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اخبار

«ابتکار» چالشهای طرح تامین کاالی اساسی را بررسی کرد

شفافسازی ارزی بیمه آسیا

بار سنگین مالی و معنوی یارانه برای دولت

مسعود بادین ،مدیرعامل بیمه آسیا در
نامهای رسمی به ابهام در خصوص وضعیت
ارزی این شرکت پاسخ داد و اعالم کرد:
درصورت اعالم نرخ جدید تسعیر ارز از سوی
بیمه مرکزی ،صورتهای مالی این شرکت
تا پایان دوره با نرخهای  ۳۰اسفندماه ۹۹
تسعیر خواهد شد .به گزارش دنیای بیمه،
حساب ارزی بیمه آسیا مثبت است و تسعیر
نرخ ارز باعث افزایش درآمد این شرکت
میشود.
مسعود بادین در نامهای به اداره نظارت
بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق
بهادار مینویسد :صورتهای مالی عملکرد
ششماهه نخست سال  ۱۳۹۹در جلسه
هیات مدیره بیمه آسیا در تاریخ  ۲۲مهر
 ۱۳۹۹بررسی و به تصویب رسیده است.
او در رابطه با اثر صورتهای ارزی
این شرکت بر درآمدها توضیح میدهد:
در خصوص تسعیر نرخ ارز و اثر آن بر
صورتهای مالی در جلسه هیات مدیره
این شرکت بحث مفصلی صورت گرفت و
در نهایت قرار شد در خصوص تسعیر ارز
داراییها و بدهیهای بیمه آسیا برای دوره
مالی منتهی به  ۳۱شهریور  ۱۳۹۹با عنایت به
آخرین اعالم نرخ تسعیر ارز توسط نهاد ناظر
یعنی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
به تاریخ  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸و عدم اخراز نرخ
ارز در دسترس به واسطه اینکه حسابهای
ارزی شرکت به صورت سپرده بانکی است،
با توجه به نوسان شدید نرخ ارز ،در راستای
رعایت استانداردهای حسابداری و جهت
جلوگیری از ابراز سود موهوم و تضییع
حقوق سهامداران این شرکت اقالم مذکور را
با نرخ  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸تسعیر کرده است.

دولت در سالهای گذشته بر اساس اجرای قانون
هدفمندی یارانهها و اصالح قیمت سوخت ،دو نوع یارانه
نقدی به حساب خانوارها واریز میکرد ،پرداخت یارانه نقدی
از همان ابتدا (آذر  )89مخالفان بسیاری را داشت و بسیاری
از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به این سوبسید اظهار
نارضایتی میکردند و معتقد بودند هرنوع حمایتی که منجربه
افزایش نقدینگیشود برای کشور نتیجهای نخواهد داشت،
چراکه تورم ناشی از افزایش نقدینگی میتواند اقتصاد کشور
را به چالش بکشاند .با وجود مخالفتهایی که از ابتدای
حمایت مالی دولت تحت عنوان یارانه بود همچنان پرداخت
یارانه ادامه یافت .اما پرداخت یارانه تنها به همان  45هزار و
 500تومان ختم نشد و با گذشت زمان و با گران شد بنزین
در آبانماه سال  98پای یارانه معیشتی به میان آمد و این
در حالی است که اخیرا صحبت از یارانه سومی به میان آمده
است .هفتم آبانماه سال جاری مجلس یازدهم طرح تامین
کاالی اساسی را تصویب کرد؛ طرحی که در ابتدا قرار بود
دولت کوپنی برای تامین کاالی اساسی  ۶۰میلیون نفر در
 ۶ماه دوم امسال توزیع کند اما این راهکار در دقیقه ۹۰
دستخوش تغییرات شد ،تغییراتی که حاکی از به میان آمدن
یک یارانه جدید است .آنطور که گفته میشود قرار بر این
است که دولت بهجای کوپن که در طرح اولیه آمده بود،
ماهانه یارانهای با مبلغ مشخص به حساب سرپرست خانوار
واریز کند .البته این در حالی است که دولت چندان تمایلی
به اجرای این طرح نشان نداده ،علی ربیعی ،سخنگوی دولت
ح جدید مجلس
در یک کنفرانس خبری در واکنش به طر 
برای کمک به معیشت مردم گفته است« :طرحهایی که
ارائه می شود ،نباید طوری باشد زندگی مردم را سختتر
ت آنی ایجاد کنیم ولی
ایجاد کند و با اعالم یک موضوع رضای 
تلخی میان مدت و درازمدت با آن ایجاد شود .ابتدا گفتند
که این پول از تبصره  ۱۴داده شود ،در حالی که خود تبصره
 ۱۴کسری دارد و ما ناچار شدیم  ۴۰هزار میلیارد تومان اجازه
فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتیها را پرداخت
کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود .در مرحله بعد
گفتند از تراکنشهای بانکی پول بردارید! همین مانده که
مردم پولهایشان را از بانک بیرون بکشند .میخواستند
مبنای محاسبه گمرک ارزش  ۴۲۰۰تومان به ارز نیمایی تبدیل
کرده و این پول را به دست بیاورند ،اتفاقی که میافتاد این
بود که قیمت برخی کاالها  ۱۲۰درصد افزایش مییافت .بعد
گفتند که از سر جمع بودجه برداریم ،بودجهای که خودش
کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم .در نهایت
گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسانسازی به
بازنشستگان دادیم ،بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم.
حقوقی را که دادیم ،چگونه میتوانیم پس بگیریم؟ اخیرا ً

