اقتصادی
اخبار

تغییر احراز هویت برای ورود به

سامانههای معامالت برخط

رئیــس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار ســرمایه گفت :قابلیت
احــراز هویت چندعاملــی برای ورود به ســامانهها بــر روی کلیه
ســامانههای معامالت برخط بازار ســرمایه فعال شده و انجام از ۱۵
آذر ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ،با توجه به مصوبه
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،استفاده از قابلیت احراز
هویت چند عاملی برای ورود به سامانههای معامالت برخط از تاریخ
 ۱۵آذر ضروری است .حامد سنجری ،رئیس مرکز نظارت بر امنیت
اطالعات بازار ســرمایه در این خصوص ،گفت :در حال حاضر ورود
به ســامانههای معامالتی صرفاً با استفاده از نام کاربری و رمز عبور
انجام میشــود و با توجه به امکان افشا رمز عبور کاربران ،استفاده
از این روش ،سطح امنیتی مناسبی ندارد.
وی اضافه کرد :اســتفاده از عامل ثانویه همچون کد پیامکی در کنار
نام کاربری و رمز عبور ،تا حد زیادی در امنســازی ورود کاربران به
ســامانهها مؤثر خواهد بود .از این رو ،در کلیه سامانههای معامالت
برخط این قابلیت در حال حاضر افزوده شده است و امکان استفاده
کاربــران از این قابلیت وجود دارد .بــا توجه به مصوبه هیئت مدیره
محترم ســازمان بــورس ،از تاریخ  ۱۵آذر  ۱۳۹۹امــکان ورود به
ســامانههای معامالت برخط بدون اســتفاده از ایــن قابلیت وجود
نخواهد داشت.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار ســرمایه ضمن اشــاره
بــه اهمیت حفاظت کاربــران از اطالعات ورود به حســاب کاربری
خود ،عنوان کرد پیادهســازی قابلیت احــراز هویت چند عاملی در
ســامانههای معامالت برخط نقش مؤثری در کاهش جرایم سایبری
درحوزه بازار سرمایه خواهد داشت.
وی همچنین اشــاره کرد :به منظور آشنایی بیشــتر مشتریان بازار
ســرمایه با نحوه استفاده از قابلیت مذکور ،کلیه کارگزاریها موظف
به تدویــن فایل راهنما و درج آن در ســامانه معامالت برخط خود
بوده و الزم اســت پاسخگوی سواالت مشتریان خود باشند.

امتیاز دارندگان مسکن ملی ،در

صورت فروش سلب می شود

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران گفت :هــر گونه خرید و
فروش امتیاز مســکن ملی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی
خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرســازی ،خلیل
محبتخــواه در خصوص بحــث خرید و فروش امتیــاز طرح اقدام
ملــی با با تاکیــد بر اینکه خرید ،فروش ،واگــذاری و انتقال به غیر
مســکن ملی غیرقانونی است ،اظهار داشــت :قطعاً در صورت خرید
و فروش امتیاز مســکن ملی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
به همین خاطر و با این اعالم عواقب هرگونه اقدام بر عهده شــخص
بــوده و هیچ گونه وکالتی بالعــزل از مراجع ذی ربط به نام خریدار
صادر نخواهد شــد.محبت خواه با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده
خرید و فروش ،واحد مسکونی مورد معامله سلب امتیاز خواهد شد،
گفت :به همین خاطر الزم اســت مردم عزیز با اطالع از این موضوع،
مراقب کالهبرداریها باشــند.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
در پایان خاطرنشــان کرد :اگر متقاضیان تاکنون هیچ گونه پیامکی
جهت انجام سایر امور بعدی کاری دریافت نکردهاند ،هرچه سریعتر
از مراجــع ذی ربط (محل ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مســکن)
پیگیر کارهای ادامه ثبت نام و واریز وجه باشــند.
آگهــی تغییــرات شــرکت الوند مهر تویســرکان شــرکت با مســئولیت
محــدود به شــماره ثبت  668و شناســه ملــی 10103487165
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 24/02/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید:آقــای میثــم ســلیمانی بــه شــماره ملــی  5840012378بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره
خانــم لیــا حریــری بــه شــماره ملــی  3978221845بــه ســمت
مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیــات مدیــره( خــارج از شــرکاء)
2کلیــه اوراق واســناد بهــادار وتعهدآورشــرکت از قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا  ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه
هــای عــادی و اداری باامضــاء رئیــس هیــات مدیــره (بــه تنهایــی)
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
()868056( )868056
آگهــی تغییــرات شــرکت عرصــه صنعــت تیــراژه اســدآباد شــرکت تعاونــی به
شــماره ثبــت  705و شناســه ملــی 10980212792
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 23/06/1398و برابــر نامــه شــماره  947/23مــورخ 26/06/1398
اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیل اتخاذ
شــد :
 - 1اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب
گردیدنــد:
علی داد خزائیان به کدملی  5849674225عضو اصلی هیات مدیره
یوسف خزائیان به کدملی  3308984245عضو اصلی هیات مدیره
راحلــه ســهرابی امیــن بــه کدملــی  3309870111عضــو اصلــی هیــات
مدیــره
فرشته خزائیان به کدملی  5849677461عضو علی البدل
برنج الیاسی به کدملی  3979056333عضو علی البدل
 - 2بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب
گردیدنــد:
اعظم خزائیان به کدملی  3309889068به سمت بازرس اصلی
فریبا خزائیان به کدملی  3309844862به سمت بازرس علی البدل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()832509

