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رتبه اول اولین جشنواره وبالگ نویسی
به بانک مسکن رسید

در مراســمی با حضور معاون اســتاندار و جمعی
از مدیران دســتگاه های اجرایی و شــبکه بانکی
برگزارشــد رتبه اول جشــنواره وبالگ نویســی
کارکنان شبکه بانکی اســتان کردستان به بانک
مسکن رسید.
به گزارش خبرنگار اســتانی پایــگاه خبری بانک
مسکن-هیبنا  ،در این مراسم جالل الدین سلیمی
مدیر شعب استان کردستان به عنوان دبیر جشنواره و نماینده مدیران شبکه بانکی
طی ســخنانی ضمن تقدیر از مشارکت کارکنان شــبکه بانکی در اولین جشنواره
وبالگ نویسی به گزارشــی از روند برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت :شاید
در حال حاضر وبالگ نویســی به دوران بلوغ خود رسیده است ولی برگزاری این
جشــنواره می تواند سهم عمده ای در مشــارکت بانک ها و حضور آنها در عرصه
اطالع رسانی دستاوردهای بانکی داشــته باشد که در این جشنواره  17وبالگ از
کارکنان  10بانک دولتی و خصوصی حضور داشتند که در مقایسه با جشنواره های
ملی بسیار قابل تقدیر است.
همچنین سلیمی افزود :بدون شک رشد و توسعه استان در بسیاری از شاخص ها
از جمله توسعه اقتصادی مدیون تالش های کارکنان زحمت کش بانکی است ولی
چون هیچگاه رسانه ای برای انعکاس عملکرد خود نداشته ایم  ،نتوانسته ایم رسالت
خود را در حوزه اطالع رسانی دستاوردهای شبکه بانکی به خوبی انجام دهیم.
وی از اینترنت و فضای مجازی بعنوان مهمترین دستاورد بشر در عصر کنونی نام
برد و گفت :امروزه با توجه به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات و ســرعت بسیار
شــگفت انگیز دانش و تکنولوژی ،فاصله های نســل ها بسیار کوچک تر و کمتر
بطوری که هم اکنون هر پنج سال یک نسل قلمداد می شود.
مدیر شعب استان کردستان به استفاده بیش از  75درصدی مردم دنیا از تلفن همراه
و نرم افزارهای آن جهت انجام امور کاری خود شده اشاره کرد و ابراز داشت :فضا
برای گســترش خدمات بانکی در شرایط کنونی و با توجه به پیشرفت تکنولوژی
خصوص ًا تلفن همراه بســیار ارزشمند است و این یک موقعیتی است که منجر به
انفجار اطالعات شده و مفهوم تازه ای به بانکداری می بخشد.
سلیمی در ادامه به استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی جهت انعکاس عملکرد
و خدمت و اطالع رسانی به مردم تأکید کرد و گفت :بانک ها می بایست نسبت به
گذشته حضور بسیار چشمگیری تری در فضای مجازی جهت انعکاس دستاوردهای
خود داشته باشند که در این راستا پیشنهاد انتشار اولین نشریه الکترونیکی با مفهوم
بانک و توسعه استان در کمیسیون بانک ها مطرح شده که بزودی شاهد تصویب
و تحقق این امر مهم هستیم.
گفتنی است در پایان این جشنواره با حضور معاون استاندار و مدیران دستگاه های
اجرایی و شبکه بانکی از لقمان فالحی از بانک مسکن ،عرفان شریفی از بانک ملی
و تیم وریا رضایی و حسین سلیمی به عنوان رتبه های اول تا سوم جشنواره و نیز
از  14شرکت کننده دیگر که بختیار اسعدی  ،خسرو بایزیدی ،اشکان حسن خانپور
و آکو ســلیمی نیز از بانک مسکن حضور داشتند با اهدای تندیس ،لوح و هدایایی
تجلیل و قدردانی بعمل آمد.
همچنین بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه دومین المپیاد فرهنگی ورزشی
کارکنان شبکه بانکی استان کردستان که با حضور معاون استاندار و مدیران بانک
های دولتی و خصوصی استان برگزار شد  ،بانک مسکن بر سکوی چهارم ایستاد.
-----------------------آگهی تغییرات شـرکت برق رسـانی آسـیا خدابنده شـرکت سهامی خاص به شـماره ثبت 488
و شناسـه ملی  10460024024به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مـورخ  24/11/1397تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :اعضـای هیـات مدیـره برای مدت دوسـال
عبارتنـد از :آقـای میکائیـل کریمی بـه شـماره ملـی  4360075561آقای مهرداد شـهیدی به
شـماره ملـی  4360010311خانـم فـرخ لقا کریمی بـه شـماره ملـی  * 4372136821آقای
معـراج شـهیدی بـه شـماره ملـی  4370697115بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای عیـن اله
خداکرمـی بـه شـماره ملی  4371189075به سـمت بـازرس علی البدل برای مدت یک سـال
مالـی انتخـاب شـدند .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان زنجـان مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجاری خدابنـده ()786672
