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خبر

از رشد  40درصدی تولید و افزایش 30
درصدی صادرات در نیمه نخست سال

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر

داد.

بابک علیزاد شهیر گفت :در نیمه

نخست سال جاری شاهد جهش تولید

چند باره رکورد تولید محصوالت فوالدی در
مقایسه با سال های قبل بودیم.

وی افزود :تولید روزانه با تناژ  2500تن

در خطوط نورد با سه ونیم خط فعال و

همچنین رکورد  3971تن روزانه ذوب و نورد

روزانه براي نخستين بار از زمان فعاليت

اين مجتمع انجام شده است.

علیزاد شهیر ادامه داد :با اصالحات الزم

در فرآيندهاي توليد ،مباحث اقتصادي و

بازرگاني  ،ركورد توليد اين مجتمع در نيمه

نخست امسال به  367هزار و  784تن ثبت
شد که اين ميزان توليد در تاريخ تاسيس
اين شركت بي سابقه بوده ضمن اینکه

افزايش  40درصدي را نسبت به مدت زمان
مشابه سال گذشته شاهد بوديم.

وی درباره صادرات مجتمع فوالد صنعت

بناب نیز گفت :در شش ماه نخست سال

جاری  31هزار تن محصول به خارج از

کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  30درصد افزایش داشت .با

برنامه ريزي صورت گرفته ،میزان صادرات

در نيمه دوم امسال بيش از اين ميزان

خواهد بود و در اين زمينه مذاكرات و

اقداماتي انجام شده است.

عليزاد شهير كشورهاي همسايه وآسياي

ميانه را از عمده بازارهاي هدف نام برد و

افزود :عمده محصوالت صادراتي مجتمع
به كشورهاي عراق ،سوريه ،ارمنستان

اخبار

«ابتکار» چالشهای قیمتگذاری سه ماه یک بار خودرو در کنار تورم بازار را بررسی میکند

افزايش  40درصدي توليد
و  30درصدي صادرات فوالد بناب
در سال جهش تولید

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب

بازاروسرمایه
پرداخت چک علیالحساب به شرکت
لبنیاتیمیهن

موتور دوگانه سوز گرانی خودرو!

مدتی است که بحث افزایش قیمت خودرو هر سه
ماه یکبار به میان آمده است ،ماجرا از آنجایی شروع
میشود که با تصمیم شورای رقابت قرار بر این شد
خودروسازان هر سه ماه یکبار با افزایش نرخ تورم
بخشی ،نرخ خودرو را افزایش دهند .به بیانی دیگر
اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصوالت
خود آن هم هر سه ماه یک بار باشند باید درخواست
خود را به وزارت صنعت اعالم کنند و با دریافت نرخ
تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی درمورد
تغییر قیمتها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود.
حال اخیرا گفته شده است مطابق با نرخ تورمی
بخشی که بانک مرکزی اعالم کرده خودروسازان مجاز
به افزایش حداکثر  25درصدی در قیمت محصوالت
در  3ماهه سوم سال جاری شدند .امسال مطابق
با دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای
رقابت هر سه ماه یکبار قیمت انواع محصوالت
داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی
اعالم میشود تغییر خواهد کرد .بر همین اساس در
 3ماهه سوم امسال خودروسازان با ارائه هزینههای
تولید درخواست افزایش قیمتها را به وزارت صنعت
ارائه کردند و متولی بخش صنعت ایدرو را مسئول
نظارت بر صنعت خودرو معرفی و در نهایت این
بخش با برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و
شورای رقابت تجدید نظرها را بر تغییرات قیمتی
خودرو در  3ماهه سوم امسال تصویب کرد .در این
توافقات خودروساز مطابق با نرخ تورمی بخشی که
بانک مرکزی اعالم کرده مجاز به افزایش حداکثر 25
درصدی در قیمتها است .البته نحوه اجرایی شدن
این موضوع با خودروسازان است چراکه میتوانند در
برخی از محصوالت این افزایش قیمت را اجرایی نکرده
یا به صورت چند مرحله اجرایی کنند.
قیمتگذاری ،آخرین مشکل صنعت خودرو
همانطور که قبال اشاره شد با تصمیم شورای رقابت،
خودروسازان هر سه ماه یکبار با افزایش نرخ تورم
بخشی ،نرخ خودرو را افزایش میدهند ،افزایش
قیمتی که به گفته کارشناسان میتواند در بازار آزاد
اثرات منفی بسیاری بگذارد .بسیاری تحلیلگران
معتقدند افزایش سه ماه یکبار نرخها ریتم منظم
بازار آزاد را به هم میریزد و موجب افزایش بیشتر
قیمتها خواهد شد .به گفته آنها تکرار یک دور باطل
افزایش قیمت میتواند تبعات سنگینی را برای بازار
و مصرفکننده به همراه داشته باشد .در این راستا
مرتضی مصطفوی ،کارشناس خودرو با اشاره به برهم
خوردن نظم بازار با چنین اقداماتی به «ابتکار» گفت:
قیمتگذاریهای سه ماهه قطعا بازار را برای افزایش
قیمت بیشتر ،آماده میکند و این روند هر سه ماه
یکبار به تنش صنعت خودرو دامن میزند .متاسفانه
اینروزها دستگاههای نظارتی و سیاستگذاران تمام
مشکالت و چالشهای صنعت خودرو را رها کرد ه و
تمام توجه خود را به ماجرای قیمتگذاری معطوف
کردهاند .صحبت از قیمت یعنی تامین منافع
خودروساز و قطعهساز! قیمتگذاریها در صنعت
خودرو اکثرا به بهانه افزایش هزینهها ،حفظ نیروی
کار و ...بوده و این در حالی است که قیمت در این
صنعت مسئله آخراست .به بیانی دیگر قیمت یک