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی اســدآباد شــرکت تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  881و شناســه ملــی 10861092382
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 08/10/1398و باســتناد نامــه  1002/342/14مــورخ 29/11/98
اداره تعــاون روســتایی شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1یدالــه شــکری رهبریــان بــه شــماره ملــی  4010522283بــه
ســمت بــازرس اصلــی و نصــرت الــه جواهــری بهــروز بــه شــماره ملــی
 4010738022بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی
انتخــاب گردیدنــد.
 - 2اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب
گردیدنــد:
حیــدر ملکــی مــؤدب بــه شــماره ملــی  4010432381و شــاهپور هادیــان
بــه شــماره ملــی  4010499613و حســن ســیف بــه شــماره ملــی
 4010560258و روشــنعلی رجبــی بــه شــماره ملــی 4010238240
و زمــان نجفــی بــه شــماره ملــی  4010099501بعنــوان اعضــا اصلــی
هیــات مدیــره و ســیروس میرزایــی بــه شــماره ملــی  4010745584و
جهانبخــش جواهــری فیــروز بــه شــماره ملــی  4010522127بعنــوان
اعضــا علــی البــدل هیــات مدیــره
 - 3حســاب ســود و زیــان ســال  97مــورد تصویــب و تاییــد مجمــع قــرار
گرفــت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()832512( )832512

دوشنبه  19آبان ماه -1399شمــاره 4059

جزئیات ارائه کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت
معــاون فناوری و توســعه نوآوری
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی
جزئیــات ارائــه کارت اعتباری به
مشــموالن ســهام عدالت را اعالم
کرد.
علیرضا ماهیار در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه اکثر صاحبان ســهام
عدالت از اقشــار آسیبپذیر جامعه
هســتند ،اظهار کرد :هــدف مهیا
کردن فرصتی بــرای نگهداری این
سهام در عین برخورداری از منافع
آن و جلوگیری از فروش زودهنگام
سهام عدالت برای مشموالن است.
وی ادامــه داد :بــه همیــن دلیل
طــرح ارائهــی کارت اعتبــاری به
مشموالن ســهام عدالت پیشبینی
شــد .طراحی ایــن برنامهریزی بر
مبنای ارتباط بین بازار پول و بازار
ســرمایه است و ســعی شده همه
مراحل و ابعــاد حقوقی آن به طور
کامل دیــده شــود.معاون فناوری
و توســعه نوآوری شــرکت سپرده
گذاری مرکزی بــا تاکید بر اینکه
در مدل سنتی فرد باید به مجموعه
ســپرده گذاری مرکزی مراجعه و

