اقتصاد

سال سیزدهم شماره   1232یکشنبه  20مردادماه 1398

payameasalooye@gmail.com

در حالی دولت در سالهای پایانی حضور خود برای
جبران کسری بودجه و از سویی تسویه بدهی خود در
نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده که
گرچه از نگاه کارشناسان ،این اوراق از ابزار متداول تامین
مالی در دنیا به شمار میرود ،ولی انتشار بیمهابای آن
موجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعد و آیندهفروشی
و از سویی تحمیل هزینه به پیمانکاران خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،واگذاری داراییهای مالی یکی از
بخشهای درآمدی دولت است که در کنار نفت و
درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) منابع عمومی بودجه را
در سال تشکیل میدهد؛ به طور که میزان پیشبینی شده
در سال منتشر و باید پرداختهای آن در سالهای بعد
و در زمان سر رسید انجام شود.
اما سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه طی سالهای
گذشته رو به افزایش رفته و در سال جاری تا  ۸۸هزار
میلیارد میرسد؛ به طوری که از ۴۴۸هزار میلیارد تومانی
که برای منابع عمومی پیشبینی شده تا ۲۳۸هزار میلیارد
تومان از محل درآمدها ۱۵۸ ،هزار میلیارد نفت و ۵۱
ی داراییهای مالی بود ،اما
هزار میلیارد تومان واگذار 
در ادامه با شرایطی که دولت در بودجه و تامین منابع
داشت ،دست به اصالح زد.
بر این اساس با توجه به کسری  ۱۳۲هزار میلیاردی بعد
از کم کردن  ۶۲هزار میلیارد تومان از هزینهها مابقی را از
محل ایجاد داراییهای جدید تامین خواهد کرد که در
این بین  ۳۷هزار میلیارد تومان دیگر به واگذاری دارایی
مالی افزوده شده و به  ۸۸هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که استفاده از منابع ناشی از انتشار
اوراق در بودجه از سال  ۱۳۹۲تاکنون به طور قابل
توجهی افزایش یافته است؛ به گونهای که پیشتر از ارقام
مصوب تا حد بسیار پایینتری محقق میشد ولی در
سالهای اخیر حتی بیش از میزان مصوب انتشار اوراق
صورت گرفته است.
بررسی روند واگذاری دارایی مالی در بودجه ساالنه

نشان میدهد که در سال ۱۳۹۲از  ۴۹هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده  ۱۴هزار میلیارد ،سال  ۱۳۹۳از  ۳۰هزار
میلیارد حدود  ۱۶هزار میلیارد ،سال  ۱۳۹۴از  ۳۴هزار
میلیارد حدود  ۲۱هزارمیلیارد تومان محقق شده است.
اما از سال  ۱۳۹۵روند تغییر کرد و دولت بیش از آنچه
در بودجه مصوب بود اوراق مالی منتشر کرده است؛ به
طوری که  ۵۷هزار میلیارد تومان مصوب اما  ۶۲هزار
میلیارد تومان عملکرد داشت و در ادامه در سال ۱۳۹۶
معادل  ۵۳هزار میلیارد مصوب و  ۶۰هزار میلیارد محقق
شد.
در سال گذشته نیز  ۶۳هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده بود که عملکرد  ۹ماهه نشان میدهد  ۶۵هزار
میلیارد تومان دولت اوراق منتشر کرده که به طور حتم
تا پایان سال  ۱۳۹۷بیش از این ارقام خواهد بود .برای
سال جاری نیز که  ۵۱هزار میلیارد تومان پیش بینی
شده که تا  ۸۸هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
در حالی در چند سال اخیر دولت در انتشار اوراق به
منظور تسویه بدهی خود به پیمانکاران و بانکها رو به
انتشار بیشتر اوراق آورده و از این ابزار استفاده میکند که
در این بین نظرات متفاوتی در مورد این رویکرد دولت
وجود در تامین منابع وجود دارد.
اما اینکه انتشار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان
سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد
میکند ،تا چه اندازه منطقی پیش رفته ،موضوعی است
که کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند.
اوراق ابزار خوب اما...
در همین رابطه مرتضی دلخوش  -کارشناس بازار مالی
 با بیان اینکه انتشار اوراق در مجموع یک راه و ابزارتامین مالی مناسب برای دولتهاستف اما باید خوب و
بد آن را نیز مدنظر داشت ،گفت :تامین مالی از طریق
اوراق تنها مختص دولتهای ایران نیست و در تمام دنیا
برای تامین مالی پروژههای ملی و استانی مورد استفاده