----------------------تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود آموزشـی و تفریحی خانه کودکان خورشـید نورا درتاریخ
 27/04/1398بـه شـماره ثبـت  12551بـه شناسـه ملـی  14008477598ثبـت و امضا ذیل
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن به شـرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگـردد .موضوع
فعالیت  -:انجام هر گونه خدمات آموزشـی اعم از اسـتعداد یابی  ،اسـتعداد سـنجی  ،گسـترش
خالقیـت  ،انجـام تسـت هـای مختلـف هـوش  ،شـخصیت  ،ورزش  -برگـزاری کارگاه هـای
تخصصـی تقویـت هـوش و توانمندیهـا و خالقیـت ویـژه گروه سـنی  4تـا  12سـال  -برگزاری
کارگاه هـای عمومـی تقویـت توانمدنیها  ،مهارتها و خالقیت و ایجاد محیط شـاد و مفرح جهت
رشـد و بالندگـی کـودکان در مـوارد فـوق  -خدمـات آمـوزش زبـان هـای خارجـی  ،کاربازی و
آمـوزش مشـاغل  ،آمـوزش انواع مهارت های زندگی  ،آشـنایی با حقوق اجتماعی و شـهروندی
 ،برگـزاری اردوهـای تفریحـی و آموزشـی  -درمـان اختلاالت رفتـاری کـودکان از طریق بازی
تحـت نظر متخصصان روانشـناس  .درصورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط
مـدت فعالیـت  :از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی  :اسـتان زنجان  ،شهرسـتان
زنجـان  ،بخـش مرکـزی  ،شـهر زنجـان ،شـهرک کارمنـدان فـاز ، 3بلـوار دانشـجو  ،بلـوار آیت
اله هاشـمی رفسـنجانی  ،پالک  ، 1145 ، 0طبقه منفی  1کدپسـتی  4513913636سـرمایه
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ  10000000ریـال نقـدی میزان سـهم الشـرکه هر
یـک از شـرکا خانـم فرنوش سرتنگسـتانی به شـماره ملـی  2296168876دارنـده 6600000
ریـال سـهم الشـرکه خانم قمرالسـادات انتظارمهـدی بـه شـماره ملـی  2297257287دارنده
 3400000ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرنوش سرتنگسـتانی به شـماره ملی
2296168876و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و به سـمت عضو هیئـت مدیره به
مـدت نامحـدود و بـه سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره به مـدت نامحـدود خانم قمرالسـادات
انتظارمهـدی به شـماره ملی 2297257287و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت نامحدود
و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیره به مـدت نامحـدود دارندگان حـق امضـا  :کلیه اوراق و اسـناد
بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک  ،سـفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسلامی و همچنین
کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری با امضاء مشـترک یا منفـرد خانم فرنوش سرتنگسـتانی ( مدیر
عامـل و نایـب رئیـس هیئت مدیـره ) و خانم قمرالسـادات انتظار مهدی ( رئیـس هیئت مدیره
) همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد  .اختیـارات مدیر عامل  :طبق اساسـنامه ثبت موضوع
فعالیـت مذکـور بـه منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان زنجـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری زنجـان ()786674
----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن فرهنگیـان بردسـکن شـرکت تعاونـی به شـماره ثبـت  47و
شناسـه ملـی  10380010389بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی سـالیانه مورخ
 15/10/1397و برابـر نامـه شـماره 1438مـورخ  9/4/1398اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی
شهرسـتان بردسـکن تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  :آقـای علـی گلعـذار  5729462174آقای
حسـین اسـماعیلی  5729613210آقـای محمـد زیتلـی  5729463359آقـای رضـا رجبـی
 5729464851آقـای سـیدعباس حسـیتی هـدک  5729624948بـه عنـوان اعضـای
اصلـی هیئـت مدیـره وآقـای غالمرضـا فالحـی  5729878151آقـای محمـود سـاالری نـژاد
 5729618311بـه عنـوان اعضـای علـی البـدل هیئـت مدیـره بـرای مدت سـه سـال انتخاب
گردیدنـد  .آقـای جـواد اسـماعیلی  0900157607آقـای حسـین رمضانـی 5729624956
آقـای علیرضـا رئوفـی  0839138164بـه عنـوان بازرسـان اصلـی و آقـای محمـود دهقـان
 5729862121آقـای کاظـم اربابـی  5729742551به عنوان بازرسـان علـی البدل برای مدت
یـک سـال مالـی انتخـاب اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی مرجع ثبت
شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری بردسـکن ()786992
-----------------------------