کیمیانجفی

بیمه دانا  ۱۵۰۰میلیارد ریال
خسارت به آقای لبنیات کشور
پرداخت کرد

kimia.najafi.23@gmail.com

ن و چالشهای
اینروزها صنعت خودرو با مشکالت بسیاری دستوپنجه نرم میکند ،در این میان خودروسازان به دنبال راه نجاتی برای خروج از بحرا 
به وجود آمده هستند .به گفته آنها افزایش قیمت خودرو در کارخانه یکی از راهکارهای جبران زیان و عبور از بحران خواهد بود ،راهکاری که به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تنها باعث آشفتگی بیشتر قیمتها در بازار میشود.

بازار انحصاری
است و هر
خودرویی با
هر قیمتی که
عرضه شود به
فروش خواهد
رسید و صدای
مصرفکننده
به گوش کسی
نمیرسد
معلول بوده و پیش از هر چیز باید به دنبال علتهای
گشت و آنها را اصالح کرد ،چراکه اصالح علتها
اصالح معلول را به دنبال خواهد داشت .ما باید توجه
داشته باشیم که با قیمتگذاریهای اینچنینی در برابر
مردم میایستیم.
این کارشناس خودرو ادامه داد :همانطور که قبال
اشاره کردم مسئله بازار و صنعت خودرو در وهله اول
قیمت نیست ،مشکالت ما در این بخش از اقتصاد
ناکارآمدیها ،هزینه استخدام پرسنل سفارششده و
 ...است که این هزینهها از جیب مصرفکننده تامین
میشود .اکنون میگویند برای جبران زیان هر سه
ماه یکبار قیمتها را افزایش دهیم ،اما من میگویم
چرا باید برای جبران زیان به جیب مصرفکننده فشار
وارد کنیم؟ اگر تصمیم این است که زیانی جبران
شود باید به دنبال اصالح صنعت خودرو رفت و
جلوی رانت و هزینههای بیدلیل را گرفت .اگر در این
بازار مصرفکننده مورد توجه بود باید گفته میشد
قیمت همین رقم خواهد ماند ،برای مدیریت بازار باید
صنعت را اصالح کرد.
به فکر جیب مصرفکننده باشیم
مصطفوی در ادامه صحبتهایش با تاکید به این
مسئله که هزینهها از جیب مصرفکننده تامین

میشود ،گفت :منافع عده زیادی تنها با قیمتگذاری
تامین میشود و به همین دلیل توجه به افزایش سه
ماهه قیمتها زیاد است و در این میان حساب جیب
مصرفکنندگان بررسی نمیشود .متاسفانه هزینه
ناکارآمدیها و داللیها از جیب مردم تامین شده و
این در حالی است که تنها به افزایش قیمت تاکید
میشود .ما باید بدانیم با راهکارهای متفاوت در هر
مقطعی از این صنعت حمایت شده اما تاکنون نه
تولید و نه کیفیت ما افزایش نیافته است.
این کارشناس صنعت خودرو مصرفکنندگان را
مظلوم یک جنگ نابرابر دانست و در این خصوص
ادامه داد :اکنون یک جنگ نابرابر در این بخش از
اقتصاد شکل گرفته و مردم در این جنگ مظلوم
هستند .همانطور که اشاره کردم بازار انحصاری
است و هر خودرویی با هر قیمتی که عرضه شود
به فروش خواهد رسید و صدای مصرفکننده
به گوش کسی نمیرسد .صنعت خودرو شرایط
نابرابری را برای مردم به وجود آورده است و حاشیه
آن تمامی ندارد .یک روز قیمتگذاری  3ماهه
مطرح میشود و روز بعد که تاریخ مصرف این کار
تمامشود ،خریدهای شرطی به میان میآید و این
داستان ادامه پیدا میکند.