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرانور جنوب گستر ستاره سهیل درتاریخ  1397/08/23به شماره ثبت
 12370به شناسه ملی  14007945911ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید تابلو های چلنیوم  ،روان  ،ثابت و الیت باکس ثابت
و اسکرول داخل محیط سرپوشیده و رو باز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان بوشهر  ،بخش مرکزی،
شهر بوشهر ،باغ زهرا  ،خیابان شهید باهنر  ،کوچه ((مرادی))  ،کوچه عرفان  ، 18پالک  ، 49طبقه اول کدپستی
 7516666411سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای مهراب رضایی بوشهری به شماره ملی  3490173953دارنده  500000ریال سهم الشرکه
خانم راضیه رنجبر به شماره ملی  3490335491دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای
مهراب رضایی بوشهری به شماره ملی 3490173953و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم راضیه رنجبر به شماره ملی3490335491و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 مهراب رضایی
بوشهری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام
عسلویه 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 بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()561301

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سبز گوهر
سیراف کهن درتاریخ  1398/05/16به شماره ثبت
 12831به شناسه ملی  14008527591ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:
انجام کلیه خدمات تاسیساتی ،تعمیرونصب وسایل
گازسوز ،کولرگازی ابی ,شوفاژ .لوله کشی اب
فاضالب.گاز .تعمیرونصب وسایل الکتریکی .برق
وکابل کشی صنعتی وساختمان مسکونی اداری.تلفن
وکلیهکارهایمخابراتی.خطتلفن.کلیهوسایلموردنیاز
ادارات سازمان هاوشرکت های دولتی وخصوصی.
خدمات شهری .حفظ و نگهداری وساخت فضای
سبز ،باغبانی .تنظیفات .اشپزی اشپزخانه رستوران
تهیه وتوزیع غذا اداره رستوران وبوفه.کلیه خدمات
رایانه ای و اینترنتی .اموررایانه .تامین نیروی انسانی
در کل بخش ها.جابجایی کانتینر .شرکت در مناقصات
اداری و سازمان ها مواردبرشکاری .جوشکاری .خط
لوله .لوله کشی .ارماتور بندی .قالب بندی.بتون ریزی.
تعمیرونگهداریخودروهایسبکوسنگین.داربست
فلزی .ابزاردقیق .خاکبرداری .خاکریزی .اسفالت .رنگ
امیزی ساختمانی وصنعتی.خدمات جابجایی .بسته
بندی .خدمات گلخانه ای  .خدمات فنی خودرو و
ساختمان ها .خدمات عمومی نامه رسانی پیشخدمتی

ابدارخانه خدمات پاسخگویی .امورتاسیسات.
تعمیرونگهداری بهره برداری ازتاسیسات برودتی و
حرارتی ،دکوراسیون داخلی منزل،دکوراسیون اداری
(درب اتاق ،پارتیشن ،میزهای اداری ،میز کامپیوتر ،کف
پوش ،پارکت  ،دیوار کوب ،تایل پی وی سی ،انواع
رنگ های جوتن و مولتی کالر،کناف  ،پرده)خدمات
مبلمان شهری ،انواع المان شهری  ،نور پردازی شهری،
ساخت انواع بیلبورد و انواع تابلو جهت بلوار و میادین
و کوچه ها ،نیمکت شهری  ،اجرا و نگهداری فضای
سبز ،انواع خدمات شهری ،دکوراسیون انواع واحد
های شناور  ،تأسیسات و نگهداری واحد های شناور،
سنگ پالست ،تأسیسات و نگهداری بخش های
دولتی و بیمارستان ها ،محوطه سازی و ساخت انواع
سوله های فلزی  ،انواع نماهای بیرونی با چوب و فلز
و کمپوزیت  ،انواع نما های ترمو و سی ان سی جهت
نمای ساختمان و داخل ساختمان تابلوها ،ساخت انواع
مصنوعات چوبی و ام دی اف و فلزی و صفحات
استارون درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان بوشهر  ،شهرستان بوشهر،
بخش مرکزی  ،شهر بوشهر ،بهمنی  ،کوچه بهمن ،18
خیابان بهمنی  ،پالک  ، 215طبقه همکف کدپستی
 7516958953سرمایه شخصیت حقوقی عبارت