سیدحسـین ابطحـی رئیس ادارهکل بانکـداری خرد و امور باجههای پسـت بانک ایران گفت :در راسـتای
توسـعه خدمات بانکی درسـطح روستاهای کشـور و ایجاد دسترسی آسـان به این خدمات ،امکان دریافت
اقسـاط از طریق باجههای بانکی روسـتایی فراهم شـد .سیدحسـین ابطحی رئیس ادارهکل بانکداری خرد
و امور باجههای پسـت بانک ایران گفت :در راسـتای توسـعه خدمات بانکی درسـطح روسـتاهای کشور و
ایجاد دسترسـی آسـان به این خدمات ،امکان دریافت اقسـاط از طریق باجههای بانکی روسـتایی فراهم
شـد .بـه گـزارش روابط عمومی پسـت بانک ایـران ،ابطحی افزود :با توجه به آمادهسـازی سـامانه جامع
بانکی ،امکان دریافت اقسـاط در  5416باجه بانکی این بانک در سراسـر کشـور مهیا شـد.

تعطیلی باجه
عصر بانکها
در هفته آینده
به علت شیوع
کرونا

شورای هماهنگی بانکها اعالم کرد :به مدت یک هفته ،باجه عصر بانکهای کل کشور تعطیل و ساعت
کاری روزانه استانهای درگیر با بیماری کرونا نیز با مصوبات استانداری هماهنگ میشود.
به گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها ،در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی بانکها که امروز و با
دستور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شبکه بانکی کشور برگزار شد ،اعضای جلسه تصمیم های ویژه
ای را به منظور مقابله با این بیماری اتخاذ کردند.
مدیران عامل عضو شورا ابتدا با ارائه گزارشی از وضعیت شعب و بیان دغدغه های کارکنان خود ،بر لزوم به
کارگیری حداکثر امکانات برای جلوگیری از شیوع این بیماری تأکید کردند.

بانک تجارت ورق تراز بانکی خود را  87هزار میلیارد ریال جابجا کرد
بانک تجارت در سال  96معادل  75هزار میلیارد ریال
تراز منفی بود و سود پرداختی بیش از درآمد حاصله
بــود اما در بهمن  98تراز بانــک به مثبت  12هزار
میلیارد ریال رسید و این بانک طی دوسال تراز خود را
 87هزار میلیارد ریال جابجا کرد.
بــه گزارش بانکداری ایرانی  ،تســهیالت بانک
تجارت در سه دوره  11ماهه ( 11ماهههای منتهی به
بهمن ،96بهمن 97و بهمن  )98با رشدی سه برابری
مواجه شده است.
در یازده ماهه منتهی به  30بهمن  98بانک تجارت

اعالم کرده است که 1582هزار میلیارد ریال مانده
تســهیالت دارد این در حالی است که در بهمن 97
اعالم شده بود که این بانک یک هزار میلیارد ریال
طی یازده ماه تسهیالت داده و در نهایت در بهمن 96
گزارش کرده بود که طی یازده ماهه سال  96بانک
حدود  500هزار میلیارد ریال تسهیالت داده است. .
در مقابل این میزان تسهیالت؛ در بهمن  98معادل
 166هزار میلیارد ریال درآمد نصیب بانک شــده
اســت .در بهمن 97درآمد بانک  119هزار میلیارد
ریال بود در بهمن  96نیــز درآمد بانک  63هزار

میلیارد ریال بود .
از طرف دیگر ســپرده بانک در ســالهای اخیر با
جهش مواجه شد .در بهمن  96بانک تجارت 1066
هزار میلیارد ریال سپرده جمع کرده بود  .در بهمن 97
نیز  1289هزار میلیارد ریال سپرده داشت و در بهمن
 98این رقم به  1853هزار میلیارد ریال رسید.
ســودپرداختی بانک نیز در این دوره با جهش روبه
رو شد .در بهمن  96معادل  138هزار و  851میلیارد
ریال سود پرداخت .در بهمن  97سود پرداختی 132
هــزار و  344میلیارد ریال بــود و در بهمن  98مبلغ

پرداختی بابت سود به مبلغ  154هزار و  522میلیارد
ریال رسید.
همانطور که مشاهده شد در سالهای  96و  97بانک
تجارت دارای تراز منفی باالیی بود در سال 138 96
هزار میلیارد ریال هزینه بابت ســود پرداخت شد اما
درآمد تنها  63هزار میلیارد ریال بود .در سال  97نیز
 132هزار میلیارد ریال بابت سود سپرده پرداخت شد .
در حالی که درآمد بانک تنها  119هزار و  977میلیارد
ریال بود  .اما در سال  98ورق برگشت و بانک 154
هزار و  522میلیارد ریال بابت سود پرداخت کرد اما

 166هزار و  338میلیارد ریال درآمد داشــت و تراز
خــود را به ترازمنفی  75هزار میلیارد ریالی به مثبت
 12هزار میلیارد ریالی رســاند و این تراز را  72هزار
میلیارد ریال جابجا کرد.
در بهمــن  98باالترین درآمد از محل مشــارکت
مدنی با رقــم  29هزار و  183میلیارد ریال از محل
تســهیالت  258هزار میلیارد ریالی کســب شــد.
بیشترین سود پرداختی نیز  106هزار میلیارد ریال
بود که بابت ســپرده بلند مدت یکســاله  455هزار
میلیاردی پرداخت شد.

