حاضر نرخ بهره بانکی  ۱۵درصد و نرخ بهره غیر
بانکی  ۹درصد است.
وی اظهار کرد :انتشار اوراق ،تأمین مالی غیر
مزای کسری بودجه است و باید
پولی و غیر تور 
سریع انجام شود .نه اینکه کسری به شیوه دیگر
جبران شود و سپس به دنبال آن برویم .در این
زمینه تا االن هم تعلل کردهایم.
این کارشناس اقتصادی گفت :نکته دوم،
فروش داراییهای دولت در بورس است .در حال
حاضر دچار کمبود دارایی در بورس هستیم .پول
زیادی وارد بورس شده اما دارایی نیست و به
همین جهت بازار خراب میشود .این کار باید
توسط دولت انجام شود اما وزرا نمیخواهند
شرکتهایشان را از دست بدهند.
وی ادامه داد :این کار هم هیجان باالی بورس
را کاهش میدهد ،هم به بازار سرمایه عمق
میدهد و هم کسری بودجه را جبران میکند.
شاپور محمدی ،رئیس سابق بورس تالشهایی
کرد اما این کار اتفاق نیفتاد .دولت باید از
داراییهایش دل بکند .بنده به همراه آقایان
شاکری ،مدنی زاده و مروی نامهای نوشتیم و
گفتیم که بهترین وقت برای فروش دارایی دولت
است.
 ETFفرصتسوزی دولت بود
این کارشناس اقتصادی گفت :متأسفانه با
روی آوردن دولت به  ETFاین فرصت از دست
رفت و از  ۱۶هزار میلیارد تومان عرضه داراییها
تنها  ۶هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید
این اتفاق بدتر هم خواهد شد چرا که مدیریت
و افزایش سهام این شرکتها ،خود معضلی
دیگر است به عبارت بهتر دولت سنگی در چاه
انداخت که درآوردنش سخت است.

در مراسمی با حضور برات کریمی،
مدیرعامل بانک دی از سامانه جامع ثبت
اطالعات مشتریان (سجام) رونمایی شد.
در مراسمی که با حضور برات کریمی،
مدیرعامل بانک ،فریدون رشیدی ،نایب رییس
هیئت مدیره ،حسین فهیمی ،مدیرعامل
شرکت سپردهگذاری مرکزی ،صادق فرامرزی،
مدیرعامل شرکت فرابوم و جمعی از معاونان و
مدیران سه شرکت برگزار شد ،از سامانه احراز
هویت حضوری سجام در بانک دی رونمایی
شد.
در این مراسم مدیرعامل بانک دی با اشاره به
لزوم بهبود زمینههای توسعه بانکداری مدرن
و دیجیتال در بانک تصریح کرد :با تغییر نگاه
استراتژیک بانک به بازار ،تقویت حوزه های IT
به عنوان یک اولویت در دستور کار بانک قرار
گرفته است که پیاده سازی فاز اول بانکداری
دیجیتال با هدف سرعت در ارائه خدمات
و افزایش درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی
محقق شد که گشایش بزرگی در مسیر
حرکت هدفمند و پرشتاب بانک است .کریمی،
ضمن قدردانی از همکاریهای متقابل شرکت
سپرده گذاری مرکزی و شرکت فرابوم با بانک
دی در تسهیل زمینههای پیاده سازی سامانه
احراز هویت حضوری سجام گفت :بانک دی
متعلق به خانواده معزز شهدا و ایثارگران است
و هرگونه اقدامی در گسترش و ارائه خدمات
به این جامعه هدف جزو وظایف اصلی ما
محسوب میشود.
وی افزود :پیاده سازی سامانه احراز
هویت حضوری در شعب بانک دی اولین
گام برای گسترش زنجیره خدمات مشاوره
مالی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه در
بانک است که امیدوارم با یاری خدا زمینه
ارتقای سطح خدمات دهی به مشتریان و
سهامداران در این حوزه گسترش پیدا کند.
کریمی در پایان سخنانش ضمن قدردانی از
تالشهای همکاران معاونت فناوری اطالعات
و بانکداری الکترونیک در پیاده سازی سامانه
احراز هویت حضوری سجام ابراز امیدواری کرد
در آینده نزدیک زمینه احراز هویت غیرحضوری
از طریق اپلیکیشن بانک نیز فراهم شود.
در ادامه این مراسم حسین فهیمی،
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی ضمن
ابراز خرسندی از همکاری با بانک دی گفت:
خدمت رسانی به جامعه هدف این بانک
یعنی خانواده معزز شهدا و ایثارگران ،مهم
ترین عامل انگیزشی شرکت سپرده گذاری
مرکزی بود تا ارتقای سطح خدمات دهی این
بانک را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
وی افزود :امیدواریم پیاده سازی این سامانه
در بانک دی نخستین گام در زمینه توسعه
همکاری های متقابل باشد و در آینده نزدیک
تمام دسترسی ها به بازار سرمایه از طریق بانک
دی فراهم شود.
گفتنی است سامانه سجام یا سامانه جامع
اطالعات مشتریان به منظور نظم بخشی و
جمع آوری اطالعات تمامی سرمایهگذاران
در زمینه بورس و اوراق بهادار ایجاد شده
است که متقاضیان حضور در بازار سرمایه
میتوانند پس از ثبتنام اینترنتی در سامانه
سجام و دریافت کد پیگیری ،برای دریافت
کد بورسی و فعالیت در بازار سرمایه ،مراحل
احراز هویت خود را در شعب بانک دی انجام
دهند.