در قالب پویش مومنانه صورت
گرفت اهدای مواد غذایی و ماسک
از سوی بیمه البرز به بهزیستی
شرکت بیمه البرز در پی شیوع کرونا در
اقدامی خیرخواهانه و در قالب پویش مومنانه،
چهار هزار عدد ماسک و بیش از یک هزار
کیلوگرم مواد غذایی به ارزش  400میلیون
ریال به مراکز نگهداری ایتام و معلوالن تحت
سرپرستی سازمان بهزیستی استان تهران در
تهران ،شمیرانات ،ری ،رباط کریم و دماوند
اهدا کرد.
این شرکت همچنین در راستای تحقق
مسوولیتهای اجتماعی خود 16 ،هزار ماسک
به منظور توزیع در بین خانوارهای مناطق
محروم استان سیستان و بلوچستان ارسال
کرده است.
این گزارش حاکی است ،همه ساله شرکت
بیمه البرز با هدف حمایت از مستمندان و
کمک به خانوادههای کمبضاعت ،کمکهایی
را در قالب وجوه نقدی و اقالم ضروری به
سازمان بهزیستی اهدا کرده است و در همین
راستا هر ساله بودجه تخصیصی انتشار و توزیع
سررسید ،تقویم و هدایای نوروزی را به سازمان
بهزیستی اهدا میکند.
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چندی پیش صحبت از باز شدن دوباره پای کوپن به اقتصاد ایران به گوشرسید .مطرح شدن این مساله اما و اگرهای بسیاری
را به دنبال داشت ،عدهای کوپن را راهی برای کاهش فشار تورم بر خانوارهای کمدرآمددانسته و عدهای دیگر بازگشت کوپن به
اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان کردند .کشمکش بر سر پیامدهای بازگشت کوپن یا همان طرح تامین کاالی
اساسی در حالی ادامه داشت که اخیرا مجلس طرح تامین کاالهای اساسی را البته با تغییراتی به تصویب رساند.

اگرسیستم
نظارتی را
جدی بگیریم
بسیار بهتر از
این است که
دولت را بدهکار
اقتصادی،
اجتماعی و
سیاسیکنیم
راهحلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰
هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد .من نمیدانم چگونه
امکانپذیر است و اینکه ما چقدر قابل فروش داریم! من به
طور روشن و واضح اعالم میکنم دولت با این طرح مخالف
است چون ردیف بودجهای برای آن دیده نشده است».
طبق گفتههای ربیعی دولت با این طرح مخالف بوده و
معتقد است هر راهحلی باید بدون آثار تبعی در بلندمدت و
درازمدت باشد و دولت از ترمیم دریافتیها و افزایش قدرت

خرید مردم استقبال خواهد کرد.
حذف حق ایجاد شده برای مصرفکنندگان پیامدهایی را به
دنبال خواهد داشت
مدل سوم یارانه از همین اول راه موافقانی که جامعه را
نیازمند سوبسید میدانند در مقابل مخالفانی قرار داده
است که پیامدهای منفی این طرح را بیشتر از آثار مثبت آن
میبینند .اما و اگرها درخصوص طرح تامین کاالی اساسی
همچنان ادامه دارد و نظر کارشناسان را برانگیخته است،