ســهام خود را وثیقه میکرد ،اظهار
کرد :اما برای سهام عدالت سازوکار
کامــا الکترونیکــی و برخط دیده
شــده و فرد یا وثیقهگذار از طریق
درگاه الکترونیک بانکها درخواست
خود را ارســال میکند و پس از آن
سرویسها و تبادالت اطالعاتی بین
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و
بانکها برقرار میشــود.ماهیار در
ادامــه با تاکید بر اینکه براســاس
ارزش دارایــی ســهام عدالــت به
سهامدار تســهیالت داده میشود،
توضیــح داد :برخی از بانکها طرح
را در قالب اعطــای کارت اعتباری

دیدهاند و برخی از بانکها در صدد
این هستند که یکی از حسابهای
مشتری را شــارژ کنند و سهامدار
بتوانــد از تســهیالت مربوطــه در
بانکها برخوردار شوند.
وی اضافه کــرد :در واقع هر بانکی
متناسب با سطح پوشش ریسک یه
درصــدی از دارایی خود را در قالب
اعتبار ارائه میدهد.
امضای تفاهمنامــه با  ۷بانک برای
غیرمستقیمها
معــاون فناوری و توســعه نوآوری
شرکت ســپرده گذاری مرکزی به
این ســوال که طرح مذکور شامل

مشــموالنی میشــود کــه روش
مســتقیم را برای مدیریت ســهام
خــود انتخــاب کردهانــد یا روش
غیرمســتقیم؟ اینگونه پاســخ داد
که این طرح بــه صورت ویژه برای
غیرمســتقیمها دیده شــده است.
در حــال حاضر برای مســتقیمها
چند بانــک از جمله بانک ملی این
کار را انجــام میدهند ،اما با توجه
به اینکــه غیرمســتقیمها حدود
 ۳۰میلیون هســتند تســهیالت با
جدیت بیشــتری دنبال میشود و
تعداد بانک بیشــتری به این طرح
میپیوندنــد.وی ادامــه داد :تقریبا
هفت بانک درخواست خود را اعالم
کردهاند و در شرف عقد تفاهمنامه
بین شرکت ســپردهگذاری مرکزی
هستند .بانکهای دیگر نیز با توجه
به حمایــت وزارت امور اقتصادی و
بانــک مرکزی تمایــل به همکاری
در این راستا دارند.به گفته ماهیار،
فرآیند کامال به صورت الکترونیکی
اســت و متقاضیــان میتواننــد
درخواســت خــود را از طریــق
اپلیکیشنهای بانکی ارائه دهند.

حوزه کشاورزی صاحب شهرک نوآوری و استارتاپی میشود
تهــران  -ایرنا  -شــرکت خدمات
کشــاورزی و معاونــت علمــی و
فناوری ریاســتجمهوری با امضای
تفاهمنامهای ،ایجاد شهرک نوآوری
و اســتارتاپی حوزه کشاورزی را در
دستور کار قرار دادند.
به گــزارش ایرنــا ،تاکیــد دولت
استفاده از شرکتهای دانش بنیان
در حوزه کشاورزی است.
درابتدای ســال  ۹۹پیرو دســتور
وزیر جهاد کشاورزی ایجاد شهرک
استارتاپی توســط شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی کلید خورد.
همچنین یونیــدو آلمان در گزارش
ســالیانه خود بــرای نخســتینبار
بــه معرفی اســتارتآپهای بخش
کشاورزی ایران پرداخت.
در همین پیوند ،به منظور گسترش
همکاری بین شرکت مادر تخصصی
خدمات کشاورزی و معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری و ضرورت

توســعه همهجانبــه و همافزایــی
تــوان و امکانــات و بهرهمنــدی از
ظرفیتهــای در اختیــار دو طرف،
امروز (یکشنبه) تفاهمنامه همکاری
بین شــرکت مادرتخصصی خدمات
کشــاورزی و معاونــت علمــی و
فناوری ریاســتجمهوری توســط
«ســید محمد مجابی» مدیر عامل
شــرکت و «اســماعیل قادریفر»
رییــس مرکز توســعه فناوری های

آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی اســدآباد شــرکت تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  881و شناســه ملــی 10861092382
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  26/10/1398و باســتناد
نامــه  1002/342/14مــورخ  29/11/98اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1سمت اعضا هیات مدیره به قرا ذیل تعیین گردید :
آقــای حیــدر ملکــی مــؤدب بــه کــد ملــی  4010432381بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره
آقــای روشــنعلی رجبــی بــه کــد ملــی 4010238240بــه ســمت نایــب
رئیــس هیــات مدیــره
آقــای زمــان نجفــی بــا کــد ملــی  4010099501بــه ســمت منشــی هیــأت
مدیــره
آقایــان حســن ســیف بــا کــد ملــی  4010560258و شــاهپور هادیــان
باکدملــی  4010099501بــه عنــوان اعضــا هیئــت مدیــره
 - 2آقــای رضــا مــرادی جاویــد بــه کــد ملــی ( 4010433851خــارج از
هیــات مدیــره) بســمت مدیــر عامــل انتخــاب گردیــد
 - 3حــق امضــای کلیــه چکهــا و قراردادهــا واســناد و اوراقــی کــه ایجــاد
تعهــد بــرای شــرکن نمایــد ویــا تمــام ویاقســمتی از حــق شــرکت را منتفــی
ســازد،به اســتثنای مــوارد کــه هیــأ ت مدیــره بــه منظــور اداره امورجــاری
شــرکت ترتیــب خاصــی داده باشــد ،پــس از تصویــب هیــأت مدیــره بــا
امضارئیــس هیــأت مدیــره ومدیرعامــل ومهــر شــرکت معتبرخواهــد بــود.
اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــای مدیرعامــل صــادر خواهــد شــد مگــر
مراســات هیــأت مدیــره کــه بــه امضــای رئیــس هیــأت مدیــره صــورت
خواهــد گرفــت .و براســاس تبصــره مــاده  41اساســنامه شــرکت تعاونــی
روســتایی اســدآباد درغیــاب رئیــس هیــأت مدیــره وظایــف او بــه عهــده
نایــب رئیــس خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد()832510

آگهــی تغییــرات شــرکت ره آوران فــردای آرام الونــد شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  979و شناســه ملــی
14008072735
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 02/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1مــوارد ذیــل بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد :
تهیــه و اجــرای طرحهــای حفــظ ،احیــاء ،اصــاح و بهــره بــرداری
اصولــی و پایــدار منابــع طبیعــی و ارائــه مشــاوره فنــی  ،اجرایــی،
ترویجــی و مدیریتــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــرای بهبــود
شــرایط و افزایــش کمــی و کیفــی محصــوالت و خدمــات موضــوع
شــرکت .شــرکت مــی توانــد کلیــه طرحهــای منابــع طبیعــی از جملــه
بــذر پاشــی ،کپــه کاری ،نهــال کاری ،قــرق مراتــع ،تهیــه بــذور
مرتعــی ،طرحهــای بیابــان زدایــی ،ایجــاد بادشــکن ،و مالــچ پاشــی و
طرحهــای مربــوط بــه فعالیتهــای آبخیــزداری از جملــه احــداث انــواع
ســد ،بنــد ،بانکــت ،و عملیــات حفاظــت آب و خــاک و همچنیــن
طرحهــای بهــره بــرداری شــامل کاشــت و توســعه رویشــگاههای
جنگلــی و مرتعــی و گیاهــان دارویــی و صنعتــی و طرحهــای
جنگلــکاری و جنگلــداری از جملــه شناســایی رویشــگاههای جنگلــی
زراعــت چــوب جنگلــکاری و ایجــاد فضــای ســبز و ایجــاد و احــداث
پارکهــای جنگلــی و همچنیــن طرحهــای حفاظــت و حمایــت از عرصــه
هــای منابــع طبیعــی از جملــه اجــرای کمربنــد حفاظتــی عملیــات
پیشــگیری و کنتــرل حریــق شناســایی و کنتــرل آفــات و بیمــاری
هــای گیاهــی بــه انجــام رســاند  .طراحــی و اجــرای فعالیــت هــای
مربــوط بــه بهســازی و نگهداشــت محیــط شــهری ،فضــای ســبز
و زیبــا ســازی انجــام عملیــات جمــع آوری و نگهــداری اصولــی،
فــراوری و تبدیــل ،ارزیابــی و فــروش محصــوالت جنگلــی،
مرتعــی ،دامــی و کشــاورزی بــه مــدت نامحــدود (در کلیــه مــوارد
در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم).
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان
()832526