در راستای توسعه مناسبات و بررسی ظرفیت های همکاری انجام شد ؛

دیدار مدیرعامل بانک دی با رییس سازمان بورس

دکتر بــرات کریمی ،مدیرعامل بانک دی در راســتای
توسعه مناسبات و بررسی ظرفیت های همکاری متقابل
با شاپور محمدی ،رییس سازمان بورس دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی،کریمی در این دیدار
که با حضور حسین ظریفی ،معاون مالی ،فردین آقابزرگی،
مدیرعامل شرکت کارگزاری و جمشید قزوینیان ،رییس
اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی انجام شــد بر
توسعه همکاری های متقابل با سازمان بورس تاکید کرد.
بر اساس این گزارش ،مدیرعامل بانک دی عملکرد این
بانک در زمینه فعالیت های ســرمایهگذاری را مطلوب
ارزیابی کرد و گفت :در حال حاضر بانک دی بر اســاس

اقدامات انجام شده در زمینه ســرمایه گذاری ،سرمایه
های ارزشــمندی دارد که از مهم ترین آن ها می توان
به نیروگاه دماوند ،بزرگ ترین نیروگاه ســیکل ترکیبی
خاورمیانه اشاره کرد.
وی ،ارتقای ســاختار مالی بانــک را یکی از مهم ترین
ماموریت های هیئت مدیره جدید دانست و افزود :برای
تحقق این ماموریت اقداماتی از جمله فروش دارایی های
مازاد در دســتور کار قرار دارد که با فروش آن ها به چند
هدف مهم از جمله اصالح ساختار مالی و بهبود وضعیت
کفایت سرمایه که از موارد و الزامات بانک مرکزی است،
دست خواهیم یافت.
وی افــزود :درآمد حاصل از فــروش دارایی های مازاد
موجب افزایش سرمایه در گردش بانک خواهد شد که

این امر زمینه ارائه تسهیالت و خدمات مطلوب تری را
برای مشتریان و سهامداران فراهم می آورد.
مدیرعامــل بانک دی با اشــاره به مذاکــرات صورت
گرفته برای فــروش دارایی های مازاد و غیرمولد بانک
با خریــداران حقیقی و حقوقی گفت :در صورت حصول
توافق نهایی ،نتیجه آن در اســرع وقت طبق قوانین و
مقررات مربوطه از طریق ســامانه اطالع رسانی ناشران
کدال به اطالع عموم سهامداران خواهد رسید.
کریمی همچنین با اشــاره به این که یکی از اولویتها
و افتخارات بانک دی خدمت به خانواده معظم شــهدا و
جامعه بزرگ ایثارگری اســت ،افزود :خدمت به خانواده
معزز شهداء و جامعه بزرگ ایثارگران افتخاری است که
نصیب مجموعه بانک دی شده و همانگونه که خانواده

شهداء در راستای حفظ کیان جمهوری اسالمی ،فرزندان
عزیز خود را به نبرد با دشمنان اسالم فرستادند و در این
راه استوار ایستادند ما نیز وظیفه داریم در راه خدمت به
این عزیزان با استعانت از خدای متعال و با تکیه بر دانش
و تخصص ســرمایه های انســانی جوان و پویا تالشی
مضاعف داشته باشیم.
شــاپور محمدی ،رییس سازمان بورس نیز در این دیدار
با شــاره به این که بررسی نوســانات نماد بانک دی در
بازار سرمایه حکایت از وضعیت مطلوب آن دارد ،گفت:
دارایــی های این بانک نقطه مثبتی برای آن به شــمار
می رود و انتظار مــی رود با تدابیر تیم مدیریتی جدید،
اقدامات موثری در راســتای اصالح ساختار مالی بانک
انجام شود و با فروش دارایی های مازاد عالوه بر کمک

به ایجاد تحرک در بازار پولی کشور زمینه ارائه تسهیالت
و خدمات مطلوب تر برای مشتریان و سهامداران فراهم
شود .محمدی همچنین با بیان این که بانک دی به دلیل
خدمت رسانی به خانواده معزز شهدا و ایثارگران از جایگاه
ویژه ای در نظام بانکی برخوردار اســت ،گفت :خانواده
های شهداء و ایثارگران ،فداکارترین اقشار جامعه هستند
و رســیدگی به مســائل آن ها عالوه بر اینکه فضیلت
بزرگی به شمار می رود یک وظیفه شرعی و عرفی است
و به همین منظور باید تالش شود بانک دی به جایگاه
شایسته خود در نظام بانکی دست یابد.
رییس ســازمان بــورس ضمن اســتقبال از تداوم
همکاری متقابل با بانک دی بر توسعه مناسبات فی
مابین تاکید کرد.