سیاوش غیبیپور ،دکترای اقتصاد با اشاره به مسئله پرداخت
یارانه جدید با عنوان طرح تامین کاالی اساسی به «ابتکار»
گفت :فلسفه یارانه و یا همان سوبسید در اقتصاد ،جبران
رفاه از دست رفته مصرفکنندگان است .در زمان جنگ
طرحی توسط دولت شهید رجایی به اجرا درآمد و بر اساس
آن طرح کوپن وارد اقتصاد ایران شد ،این طرح یک حرکت
انقالبی در زمان جنگ به حساب میآمد .این درحالی است
که  20سال پس از جنگ دولتها نمیتوانستند این سیستم
کوپنی را از اقتصاد حذف کنند چراکه وقتی حقی برای
مصرفکننده ایجاد شود حذف آن از ساختار کشور پیامد
اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در بر خواهد داشت ،بنابراین
 20سال پس از جنگ تالش شد تا سیستم کوپنی حذف شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مساله که چنین
طرحهای اثری کوتاهمدت برای اقتصاد به همراه خواهد
داشت ،ادامه داد :ما پس از ماجرای حذف کوپن ،به میان
آمدن یارانههای نقدی را شاهد بودیم ،یارانههایی که مبلغ
آنها در برابر تورم کشور بسیار ناچیز بود .حال اخیرا مجلس
از طرحی با عنوان تامین کاالی اساسی رونمایی کرده است،
یارانه نقدی جدید در قالب این طرح ممکن است به مدت
ک یا دو سال کمکخرجی برای  60میلیون نفر باشد اما
ی 
باید توجه داشته باشیم که اثرات اقتصادی منفی آن بسیار
بیشتر خواهد بود به عالوه که احتمال حذف آن پس از مدتی
چالشهایی را به وجود خواهد آورد.
غیبیپور در ادامه صحبتهایش با اشاره به پیشخور
کردن منابع و چالشهای آن گفت :دولت در سال پایانی
به سرمیبرد و یارانهها میتواند چالشهای بسیاری را برای
کشور به وجود بیاورد .دولت حتی اگر بتواند در سال پایانی
طرح جدید مجلس را اجرا کند بازهم مشکالتی ناشی از
پیشخور کردن منابع برای دولت بعد شکل میگیرد .به
عبارتی دیگر دولت با پیشخور کردن منابع دولت بعدی را
به چالش میکشاند و وقتی چالشها زیاد شود ،ادامه اجرای
این طرح با مشکل مواجه میشود.
دولت را با چنین راهکارهایی بدهکار نکنیم
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر استفاده از راهکارهای
جایگزینی برای حمایت از خانوارها ادامه داد :من معتقدم
برای حمایت از خانوارها میتوان راهکارهای دیگری را
جایگزین کرد ،راهکارهایی که پیامدهای کمتری را برای
اقتصاد به همراه داشته باشد .پیش از هر اقدامی اگر
ما کنترل چرخه نظارتی از تولید تا مصرف را دقیق داشته
باشیم ،با سیاستهایی مانع از کمبود کاال و شکل گیری صف
متقاضیان شویم و سیستم نظارتی را جدی بگیریم بسیار
بهتر از این است که دولت را بدهکار اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی کنیم.

محورهای هفتمین همایش تخصصی مدیریت ریسک و بیمه

هفتمین همایش تخصصی مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسکهای
منابعانسانی در 9محور برگزار میشود.
بهگزارش روابطعمومی و اعالم مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر ،عالقهمندان
به شرکت در این همایش میتوانند آثار خود را تا  30آذرماه به نشانی www.
 RMI.kins.irارسال کنند.