راهبردی معاونــت علمی و فناوری
ریاستجمهوری به امضا رسید.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی،
در ایــن تفاهمنامه مواردی همچون
همــکاری و مشــارکت در ایجــاد
و راهانــدازی شــهرک نــوآوری و
استارتاپی حوزه کشاورزی در اراضی
متعلق به شــرکت در اســتانهای
تهران و البرز ،همکاری و مشــارکت
در تهیه و تنظیــم برنامههای کوتاه

مدت ،میانمــدت و بلندمدت برای
تحقق نوآوری در ابعاد ســازمانی و
فراســازمانی ،همکاری و مشارکت
در برنامهریزی و برگزاری دورههای
آموزشــی ،کارگاههــا ،کنفرانسها،
همایشها و نمایشــگاههای علمی
و آموزشــی و تخصصــی ،همکاری
و مشــارکت در زمینــه ارائــه
مشــاوره ،تحلیل و طراحــی ،اجرا
و نظــارت بــر پروژه هــای مصوب
در راســتای راهاندازی شهرکهای
نــوآوری و اســتارتاپی شــرکت و
معرفی ســرمایهگذار و شرکتهای
دانشبنیــان و تســهیل در صدور
مجوزهــای الزم ،مــورد توافق قرار
گرفت.
همچنین مقرر شد بین دو تا سه ماه
آینده نخســتین نمایشگاه نوآوری و
استارتاپی بخش کشاورزی با حضور
مسووالن در اراضی متعلق به شرکت
برگزار شود.

آگهــی تغییــرات شــرکت عرصــه صنعــت تیــراژه اســدآباد شــرکت تعاونــی به
شــماره ثبــت  705و شناســه ملــی 10980212792
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  23/06/1398و برابــر نامــه
شــماره  947/23مــورخ  26/06/1398اداره تعــاون کــر و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان اســدآباد تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
علــی داد خزائیــان بــه کدملــی  5849674225بــه ســمت رئیــس و عضــو
اصلــی هیــات مدیــره
یوســف خزائیــان بــه کدملــی  3308984245بــه ســمت مدیرعامــل و نایــب
رئیــس وعضــو اصلــی هیــات مدیــره
راحلــه ســهرابی امیــن بــه کدملــی  3309870111بــه ســمت منشــی وعضو
اصلــی هیــات مدیره
 - 2دارنــدگان حــق امضــاء :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار بــا امضــاء مدیرعامل
و رئیــس هیئــت مدیــره بــه همــراه مهــر تعاونــی اعتبــار دارد ،اوراق عــادی بــا
امضــاء مدیرعامــل و مهــر تعاونــی معتبــر می باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
()832527( )832527

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آرون مبتکــران پالیــز درتاریــخ
 20/11/1398بــه شــماره ثبت  2865به شناســه ملــی 14008979900
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :تامیــن نیــروی انســانی جهــت انجــام امــور خدماتــی ( نامــه
رســانی پیشــخدمتی تلفنچــی ) و باغبانــی و فضــای ســبز و نگهــداری پارکهــا
وخدمــات شــهری ( حمــل زبالــه و شتشــو معابــر ),آشــپزخانه و رســتوران
و تهیــه و طبــخ غــذا وتوزیــع در ســلف دانشــجوئی وبیمارســتانها تعمیــر و
نگهــداری و تاسیســات ( آب و بــرق .گاز و مخابــرات ),تامیــن نیــروی انســانی
در امــور حمــل و نقــل ,امــور پارکینــگ هــا و نیــروی پارکبــان بــرای ادارات
دولتــی و ارگانهــا و ســازمانهای خصوصــی و شــهرداریها ,خدمات بیمارســتانی (
بیمــار بــری و امورغرفــه هــای بیمارســتانی ) وامــور اداری و رایانــه ( تایــپ و
و تکثیــر ) وانجــام امــور بازرگانــی شــامل صــادرات و واردات درصــورت لزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان مالیــر  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
مالیــر ،محلــه خیابــان ســعدی  ،خیابــان شــهید علــی ترکزبــان  ،بــن بســت
صارمــی  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی 6571414515
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقــای حمیــد رضــا قیاســوند بــه شــماره ملــی  3930522845دارنــده
 700000ریــال ســهم الشــرکه
خانــم معصومــه یوســفی جوزانــی بــه شــماره ملــی  3933230810دارنــده
 300000ریــال ســهم الشــرکه
اعضا هیئت مدیره
خانــم معصومــه یوســفی جوزانــی بــه شــماره ملــی 3933230810و بــه
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود
خانــم نســرین غیاثونــد بــه شــماره ملــی 3934537200و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از
قبیــل چــک و ســفته بــروات و قــرارداد هــا وعقــود اســامی و کلیــه نامــه
هــای عــادی و اداری بــا امضــا رئیــس هیــات مدیــره خانــم معصومــه یوســفی
جوزانــی ودر صــورت عــدم حضوربــا یکــی از ســهامداران و بــه همــراه مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی
باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مالیر
()859828( )859828
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اخبار