رییسکل بانک مرکزی:

تورم زیر  ۲۰درصد در سال  ۹۹قابل دسترس است

رییسکل بانک مرکزی گفت :با توجه به پیشبینیهای
به عمل آمده ،تورم زیر  ۲۰درصد در سال  ۹۹دور از ذهن
نیست اما سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی
میتوانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.
به گزارش بانک مرکزی« ،عبدالناصر همتی» در نشست
با اقتصاددانان با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور،

افزود :بانک مرکزی با در نظر داشتن شرایط کشور ،بیشتر
تالش خود را بــر تامین ثبات و آرامش بازارهای پول و
ارز داشته است.
رییــسکل بانک مرکزی با قدردانی از پیشــنهادات و
ایدههایی که از طرف اقتصاددانان و ســایر کارشناسان
مطرح میشود ،اضافه کرد :با توجه به مرجعیت گفتهها
و نظرات صاحبنظران در جامعه از آنان دعوت میشود
برای تقویت تولید ملی و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه

آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات پشـتیبانی اداری امیـن پاک توس شـرکت تعاونی به شـماره
ثبـت  29431و شناسـه ملـی  10380446822بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ
 30/09/1397و نامـه شـماره  257370مـورخ  03/11/1397اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی
شهرسـتان مشـهد تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  - :سـمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین
گردیدنـد - :سـید عبـاس علیزاده تقـی آباد به کدملـی  0933170920به سـمت رئیس هیئت
مدیـره قدیـر ولـی نـژاد کالته بـه کدملـی  0871768666به سـمت نائب رئیس هیئـت مدیره
حجـت ولـی نـژاد کالته به کدملی  0860441946به سـمت منشـی هیات مدیـره  -آقای قدیر
ولـی نـژاد کالتـه به کـد ملـی  0871768666با سـمت مدیر عامل شـرکت برای مدت  3سـال
انتخاب گردیدند - .کلیه قراردادها و اسـناد رسـمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک – سـفته -و
بـرات و اوراق بهـادار بـا امضـای ثابـت آقـای قدیـر ولی نـژاد کالته (مدیـر عامل) و سـید عباس
علیـزاده تقـی آبـاد (رئیـس هیات مدیره ) و مهر شـرکت دارای اعتبار اسـت و اسـناد عادی نامه
هـا بـا امضـای آقـای قدیـر ولـی نـژاد کالته و مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود .اداره کل ثبت
اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشـهد
()786993
---------------------------تاسـیس شـرکت تعاونی کشـاورزی و دامپروری بهین دام نمونه کاشـمر درتاریخ 23/07/1397
بـه شـماره ثبـت  2434بـه شناسـه ملـی  14007890362ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل
گردیـده کـه خالصـه آن به شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهی میگـردد .موضـوع :برابر مجوز
شـماره  4497مورخـه  12/7/1397اداره کل تعـاون  ،کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان رضـوی -
شهرسـتان کاشمرکشـاورزی -پـرورش دام ،طیـور و آبزیان -تولید و فروش خـوراک دام ،طیور و
آبزیاندرصـورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به
منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد .مـدت  :از تاریخ ثبـت به مدت نامحـدود مرکز
اصلی  :اسـتان خراسـان رضوی  -شهرسـتان کاشـمر ،محله فاطمیه ،کوچه باغ (نوبهار) ،کوچه
فاطمیـه  ،10پلاک  ،21طبقه همکف کدپسـتی  9671678115سـرمایه شـخصیت حقوقی :
 12000000ریـال مـی باشـد که منقسـم به  24سـهم  500000ریالی بانام عادی میباشـد که
مبلـغ  4000000ریـال آن برابـر گواهـی شـماره  263/1909مورخـه  5/7/1397بانک توسـعه
تعاون شـعبه کاشـمر نقدا پرداخت گردیده اسـت و الباقی در تعهد بقیه ی سـهامداران میباشد.
اولین مدیران  :سـمانه طحانی بیدمشـکی به شـماره ملی  0062743813به سـمت عضو علی
البـدل هیئـت مدیـره علـی صداقتـی به شـماره ملـی  0900162041به سـمت رئیـس و عضو
اصلـی هیئـت مدیـره عزت سـاالر به شـماره ملـی  0901191000به سـمت عضو علـی البدل
هیئت مدیره مرضیه میربهرسـی به شـماره ملی  0942564928به سـمت نایب رئیس و عضو
اصلی هیئت مدیره سـیدمجید میربهرسـی به شـماره ملی  1287910440به سمت عضواصلی
هیئت مدیره سیدمحسـن میربهرسـی به شـماره ملی  1828998184به سـمت مدیرعامل به
مدت  3سـال انتخاب گردیدند .سـید محمد حسـینی به شـماره ملی  1898440591به سمت
بازرس اصلی  -نرگس صداقتی کسـرینه به شـماره ملی  0890399360به سـمت بازرس علی
البـدل بـه مـدت  1سـال مالی انتخـاب گردیدند .دارنـدگان حق امضا  :کـلیــه قــــرارداد ها و
اســنــاد رسـمی تـعهدآور بــانـکی از قبـیـل چـک ،سفــته ،بـرات و اوراق بــهادار بـا امـضای
مــدیر عامــل آقای/خانم سیدمحسن میربهرسی و آقای/خانم علی صداقتی (رییس) و یا آقای/
خانم مرضیه میربهرسی (نایب رییس) و مهر شــرکت معتبر بوده و اســناد عادی و نــامه ها با
امضـای مدیـر عامل آقای/خانم سیدمحسـن میربهرسـی و مهر شـرکت معتبر اسـت .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسـنامه اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی مرجع ثبت
شـرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشـمر ()787002
----------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات پشـتیبانی اداری امیـن پاک توس شـرکت تعاونی به شـماره
ثبـت  29431و شناسـه ملـی  10380446822بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی
بطـور فـوق العاده مورخ  30/09/1397و نامه شـماره  257370مـورخ  03/11/1397اداره تعاون
کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان مشـهد تصمیمات ذیل اتخاذ شـد - :سـرمایه شـرکت به مبلغ
 56000000افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید - .اعضـاء هیئت مدیره
بـه قـرار ذیـل انتخـاب گردیدنـد :سـید عبـاس علیـزاده تقی آبـاد بـه کدملـی 0933170920
و قدیـر ولـی نـژاد کالتـه بـه کدملـی  0871768666و حجـت ولـی نـژاد کالتـه بـه کدملـی
 0860441946بـه عنـوان اعضـای اصلـی هیـات مدیـره و سـجاد ولـی نـژاد کالته بـه کدملی
 0924302771 0وامیـر حسـین دهقـان به کدملـی  2 0922042322به عنـوان اعضای علی
البـدل بـرای مدت  3سـال انتخاب شـدند  - .سـید هادی سـیدیان به کدملـی 0934478554
بـه عنـوان بـازرس اصلی و محمد لزگی به کدملـی  1062061829به عنوان بـازرس علی البدل