زینب حمیدیفر با اشاره به محورهاي برگزاري اين همايش گفت :همایش
امسال با محورهای «برنامهریزی منابع انسانی در صنعت بیمه»« ،همسوسازی
استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با استراتژیهای سازمانها در صنعت بیمه»،
«مدلهای تعالی منابع انسانی و استانداردسازی حوزه منابع انسانی در صنعت
بیمه»« ،بررسی فرایندهای منابع انسانی (گریدینگ شغل و شاغل ،حقوق و
مزایا ،مدیریت عملکرد ،جانشینپروری ،مدیریت استعداد ،حسابرسی منابع
انسانی و )...در صنعت بیمه»« ،مدیریت منابعانسانی در شرایط رکود و بحران
(تحول سازمان ،تحولهای عصر دیجیتال ،دورکاری COVID19 ،و )...در صنعت
بیمه»« ،آموزش و بهینهسازی منابع انسانی در صنعت بیمه»« ،آسیبشناسی
ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه»« ،بررسی آییننامه  ،90الزامها و
چالشها» و «بررسی و آسیبشناسی شبکه فروش بهعنوان منابعانسانی شرکت
های بیمه (تغییر و جایگرینی روشهای فروش برخط)» برگزار میشود.
وی گفت :شرکتهای بیمه در کسبوکار خود با تهدیدی برای دستیابی به
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت موجه هستند ،بنابراین توجه به مسایل آموزش
و ارتقای دانش مدیران و کارشناسان بیمه در بخش ریسک ،در کاهش آثار
زیانبار این امر مفید است .از این رو ،مسئوالن بیمه کوثر با هدف ایفای نقش
در کاهش ریسک و پیشبرد دانش و مهارت فعاالن در این صنعت ،همایش
های ساالنه خود را با موضوع مدیریت ریسک و بیمه برگزار میکند .همایش
هفتم نیز با اهدافی همچون ایفای نقش در مسایل مهم و راهبردی صنعت بیمه
کشور ،پیشبرد دانش و مهارت فعاالن این صنعت ،ترویج امر پژوهش و انتقال

ههای موفق رشتههای فنی و غیر فنی در صنعت بیمه برگزار
و بهکارگیری تجرب 
میشود.
وی با بيان اينکه با توجه به اهمیت غنای علمی این همایش ،امسال نیز به
مانند سالهای گذشته سعی بر آن است که از بهترین استادان در بخش منابع
انسانی برای سخنرانیها دعوت شود ،افزود :از دستاوردهای این همایشها ،طرح
صریح مباحث و دشواریهای صنعت بیمه و نقد آنها از زبان افراد متخصص
و شخصیتهای علمی و اجرایی است چرا که همایشها تالشی در اغنای روحیه
جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی صنعت بیمه و کسب معلومات و اطالع
از یافتههای جدید در عرصه علم و دانش است .برگزاری همایشها ميتواند به
تجمیع تجربهها ،برقراری ارتباط مستقیم ميان پژوهشگران ،محققان و علماموزان
و همچنین ایجاد زمینهای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی میکند.
وي گفت :ثبت دانش در قالب کتابچه مجموعه سخنرانیها و مقالههای برتر
نیز از دیگر دستاوردهای همایشهای برگزار شده است.
حميديفر در توضيح نحوه دریافت و روشهای انتخاب مقالههای منتخب
گفت :مقالهها باید از طریق تارنمای همایش ارسال شود و پس از تایید اولیه
مقالههای دریافت شده از نظر ارتباط موضوعی با محورهای همایش ،مقالهها
برای داوری ارسال میشود و پس از جمعبندی نظر کمیته داوری درباره مقالهها،
رتبهبندی نهایی در کمیته علمی انجام میگیرد .در پايان ،سه مقاله به عنوان
مقاله برتر (ارائه حضوری) و  5الی  7مقاله نيز به عنوان مقالههاي پوستری
پذیرفته میشود.

شماره مجوز 1399 . 4043:

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 2099091701000042
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99014 :