جنس خودرو با کاالهای عرضه شده در بورس
یکی نیست
وی در پایان گفتوگو به حواشی عرضه خودرو در
بورس کاال اشاره کرد و گفت :حاشیه صنعت خودرو
تنها به قیمتگذاریهای سه ماه ختم نمیشود،
مسئلهای که اخیرا مطرح شده و اما و اگرهای بسیاری
را به راه انداخته ،عرضه خودرو در بورس است که
خودروسازان و قطعهسازان بسیار از آن استقبال
میکنند .این استقبال به دلیل این است که اکنون
قیمتها با اما واگر باال میرود اما در بورس کاال کسی
نمیتواند بگوید چرا قیمتها افزایش مییابد چراکه
آن موقع بورس تعیینکننده قیمتها خواهد بود.
من معتقدم ناجوانمردانهترین ضربه به مصرفکننده
عرضه خودرو در بورس کاال است چون عرضه و تقاضا
اکنون اختالف فاحشی دارد .به بیانی روشنتر ما دو
فروشنده داریم با  20هزار مصرفکننده و هنگامی که
بازار در دست  2نفر باشد هر قیمتی که در بورس
تعیین شود مصرفکننده مجبور است که نیاز خودش
را تامین کند .جنس خودرو با جنس کاالهایی که در
بورس عرضه میشود یکی نیست و همین مساله
چالشهای بسیاری را برای صنعت بازار به وجود
میآورد.

و آذربايجان ارسال شده ضمن اینکه

توسعه بازار صادراتي را نيز پیگیر هستیم

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون تأکید کرد

که افغانستان ،كشورهاي حاشيه خزر

فعالیت کانالهای تسهیالت دهی در تلگرام ذیل عنوان بانک توسعه تعاون ،جعلی است

و كشورهاي عربي نيز از متقاضيان

محصوالت ما به سبب كيفيت باال و توليد

مطابق با استانداردهاي جهاني هستند .

مجتمع فوالد صنعت بناب يكي از

شركت هاي فوالدي زيرمجموعه هلدينگ
گروه مالي گردشگري با دو واحد ذوب و

ريخته گري و خطوط متعدد نورد است كه

محصوالتي اعم از شمش فوالدي ،ميلگرد
از سايز  8تا  32در گريدهاي مختلف،

تيرآهن و نبشي توليد ميکند.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون با اشاره به
فعالیت این بانک در کانالها و مبادی رسمی و قانونی کشور تأکید
کرد این بانک هیچگونه فعالیتی در پیامرسان تلگرام ندارد.
شهرام بخشا ،رئیس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه
تعاون با تأکید بر اینکه روابط عمومی این بانک با توجه به وظیفه
ذاتی خود مبنی بر آگاهی بخشی و اطالعرسانی به عموم مردم،
در فضای مجازی بهطور اعم و شبکههای اجتماعی رسمی بهطور
خاص ،حضور مستمر و پررنگی دارد ،گفت :ارائه اطالعات
درست ،دقیق و بهموقع یکی از مهمترین اصول در بانک توسعه

شماره/3514ص -36/تاریخ99/7/16
•
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)

 -1مناقصه گذار :شهرداری محمدیه
 -2موضــوع تجدیــد مناقصــه :انجــام امــور نگهبانــی ،حفاظــت و حراســت فیزیکــی از
امــوال ،تجهیــزات ،مبلمــان و دریاچــه موجــود در پــارک بهشــت ناحیــه شــهری مهــرگان
شــهرمحمدیه ،بیســیم آتشنشــانی بــا بــرآورد اولیــه 27/430/000/000ریــال (25نفــر
نگهبــان محلــه) بــه مــدت یکســال.
 -3مهلــت و محــل دریافــت اســناد از تاریــخ نشــر آگهــی تجدیــد مناقصــه نوبــت
دوم حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه  1399/08/28امــور قراردادهــای
شــهرداری محمدیــه.
 -4مبلــغ ســپرده %5 :بــرآورد اولیــه بــه مبلغ1/371/500/000ریــال بــه صــورت
ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی نــزد بانــک ملــی شــعبه محمدیــه بــه شــماره
حســاب 3100002331001
 -5در صورتــی کــه برنــدگان اول ،دوم و ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نگــردد ســپرده
آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
 -6سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه مندرج میباشد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -8مــدت و محــل ارائــه پیشــنهادات :ازتاریــخ نشــر آگهــی تجدیــد مناقصــه نوبــت دوم
حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ ،1399/09/01محــل تحویــل اســناد
دبیرخانــه شــهرداری محمدیــه.
 -9زمــان و محــل بازگشــایی پــاکات روز یکشــنبه مــورخ 1399/09/02راس ســاعت
10صبــح در محــل دفتــر شــهردار میباشــد و حضــور شــرکتکنندگان و یــا نماینــده
آنــان بــا معرفینامــه کتبــی در جلســه بازگشــایی پیشــنهاد بالمانــع میباشــد.
 -10هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
تاریخ چاپ نوبت اول 1399/08/07 :تاریخ چاپ نوبت دوم1399/08/14 :
7404