آگهی تغییرات شرکت هیرداد درخش فرهود سهامی خاص به شماره
ثبت  8926و شناسه ملی  14007513809به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/03تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :آقای پرویز روشن نسب به شماره ملی  4251061233و علی
رضا مکاری زاده به شماره ملی  2970228416و سعید خزاعی به شماره
ملی  5079907169به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-محمدیار همتی به شماره ملی  4250646084به
سمت بازرس اصلی و فردین همتی به شماره ملی  4220662901به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()896982

اگهی تغییرات شرکت هیرداد درخش فرهود سهامی خاص به شماره
ثبت  8926و شناسه ملی  14007513809به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/08/03تغییرات ذیل اتخاذ شد  :علی رضا مکاری
زاده به شماره ملی  2970228416به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و پرویز روشن نسب به شماره ملی  4251061233به سمت
رئیس هیات مدیره و سعید خزاعی به شماره ملی  5079907169به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء پرویز روشن نسب (
رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()896983

اگهی تصمیمات شرکت کوشان راه جنوب گچساران سهامی خاص به شماره ثبت
 3764و شناسه ملی  14004934791به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1399/02/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :شیوا محمدی به شماره ملی
 2391994788و امین رنجبر به شماره ملی  0559828667و وحید محمدی به شماره
ملی  2392251861به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2امین رنجبر به شماره ملی  0559828667به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره
و شیوا محمدی به شماره ملی  2391994788به سمت رئیس هیات مدیره و وحید
محمدی به شماره ملی  2392251861به سمت نایب هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء شیوا محمدی ( رئیس هیئت مدیره ) و
مهر شرکت معتبر است  3-الهام شهروئی به شماره ملی  1861258798به سمت بازرس
اصلی و حسین انصاری به شماره ملی  2380558485به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند  4-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()899989

ا گهی تصمیمات شرکت تحکیم عمران شاهین سهامی خاص به شماره ثبت 9758

اگهی تغییرات شرکت مارین پارت یاقوت سهامی خاص به شماره
ثبت  8318و شناسه ملی  14006581461به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/09تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :در نتیجه مرکز اصلی شرکت از استان استان کهگیلویه و بویراحمد
،شهرستان بویراحمد -خیابان مصلی کوچه شهید طالبی پالک  5به
کدپستی  7591774818به استان کهگیلویه و بویراحمد -شهرستان
کهگیلویه  ،بخش مرکزی  ،شهر دهدشت ،شاهد  ،خیابان شاهد ،
کوچه 9آزادگان[1شهید خدابخش پریسوز]  ،پالک  ، 0طبقه سوم
 ،واحد  14کد پستی  7571764361انتقال یافت و ماده مربوط در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()896985

آگهی تغییرات شرکت امید نامداران نوید سهامی خاص به شماره
ثبت  1517و شناسه ملی  10980081275به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/08/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مریم کشاورز به
شماره ملی  4251159012به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
و شهرام عبدالخانی به شماره ملی  4268916830به سمت رئیس
هیات مدیره و نورمحمد کشاورز به شماره ملی  4250183246به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و
حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل
چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء شهرام عبدالخانی (
رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت
()899984

و شناسه ملی  14008694432به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/10/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :مهناز انصاری راد به شماره ملی
 ،4231708274صدرالدین مرتضوی شماره ملی  4231646708و سیاوش انصاری
رادبه شماره ملی 4231949883به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  -2صدرالدین مرتضوی به شماره ملی  4231646708به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سیاوش انصاری رادبه شماره ملی 4231949883به
سمت رئیس هیات مدیره مهناز انصاری راد به شماره ملی4231708274به سمت نائب
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و
اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
سیاوش انصاری راد(رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()896979