چگونگی فعالیت بانکها در صورت

تعطیلی تهران

دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت :در صورت تعطیلی
تهران به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا ،بانکها خدمات غیرحضوری و
الکترونیکی خود را ادامه میدهند و پیشــنهاد میکنم تا در مناطق بزرگ
استانها شعبی از بانکها به صورت کشیک فعال باشد.
محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره احتمال تعطیلی تهران و
چگونگی فعالیت بانکها ،اظهار کرد :تاکنون در این زمینه بخشــنامهای به
بانکهای خصوصی اعالم نشــده است و ما همیشه طبق ابالغیههای ستاد
کرونا که از طریق استانداریهای هر استان به بانکها اعالم میشود ،عمل
میکنیم؛ بنابراین ،تا زمانی که این موضوع از سوی ستاد کرونا مطرح نشود،
تصمیمات خاصی گرفته نخواهد شد.
وی افزود :در صورتی که تعطیلی تهران اعالم شود ،حتما بانکها هم تعطیل
میشوند اما در حال حاضر ابالغیه حضور  ۵۰درصدی کارکنان تا اوایل آذر
ماه اجرا میشــود و تنها در موارد استثنایی که در منطق ه بزرگی یک شعبه
از یک بانک وجود دارد و تعداد کارکنان کمی دارد ،ناچار هســتند تا شعبه
را باز نگه دارند.
جمشــیدی ادامه داد :اگر تعداد کارکنان یک شعبه کم باشند ،شعبه یک
روز تعطیل و روز دیگر فعال خواهد بود .در حال حاضر هم برخی از شــعب
روزهای فرد یا زوج تعطیل هستند و فعالیت آن را شعبه نزدیک به آن بانک
انجام میدهد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسســات اعتباری گفت :در صورتی که
همه بانکهــا را تعطیل کنند هم خدمات دهی الکترونیک آنها همچنان
ادامه خواهد داشت و خدمات بانکی متوقف نخواهد شد و پیشنهاد من این
است که شعبی از بانکها در مناطق بزرگ به صورت کشیک فعال باشد.
وی در پایان با بیان اینکه تمام خدمات بانکی که الکترونیکی انجام میشود،
حضــوری هم صورت میگیرد ،تاکید کرد :اگر در موارد ضروری غیر از این
باشد ،آن بانک دارد کوتاهی میکند اما توصیه ما این است تا بیشتر فعالیتها
الکترونیکی انجام شــود ،زیرا هم از هزینه رفتوآمد کاســته میشود و هم
کارمزد این نوع خدمات از خدمات حضوری کمتر است.