روابط عمومی شهرداری محمدیه

نوبت اول

تعاون است که همواره تالش کردیم با بهرهگیری از تمام بسترها و
ظرفیتهای موجود در عرصه رسانه و اطالعرسانی آن را به صورت
مستمر و اصولی به انجام رسانیم.
وی ضمن درخواست از عموم هموطنان در خصوص هوشیاری
و صحتسنجی مبادی دریافت اخبار و اطالعات تأکید کرد :بانک
توسعه تعاون هیچگونه فعالیتی اعم از اطالعرسانی یا ارائه
خدمات تسهیالت دهی در شبکه پیامرسان تلگرام نداشته
و فعالیت کانالهای تلگرامی با عنوان این بانک در قالب
اعطای تسهیالت یا عضوگیری ،به صورت تام و تمام ،جعل عنوان

بوده و اساسا ًبا بانک توسعه تعاون کامال ًبیارتباط هستند.
بخشا تصریح کرد :بانک توسعه تعاون حق پیگیری
قانونی در خصوص جعل نام و نشان تجاری خود را توسط
سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی ازجمله متخلفین در
پیامرسان تلگرام محفوظ میدارد و از روشهای موجود قضایی
برای استیفای این حق استفاده خواهد نمود .شایانذکر است در
حال حاضر بانک توسعه تعاون در پیامرسانهای ایرانی شامل
گپ ،ایتا ،بله ،سروش و شبکههای اجتماعی اینستاگرام و آپارات
حضور فعال دارد.

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی)
فراخوان شماره 2۰99۰92421۰۰۰۰32 :

شماره مجوز1399.4۰99 :

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان

شــرکت گاز اســتان هرمــزگان در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی تهیــه مصالــح و اجــرای خطــوط انتقــال و تغذیــه و توزیــع
گازرســانی بــه دهســتان ایســین و تازیــان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد :
 .1موضــوع مناقصــه  :تهیــه مصالــح و اجــرای حــدود  21کیلومتــر خطــوط انتقــال و تغذیــه 427 ،کیلومتــر شــبکه توزیــع و نصــب  8800انشــعاب پلــی اتیلــن جهــت گازرســانی بــه
دهســتان ایســین و تازیــان
 .2مدت قرارداد  540 :روز تقویمی
 .3اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکتهــای الــف  :بندرعبــاس -بلــوار گاز -شــهرک
فجــر – شــرکت گاز اســتان هرمــزگان  -دفتــر امــور قراردادهــا  -تلفــن 07632197236
 .4مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
 .5مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان  :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان
 .6به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
 .7به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده میگردد.
 .8حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :رتبه دو نفت و گاز یا رتبه یک تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی.
ضمن ـاً کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه ،از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فراخــوان محقــق ســازند .اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه از
طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد.
نوبت دوم1399.08.11 :
نوبت اول1399.08.07 :
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
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اگهی تغییرات شرکت خدیو کوشان رخشان سهامی خاص به شماره ثبت  8215و شناسه ملی

اگهی تصمیمات شرکت تاج گل دنا نیک فکر سهامی خاص به شماره ثبت  8049و شناسه ملی

اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش

ذیل اتخاذ شد  1- :خانم فیروزه دوست به شماره ملی  4240147735به سمت بازرس اصلی و

 14006440432به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/29تغییرات ذیل

مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله میدان شهدا  ،خیابان معلم  ،خیابان معلم [5شهیدهوشنگ خسروانی
نژاد]  ،پالک  ، 0مجتمع تجاری گلها  ،طبقه همکف کد پستی 7591797648تعیین گردید 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 ()1003313