موضوع مناقصه  :ظروف یک بار مصرف
شماره تقاضای خرید ZSD-9900084 :
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی مســتقر در شــیراز در نظــر دارد مطابــق شــرایط و مشــخصات ذیــل  ،ظــروف یــک بــار مصــرف مــورد نیــاز ســتاد خــود را از شــرکتهای تولیدکننــده واجــد شــرایط تامیــن نمایــد  .از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت مــی شــود
بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ( ســتاد ) پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط عمومــی و اختصاصــی مناقصــه و مشــخصات فنــی کاالی مــورد نیــاز (در پاییــن همیــن آگهــی)  ،در صورتیکــه توانایــی تهیــه کاال را داشــته باشــند ،نســبت بــه تکمیــل و ارســال فــرم ارزیابــی
کیفــی مناقصــه گــران واقــع در ســایت فــوق اقــدام نماینــد .
 -1شرح مشخصات فنی کاال ( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد).
ظروف یک بار مصرف
 -2کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل  ،صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  http://www.setadiran.irمیسر خواهد بود  .ضمنا مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور الزم است مراحل ثبت نام درسایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند  .تلفن پشتیبانی سامانه 021-41934 :
 -3مهلت تحویل  :آخرین مهلت ارسال فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز  99/08/25می باشد.
 -4ارسال اسناد مناقصه :
 ) 1-4پــس از انجــام ارزیابــی کیفــی شــرکت هــای تائیــد شــده  ،ملــزم بــه ارائــه پــاکات ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار معتبــر بانکــی شــش ماهــه یــا ســه ماهــه قابــل تمدیــد و یــا رســید واریــز وجــه نقــد ( شــماره حســاب جهــت
واریــز وجــه بــا هماهنگــی امــور مالــی مشــخص مــی گــردد ) .بــه مبلــغ  500/000/000ریــال بــه نــام شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی  ،پیشــنهاد فنــی و پیشــنهاد مالــی از طریــق ســامانه ســتاد مــی باشــند .در غیــر اینصــورت
امــکان ادامــه حضــور در رونــد مناقصــه وجــود نخواهــد داشــت .ارائــه نمونــه جهــت کلیــه اقــام هــم زمــان بــا بررســی پیشــنهادات فنــی الزامــی مــی باشــد و در صــورت عــدم تســلیم نمونــه هــا بــه کمیتــه فنــی بازرگانــی حداکثــر تــا یــک
هفتــه پــس از بارگــزاری پیشــنهادات فنــی  ،امــکان بررســی وجــود نداشــته و پیشــنهاد فنــی آن شــرکت رد خواهــد شــد .
 ) 2-4تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها  ،توسط کمیسیون مناقصات اعام خواهد شد .
 -5اقــام مربــوط بــه درخواســت خریــد بایــد بــه صــورت پیشــکرایه بــه آدرس  :اســتان فــارس – شهرســتان شــیراز – نبــش کوچــه -42ســاختمان شــرکت ملــی نفــت ایــران  -شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی – انبــار
تــدارکات کاال ارســال گــردد.
 -6کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت ملی نفت ایران ( )AVLباشند.
-7در صورتــی کــه شــرکتی در پیشــنهاد مالــی خــود هــم فرمــت اســتعام بهــای شــرکت زاگــرس جنوبــی و هــم فرمــت مالــی در ســر بــرگ خــود را ارائــه نمــوده و ایــن دو بــا هــم دارای اختــاف داشــته باشــند  ،مــاک و معیــار فــرم اســتعام
بهــای شــرکت زاگــرس جنوبــی مــی باشــد .
 -8در صورت برنده شدن ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ معامله الزامیست .
 -9برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  %50کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 -10قیمت تراز شده با توجه به امتیاز فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر %40محاسبه و ماک تعیین برنده خواهد بود .
توجه  :هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن  32138402و  071 - 32138436تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره  071 - 32314447ارسال نمایید .
نوبت اول  99/08/10 :نوبت دوم 99/08/11 :

بازاروسرمایه

7421

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

آگهي مناقصه شماره 99/60

(یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی)

شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس
در نظــر دارد ،نســبت بــه عملیــات طــرح  usoحفــاری
وفیبركشــی در مســیر دشــمن زیــاری بــه خانیمن و ســایتهای
بیــن راه بــر اســاس مشــخصات موجــود در اســناد از طریــق
مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد.
لــذا از كلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بــه
عمــل مــي آیــد.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس هــای
 WWW.TCI.IRو  FARS.TCI .IRمراجعــه نماینــد.
7422

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

اگهی تغییرات شرکت عدالت پیمان رشیدی سهامی خاص به شماره ثبت
 4215و شناسه ملی  14007645074به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/02/28تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات
مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش  /افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029371

فقدان سند مالکیت 2868/5
آگهی چون آقای صفرعلی شکری زاده فرزند فریدون به استناد یکبرگ استشهاد
محلی به امضاء شهود و گواهی دفترخانه 26دوگنبدان رسیده است که سند مالکیت
ششدانگ یک باب خانه به پالک  2868فرعی از  5اصلی واقع در قطعه یک بخش
پنج دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره  -صفحه  -جلد به نام آقای صفرعلی شکری
زاده صادر و تسلیم گردیده است لدا مراتب به استناد ماده 120آئین نامه قانون ثبت
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله
سند مالکیت  952356می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود
را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام
خواهد شد.
م الف 116/99
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

آگهی تغییرات شرکت زیبا ساحل بتن سهامی خاص به شماره ثبت  7869و شناسه ملی

 14005639930به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/22تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه و بویر احمد  -شهرستان بویر احمد  -بخش
مرکزی -شهر مادوان  -محله مادوان سفلی -خیابان شهدای  - 5خیابان شهدا -پالک  - 0طبقه

همکف کد پستی  7591438092تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()1029367