قرار میگیرد و میتواند در صورت مدیریت صحیح و
انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موجب
سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژهها
باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که
انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی
سنگین برای دولت نشده باشد.
به گفته وی ،یکی از معضالتی که وجود دارد این است
که دولتها وقتی به آخرین راهها برای تامین کسری
بودجه میرسند ،به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی
حرکت میکنند و البته این موضوع در یکی دو سال
پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده
وموجب ایجاد بدهی برای دولتهای بعدی میشود که
متاسفانه همواره تکرار شده است.
این کارشناس ادامه داد :وقتی که دولت تعهد مالی باالیی
از طریق انتشار اوراق ایجاد میکند و نتواند در تاریخ
سررسید آن را پرداخت کند ،آنگاه ناچار است از منابع
بانک مرکزی استفاده کرده که خود موجب افزایش
حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.
تحمیلهزینهبهپیمانکاران
یکی از معضالتی که این کارشناس مالی در رابطه با
انتشار اوراق به آن اشاره کرد ،جریان انجام تعهدات مقابل
پیمانکاران است و با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته
همواره دولت برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران
دست به انتشار اوراق زده است ،توضیح داد :پیمانکاران
وقتی که اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت میکند،
اغلب اوراق با سررسید دو  -سه یا گاها پنج ساله است
و وقتی که دولت نمیتواند در تاریخ مورد نظر آنها را
تامین کند و یا از سویی پیمانکار در زمان سریعتری به
پول خود نیاز دارد ناچار به آن است که با نرخ پایینتر
و گاها تا  ۴۰درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین
کند .در این شرایط هزینهها به پیمانکار منتقل شده و
مشکالت مالی آنها را افزایش میدهد.
وی توضیح داد :پیمانکاران البته در زمان دریافت اوراق
با مشکالت دیگری نیز مواجه بودند از جمله اینکه
سازمان امور مالیاتی هزینه تنزیل را قبول نمیکرد ولی
در ادامه این مشکل برطرف و اعالم شد که اگر اوراق
دولتی باشد ،سازمان امور مالیاتی هزینهها را مدنظر قرار
خواهد داد.
دلخوش ،این را هم گفت که از سوی دیگر این شرایط
مثبت برای پیمانکاران ایجاد شد که بتوانند از این اوراق
به عنوان تسویه بدهی خود به سازمان دارایی ،بیمه و
سایر دستگاههای دولتی نیز استفاده کنند.
در عین حال که برخی کارشناسان انتشار روبه رشد
اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهکاری
مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع
دانسته و معتقدند که این خود نوعی آیندهفروشی بوده
و نمیتواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا
این اندازه بر آن پافشاری میشود.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860324002000243مورخه 1398/03/20
هيأتاولموضوعقانونتعيينتكليفوضعيتاراضيوساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و
بالمعارضمتقاضيآقايمحمدجعفرصداقتفرزندوليبهشناسنامه
شماره  434و كدملي  3520586452صادره از دشتستان در ششدانگ
يك قطعه نخلستان به مساحت 8926/30متر مربع پالك 7374اصلي
واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي تنگ
دركش خريداري شده از آقاي علي صداقت محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي
شود .در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .صدور
سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني (دادگاه)
نيست .شماره/2137:م.الف -
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/05/05 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/05/20 :
محمد چهابدار/رئيس واحد ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه
هر یک از شرکا خانم سمانه آشنایی به شماره ملی
 2491213575دارنده 500000ریال سهم الشرکه آقای
جمشید خواجوئی نژاد به شماره ملی 3490063953
دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم سمانه آشنایی به شماره ملی 2491213575و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
جمشید خواجوئی نژاد به شماره ملی 3490063953
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی با
امضا آقای جمشید خواجویی نژاد و همچنین کلیه نامه
های عادی و اداری باامضا آقای جمشید خواجویی نژاد
یا خانم سمانه آشنایی همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی
فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار پیام
عسلویه 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 بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریبوشهر()561287
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع
برودتی ،تهویه مطبوع ،لباسشویی و قطعات یدکی
با بیان اینکه  ۹۰درصد نمایندگی و کارتهای
گارانتی در کشور بدون اطمینان و ثبات هستند،
گفت :کمبودی در بازار قطعات جانبی لوازم برقی
آشپزخانه وجود ندارد و تنها قیمت محصوالت رشد
قابل توجهی به خود گرفته است.
علی جمالی در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با شرایط
خدمات پس از فروش شرکتهای لوازم خانگی
که بازار ایران را ترک کردهاند ،گفت :اکثر قطعات
ماشینهای لباسشویی در ایران داخلیسازی شده
و تأمین این قطعات از طریق تولید داخلی انجام
میشود و این در حالی است که تأمین بسیاری از
قطعات یخچال و فریزرهای وارداتی از بازار آزاد به
مراتب راحتتر از فرآیند گارانتی است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع
برودتی ،تهویه مطبوع ،لباسشویی و قطعات یدکی
تأکید کرد :بسیاری از محصوالت وارداتی در ایران
بهطور دائم دارای نمایندگی نبودند و بازار خود را با
این محصوالت هماهنگ کرده است ،از اینرو بازار
آزاد بدون توجه به شرکتهای واردکننده و شرایط
خدمات پس از فروش؛ به تولید ،تأمین و عرضه
لواز م یدکی میپردازد.
وی خاطرنشان کرد ۸۰ :تا  ۹۰درصد نمایندگیها
و کارتهای گارانتی در سطح کشور بدون اطمینان
و ثبات است و اتحادیه در راستای حفظ حقوق
مصرفکنندگان ،با شناسایی واحدهای نمایندگی
و کارتهای خدمات پس از فروش ،آن دسته از
خدمات که قابلیت انطباق با قوانین صنفی داشتهاند
را در چارچوب قانونی قرار داده است.
جمالی گفت :لواز م یدکی و مصرفی محصوالتی
همچون یخچال ،فریزر ،ماشین لباسشویی و
ظرفشویی در کشور وجود دارد اما از ابتدای سال
گذشته با افزایش قیمت بسیار زیادی روبرو شده
است .رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران
صنایع برودتی ،تهویه مطبوع ،لباسشویی و قطعات
یدکی بیان کرد :اتحادیه برای حفظ حقوق
مصرفکنندگان شرایطی را فراهم کرده که قطعات
و خدمات بهصورت دقیق بررسی و قیمتگذاری
شود و مصرفکنندگان میتوانند اصالت قطعات و
کیفیت خدمات را از اتحادیه استعالم بگیرند.