 14006050450به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/03/18تصمیمات

خانم مریم دلجو نسب به شماره ملی  4240099048به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

سال مالی انتخاب گردید-2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب

شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1029303

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه
دانا در مراسمی ،چک علیالحساب پرداخت
خسارت شرکت لبنیاتی میهن را اهدا کرد.
پس از وقوع حادثه آتش سوزی در شهرک
لبنیاتی میهن ،بالفاصله به دستور کاردگر
مدیرعامل بیمه دانا ،گروه کارشناسی ویژهای
برای برآورد میزان خسارت عازم محل حادثه شد
و با تشکیل پرونده و بررسی مستندات حادثه،
تالش شد در اولین فرصت ممکن ،این شرکت به
تعهدات بیمهای خود عمل کند.
کاردگر در همان شب حادثه با اعضای هیئت
همراه راهی محل حادثه شد تا از نزدیک در
جریان دالیل بروز آتش سوزی در انبارهای
شهرک لبنیاتی میهن و سپس راه های تسریع در
پرداخت خسارت به بیمه گذار قدیمی خود قرار
گیرد.
ثمره این تالشها به بار نشست و مدیر عامل
بیمه دانا با همراهی اعضای هیئت همراه ،عازم
دفتر مرکزی شرکت لبنیاتی میهن شد تا در اولین
فرصت ممکن چک علیالحساب خسارت این
شرکت را به مدیرعامل آن پرداخت کند.
بر اساس این گزارش ،طی مراسمی که با حضور
کاردگر نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه
دانا ،عبدالحسین پهلوان رئیس هیئت مدیره،
حسین حسینی قائم مقام مدیرعامل ،موسی
رضایی عضو هیات مدیره ،اسماعیل مهدوی نیا
عضو هیئت مدیره ،منصور حسینی معاون فنی
بیمههای اموال و مسولیت ،فرشید جوان معاون
مالی و اقتصادی ،اسماعیل عتیقه فروش مدیر
بیمههای آتش سوزی و مدیرعامل شرکت لبنیاتی
میهن برگزار شد ،چک علیالحساب بیمه دانا
به مبلغ  ۱۵۰۰میلیارد ریال بابت خسارت آتش
سوزی از طرف کاردگر به آقای ایوب پایداری
مدیرعامل شرکت لبنیاتی میهن پرداخت شد.
گفتنی است :شرکت بیمه دانا امسال نیز
طبق مستندات بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران همچنان در رتبه نخست توانگری مالی
قرار دارد و جزو معدود شرکت هایی است که
در ایفای تعهدات بیمه ای و پرداخت خسارت
به بیمه گذاران خود تالشهای ارزندهای انجام
داده است.

در شش ماهه نخست سال  99اتفاق افتاد

 63هزار و  500میلیارد ریال
تسهیالت اعطایی بانک رفاه
کارگران به واحدهای تولیدی

بانک رفاه کارگران در راستای تحقق شعار سال
و حمایت از تولید ،در شش ماهه نخست سال
 99بیشاز 63هزارو  500میلیاردریالتسهیالت
به واحد های تولیدی پرداخت کرده است.
برنامه ریزی و حرکت در مسیر تحقق شعار
سال مبنی بر جهش تولید جزو اولویت
های این بانک در سال جاری است .در
همین راستا از فروردین تا پایان شهریور ماه
سال جاری تعداد  16.009فقره تسهیالت به
مبلغ بیش از  63هزار و  500میلیارد ریال به
واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

آگهی تغییرات شرکت رابین سازه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت2018
و شناسه ملی  10861687722به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/06/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :مرتضی
محمدی به شماره ملی  4220060979و ایمان قاسم دوست به شماره ملی
 4231957169و کورش ذبیحی به شماره ملی  4231714894و مریم ذبیحی
به شماره ملی  4230424019و شهال دادفر به شماره ملی  3391975245به
سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و حق
امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته ،
برات و اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء مرتضی محمدی (رئیس هیئت
مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است  -2مریم ذبیحی به شماره
ملی  4230424019به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مرتضی
محمدی به شماره ملی  4220060979به سمت رئیس هیئت مدیره و کورش
ذبیحی به شماره ملی  4231714894به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
ایمان قاسم دوست به شماره ملی  4231957169و شهال دادفر به شماره
ملی  3391975245به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  3-آرش حسنی زاده با شماره ملی  4230988540به عنوان
بازرس اصلی و زینب امیریان چنارستان علیا با شماره ملی  4230532679به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 4- .روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()1029334