و تداوم ثبات بازارها ،با مســوولین همراهی و امید را در
جامعه تقویت کنند.
رییس شورای پول و اعتبار درباره حجم نقدینگی عنوان
کرد :هر چند نرخ  ۲۸درصد برای نقدینگی باال اســت،
اما با توجه به شــرایط کشــور و نیز کاهش درآمدهای
نفتی ،انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین  ۵۰ساله
نقدینگی ،نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از
ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.

رییسکل بانک مرکزی با اشــاره بــه پیشبینیها و
فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این
بانک برای نرخ تورم در سال آتی اظهار کرد :با توجه به
پیشبینیهای به عمل آمده ،تورم زیر  ۲۰درصد دور از
ذهن نیســت ،هر چند باید این امر را در نظر داشت که
سال  ،۹۹سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی
میتوانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.
همتی افزود :بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار،

بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب گردیدنـد  .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان
رضـوی اداره ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری مشـهد ()787018
------------------------آگهی تغییرات شـرکت روسـتایی شـهید چمران شـرکت تعاونی به شـماره ثبت  62و شناسـه
ملـی  10380013343بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی مـورخ  29/09/1397و
نامه شـماره  1479/4/1/111مورخ  26/10/97اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان زاوه تصمیمات
ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :امیـر طلوعیان بـه شـماره  0700694110و مجتبی مختاری به شـماره
ملـی  0700511131بـه سـمت بازرسـان شـرکت برای یک سـال مالـی انتخـاب گردیدند -2
اعضـاء هیئـت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :علی پیشـقدم شـماره ملـی 0702931365
و .محمـد ظهوریـان بـه شـماره ملـی  0701029382و علیرضا عبـدل نـژادی 0702890448
و نورمحمـد سـلطان میرزایـی بـه شـماره ملـی  0701038179و غلام علـی پورحسـن بـه
شـماره ملـی  0700509607بـه عنـوان اعضـای اصلی هیئـت مدیـره و فرهاد ترابی به شـماره
 0702836176و میـرزا مختـاری  0702857394بـه عنـوان اعضای علی البـدل هیئت مدیره
بـرای مـدت  3سـال انتخـاب گردیدنـد اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان رضوی
مرجـع ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری تربـت حیدریـه ()787030
-----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن فرهنگیـان بردسـکن شـرکت تعاونـی به شـماره ثبـت  47و
شناسـه ملـی  10380010389بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  16/10/1397و
برابـر نامـه شـماره 1179مـورخ  20/3/1398اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان
بردسـکن تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد آقای حسـین اسـماعیلی به شـماره ملـی5729613210
بـه عنـوان رئیـس هیئت مدیـره و آقای محمـد زینلی به شـماره ملـی 5729463359به عنوان
نائبرئیـس هیـأت مدیـره وآقای علی گلعذاربه شـماره ملـی 5729462174به عنوان منشـی و
آقـای سـیدعباس حسـینی هدک به شـماره ملـی 5729624948و آقای رضا رجبی به شـماره
ملـی  5729464851بعنـوان عضو هیئـت مدیره و مدیر عامل هیات مدیـره انتخاب گردیدند و
کلیـه اسـناد و اوراق غیربهـادار از قبیـل چک ،سـفته ،بـرات و نامههای اداری بـا امضا مدیرعامل