سود بانکی کاهش نمییابد

ادعاهایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در فضای مجازی مطرح شده
است که پیگیریهای ایرنا نشان میدهد چنین موضوعی ،مطرح نبوده و
در دستور کار نیز قرار ندارد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی
سایتهای خبری ،ادعا شده است که با توجه به کاهش انتظارات تورمی،
سود بانکی به کمتر از  ۱۵درصد کاهش مییابد.
پیگیریهای ایرنا از نهادهای ذیربط نشــان میدهد که این ادعا صحت
نداشــته و نه تنها در نهادهای ذیربط مطرح نیست ،بلکه در دستور کار
ه م قرار ندارد.
تغییرات نرخ سود بانکی در سالهای اخیر
براســاس این گزارش ،ریشه تغییرات نرخ سود بانکی در سالهای اخیر
به تیر ماه  ۹۵برمیگردد که تصمیم گرفته شــد نرخ سود بانکی به ۱۵
درصد کاهش یابد ،اما هیچ گاه اجرایی نشــد و بانک ها تمکین نکردند.
به این صورت که موسســات مالی غیر مجاز برای جذب هر چه بیشــتر
ســپردههای مردم ،نرخ سود خود را باالتر از  ۱۵درصد در نظر گرفتند و
همین عامل ،باعث شد تا بانکها نیز برای فرار از شکست ،مجبور شوند
نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند بنابراین پروژه کاهش نرخ سود
به  ۱۵درصد عمال با شکست مواجه شد.
آگهــی تغییــرات شــرکت ارتبــاط رســان نــور اکباتــان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  6502و شناســه ملــی 10820065431
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 11/06/1398
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
 - 1بــه موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده مربوطه در اساســنامه
اصــاح گردید :
فنــی و خدماتــی امــور مخابراتــی (حفــاری و کابــل کشــی و فیبــر نــوری
و نصــب سیســتم هــای مخابراتــی) واردات ماشــین آالت مــورد نیــاز
شــرکت  ،شــرکت در مزایــده هــا و مناقصــه هــای دولتــی و خصوصــی ،
خریــد و فــروش و توزیــع کلیــه محصــوالت خدمــات مخابراتــی و ارتباطــات،
در صــورت ضــرورت قانونــی پــس از اخــذ مجوزهــای الزم .ثبــت موضــوع
فعالیــت شــرکت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی
باشــد.
 - 2تعــداد اعضــا هیئــت مدیــره از  2نفــر بــه  4نفــر افزایــش یافــت و
مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
 - 3مرکزاصلــی شــرکت از آدرس قبــل بــه آدرس جدیــد  :اســتان
همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،محلــه
ایســتگاه عبــاس آبــاد  ،خیابــان دکتــر شــریعتی  ،کوچــه میــراب  ،پــاک
 ، 15طبقــه همکــف  -کدپســتی  6516668757تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832529( )832529

آگهــی تغییــرات شــرکت ارتبــاط رســان نــور اکباتــان شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  6502و شناســه ملــی 10820065431
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 20/05/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1طبــق ســند صلــح شــماره  48405مــورخ 11/06/1398صــادره از دفترخانــه
 84همــدان آقــای جعفــر کرمــی بــا شــماره ملــی  3992257207از 4000000
ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ  1750000را بــه آقــای میثــم کرمــی بــا شــماره
ملــی  4031802285و مبلــغ  1500000را بــه آقــای مهــدی کرمــی بــا شــماره ملــی
 4032175578واگــذار نمــود و ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ  750000ریــال
کاهــش داد.
 - 2طبــق ســند صلــح شــماره  48404مــورخ  11/06/1398صــادره از دفترخانــه
 84همــدان خانــم مرضیــه رجبــی بــا شــماره ملــی  4030129897از 1000000
ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ  750000ریــال را بــه آقــای میثــم کرمــی بــا
شــماره ملــی  4031802285انتقــال داد ومیــزان ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ
 250000ریــال کاهــش داد .
در نتیجــه شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه هریــک بعــد از نقــل و انتقــال بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد:
آقای جعفر کرمی دارنده  750000ریال سهم الشرکه
خانم مرضیه رجبی دارنده  250000ریال سهم الشرکه
آقای مهدی کرمی دارنده  1500000ریال سهم الشرکه
آقای میثم کرمی دارنده  2500000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832530( )832530

آگهــی تغییــرات شــرکت ارتبــاط رســان نــور اکباتــان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  6502و شناســه ملــی
10820065431
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 11/06/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن
گردیــد:
آقــای جعفــر کرمــی شــماره ملــی  3992257207بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره
خانــم مرضیــه رجبــی شــماره ملــی  4030129897بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره
آقــای مهــدی کرمــی شــماره ملــی  4032175578بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای میثــم کرمــی شــماره ملــی  4031802285بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره
 2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآورشــرکت از قبیــل چــک،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیرعامــل
و رئیــس هیئــت مدیــره مشــترکا ً و بــا مهــر شــرکت مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832532( )832532