آقـای رضـا رجبـی و آقای حسـین اسـماعیلی رئیسهیئـت مدیـره یامحمدزینلـی نایبرئیس
همـراه بـا مهـر شـرکت دارای اعتبـار اسـت4 .ـ اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان خراسـان
رضـوی مرجـع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری بردسـکن ()787033
-----------------------آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات پشـتیبانی اداری امیـن پاک توس شـرکت تعاونی به شـماره
ثبـت  29431و شناسـه ملـی  10380446822بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق
العـاده مـورخ  30/09/1397و نامه شـماره  257370مـورخ  03/11/1397اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعـی شهرسـتان مشـهد تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد - :در ماده یک اساسـنامه نـوع تعاونی
از توزیعـی بـه تولیـدی –توزیعی تغییریافـت - .مواردی به شـرح ذیل به موضوع شـرکت الحاق
گردیـد :طراحـی –محاسـبه و نظـارت و ایجـاد و نگهـداری پـروژه هـای فضـای سـبز-خدمات
باغبانـی و نگهـداری فضـای سـبز – انجـام امـور خدماتی و نظافتی شـامل تنظیفـات –محوطه
سـازی فضـای سـبز –تامیـن نیروی انسـانی مجـاز شـرکت -اجرای کلیـه خدمات شـهری اعم
از مبلمانهـای شـهری -رنـگ آمیزی جـداول و جدول کشـی – تسـطیح اراضی -بازیافـت انواع
زبالـه و پسـماندهای صنعتـی و غذایـی و تولیـدی – انجام کلیـه امور مربوط به برگزاری جشـن
هـا –برپایی همایشـها -کنفرانس ها و سـمینارها -انجـام امور حمل و نقل درون شـهری -انجام
امور آشـپزخانه و رسـتوران شـامل طبخ و توزیع غذا –اداره رسـتوران و بوفه –خدمات نظافتی و
پشـتیبانی اداری و دفتری شـامل اماکن عمومی و معابر خصوصی و اداری –خانگی وبیمارسـتان
هـا -انجـام امـور نامـه رسـانی – پیشـخدمتی –امـور آبدارخانه –خدمـات پاسـخگویی تلفن –
انجـام خمـات چـاپ و تکثیـر –خریـد و فـروش انـواع دام و فعالیت هـای دامپروری شـامل دام
سـبک و سـنگین –پـرورش ماهی –گلخانـه و بهره بـرداری از اراضـی دایر و بایـر زراعی –تهیه
فـرآورده هـای خـام کشـاورزی به منظـور تبدیل به انواع کنسـرو –مربا و ترشـی و بسـته بندی
و فـروش فـرآورده هـای پروتئینـی – شـرکت درنمایشـگاهها -تامین نیروی انسـانی مـورد نیاز
شـرکتها -خریـد وفروش صـادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی -شـرکت در مناقصات
و مزایـدات بخـش هـای خصوصـی و دولتـی در زمینه موضوع فعالیت شـرکت -ایجاد شـعب و
دفاتـر نمایندگـی در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت در داخـل و خارج از کشـور –اخذ و اعطای
نمایندگـی شـرکت های معتبـر داخلی و خارجـی –ارائه خدمـات عمومی –خدمـات حقوقی و
وصـول مطالبـات پـس از اخـذ مجوزهـای الزم و ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به منزلـه اخذ و
صدورپروانه فعالیت نمی باشـد -ادرس شـرکت به نشـانی شهرسـتان مشـهد  ،بخش مرکزی ،
شـهر مشـهد ،احمـد آباد -خیابـان ابوذر غفـاری ( 38رضـا – )38خیابـان ابوذر غفـاری –پالک

حسابهای بانکی اشخاص حقیقی بر اساس تجاری و
غیرتجاری از یکدیگر تفکیک میشود.
نهمیــن نشســت دورهای رییــس بانــک مرکزی با
اقتصاددانان با محوریت موضوعاتی نظیر اقدامات بانک
مرکزی برای ثبات بــازار ارز ،کنترل نقدینگی و تأمین
منابع مورد نیاز تولید ،برنامههای مهار تورم ،روند عملیات
بازار باز ،اهمیت صادرات غیرنفتی و تصمیم اخیر ،FATF
عصر دیروز در بانک مرکزی برگزار شد.

– 332طبقـه اول بـا کدپسـتی  9176715943تغییـر یافـت و ماده مربوطه در اساسـنامه به
شـرح مذکـور اصالح گردید- .اساسـنامه جدید شـرکت در  52ماده و  29تبصـره مورد تصویب
قـرار گرفـت  .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی اداره ثبـت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجاری مشـهد ()787044
----------------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن مهر شـماره صدوهفتادونه مشـهد شـرکت تعاونی به شـماره
ثبـت  31163و شناسـه ملـی  10380463867بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ
 05/08/1397و نامـه شـماره  264020مـورخ  16/11/1397اداره تعـاون کارورفـاه اجتماعـی
مشـهد تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد - 1 :ا قـای حسـین زال دوغ آبـادی  0933768257بـه
سـمت رئیـس و آقای حسـن پیونـدی دیـکالن  0933251343به سـمت نایب رئیـس و آقای
سـید حسـین موسـوی  6509623692به سـمت منشـی هیات مدیره و آقای حسـن پیوندی
دیکالن 0933251343بسـمت مدیر عامل شـرکت برای مدت  3سـال انتخاب شـدند 2-کلیه
قراردادهـا و اسـناد رسـمی و تعهـدآور بانکـی از قبیـل چک-سـفته – و بـرات و اوراق بهـادار با
امضـای ثابـت آقای حسـن پیوندی(مدیرعامل)و متغیر آقای حسـین زال (رئیـس هیات مدیره)
و سیدحسـین موسـوی (منشـی) و مهـر شـرکت دارای اعتبـار اسـت و اسـناد عادی نامـه ها با
امضـای حسـن پیونـدی (مدیرعامل) و مهر شـرکت معتبر خواهد بـود  .اداره کل ثبت اسـناد و
امالک اسـتان خراسـان رضوی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مشهد ()787047
---------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـنگ معدنی گوهر شـرق روسـتای رهنه شـرکت تعاونی به شـماره
ثبـت  707و شناسـه ملـی  14000108634بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ
 30/11/1397و نامـه شـماره  8059مـورخ  25/12/97اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی
شهرسـتان تایبـاد تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  - 1 :سـمت اعضـاء هیئـت مدیره به قـرار ذیل
تعییـن گردیدنـد :آقای غالمحسـین خدادادی به شـماره ملی 0748550119:به سـمت رئیس
هیئـت مدیـره وآقـای روح الـه بـااراده بـه شـماره ملـی 0748555102:به سـمت نائـب رئیس
هیئـت مدیـره وآقـای نیازمحمـد پوراسـدی بهلولی به شـماره ملـی 0748551328:به سـمت
منشـی هیئـت مدیـره و آقایـان گل محمد شـکوهی بهلولـی به شـماره ملـی0748551328:
و میـرداد صاحبـدل بهلولـی بـه شـماره ملـی 0748550984:و حسـینعلی پرهـاده به شـماره
ملـی 0748551662:و محمدجـان حمیـدی بهلولی به شـماره ملی 0748550658:به سـمت
اعضـای اصلـی هیئت مدیـره و آقای محمد شـکری بهلولی کدملـی 0748553886:به سـمت
مدیـر عامـل خـارج از اعضـای هئیـت مدیـره  - 2کلیـه قراردادهـا و اسـناد رسـمی و تعهد آور
بانکـی از قبیـل چک ،سـفته و بـرات و اوراق بهادار بـا امضای ثابت آقای محمد شـکری بهلولی
بسـمت مدیرعامـل وآقـای غالمحسـین خدادی بسـمت رئیس هیـات مدیره ودر غیاب ایشـان
آقـای روح الـه بااراده بسـمت نایب رئیس هیات مدیره مهر شـرکت دارای اعتبار اسـت و اسـناد
عـادی و نامـه هـا با امضای آقای محمدشـکری بهلولی بسـمت مدیرعامل و مهر شـرکت معتبر
خواهـد بـود .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسـات غیرتجاری تایبـاد ()787048
------------------------آگهـی تغییـرات شـرکت سـنگ معدنی گوهر شـرق روسـتای رهنه شـرکت تعاونی به شـماره
ثبت  707و شناسـه ملی  14000108634به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور
فـوق العـاده مـورخ  30/11/1397و نامـه شـماره  8059مـورخ  25/12/97اداره تعـاون کار و
رفـاه اجتماعـی شهرسـتان تایبـاد تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد  - 1 :اعضـاء هیئـت مدیـره به
قـرار ذیـل انتخـاب گردیدنـد :غالمحسـین خـدادادی شـماره ملـی 0748550119:و روح الـه
بااراده شـماره ملی 0748555102:و نیازمحمدپوراسـدی بهلولی شـماره ملـی0748551328:
و گل محمـد شـکوهی بهلولـی شـماره ملـی 0748551328:و میردادصاحبدل بهلولی شـماره
ملـی 0748550984:و حسـینعلی پرهاده شـماره ملـی 0748551662:و محمدجان حمیدی
بهلولـی شـماره ملـی 0748550658:بـه بسـمت اعضـای اصلـی هیئـت مدیـره و هـادی گلی
بهلولـی شـماره ملـی 0749798548:و محمـد مربـی بهلولـی شـماره ملـی0748447210:
و محمدشـکری بهلولـی شـماره ملـی 0748553886:و عبدالرحیـم عبـدی کراتـی شـماره
ملـی 0748390278:بـه عنـوان اعضـای علـی البدل هیـات مدیره شـرکت تعاونی بـرای مدت
سـه سـال انتخـاب شـدند -2 0روح الـه گلـی بهلولـی شـماره ملـی 0748447210:بـه عنوان
بـازرس اصلـی و اصغـر زابلی بهلولی شـماره ملـی 0749847972:به عنوان بـازرس علی البدل
شـرکت تعاونـی بـرای مدت یکسـال مالی انتخـاب گردیدنـد  - 3 .صورتهای مالی سـالهای 95
و  96بـه تصویـب رسـید .اداره کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان خراسـان رضـوی مرجع ثبت
شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری تایبـاد ()787057