چه خبر از فیسبوک؟
فیسبوک به تازگی
اعالم کرده است
که میخواهد گزینه
و قسمت جدیدی
را تحت عنوان
"اخبار" به پلتفرم
خود اضافه کند تا به
کاربران و عالقمندان امکان پیگیری راحتتر اخبار موردنظر
خود را بدهد.
به گزارش ایسنا ،فیسبوک به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی
جهان که طبق آخرین آمارها ،میزبان بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰
میلیون کاربر در جهان است ،به تازگی اعالم کرده است که
میخواهد قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود بیفزاید تا کاربران
و عالقمندان بتوانند به پیگیری و مشاهده اخبار و گزارشهای
موردنظر خود در رسانههای برتر و مشهور جهان همچون
واشنگتن پست ،بلومبرگ و  ABCنیوز بپردازند.بر اساس
گزارشی که در والاستریت ژورنال آمده است ،فیسبوک قرار
است یک قرارداد و الیسنس سه ساله با ناشران اخبار منعقد کند
که به واسطه آن ،کاربرانش قادر خواهند بود اتفاقات رخ داده
در جهان را رصد کرده و محتوای مربوط به آنها را در صورت
تمایل بر روی پلتفرم اخبار فیسبوک مطالعه کنند.
گفته میشود فیسبوک به ازای این قرارداد همکاری سه میلیون
دالر در هر سال برای خریداری تیتر و مطالب برتر اخبار ناشران
معروف و رسانه های بینالمللی و محوری در جهان خواهد
پرداخت .هنوز اطالعات و جزئیات بیشتری از این تصمیم و
اقدام جدید فیسبوک در دسترس نیست ولی به عقیده بسیاری
از منابع آگاه ،اضافه شدن بخش اخبار در پلتفرم شبکه
اجتماعی فیسبوک قطعی به نظر میرسد و این بخش ،در
کنار بخشهای مختلف این پلتفرم همچون " " Messenger "،
 " Videosو "  " Marketplaceظاهر و نمایان خواهد شد.
مارک زاکربرگ پیشتر نیز در این خصوص خاطرنشان کرده
بود :برای من مهم است که مردم چگونه به اخبار درست و
قابل اعتماد و گزارشهایی که برترین ژرونالیستهای جهان در
خصوص اتفاقات مختلف مینویسند ،دسترسی پیدا میکنند؛
بنابراین رسالت فیس بوک را هماکنون در افزودن بخش
جدیدی تحت عنوان اخبار میبینم.

سازمانخصوصیسازی:

ارزش سهام عدالت  ۵برابر شد

مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی اعالم کرد که ارزش روز
سهام عدالت به حدود پنج برابر رسیده است .به این ترتیب
مشموالنی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند ارزش
سهامشان به پنج میلیون تومان نزدیک شده است.
جعفر سبحانی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به اینکه ارزش روز
سهام عدالت نسبت آن سالی که سهام شرکتهای سرمایهپذیر
ارزشگذاری شد که توزیع سود شروع شد ،به طور متوسط
چقدر تغییر کرده است؟ اظهار کرد :با توجه به ارزش روز سبد
دارایی سهام عدالت ،ارزش سهام عدالت به نزدیک پنج برابر
رسیده است؛ به این ترتیب مشموالنی که در زمان شروع توزیع
سود یک میلیون تومان سهام عدالت داشتهاند ارزش سهامشان
به حدود پنج میلیون تومان رسیده است.
وی درباره ارزش کل پرتفوی سهام عدالت گفت :ارزش کل
پرتفوی سهام عدالت در سالی که  ۴۹شرکت سرمایهپذیر،
ارزشگذاری شدند  ۲۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بود که اکنون
این مبلغ به بیش از  ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
هنوز فرصت برای اعالم شماره شبا باقیست
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد :هنوز تعدادی از
افراد شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت نکردهاند.
این افراد برای گرفتن سود سال  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶باید اقدام به ثبت
شماره شبای خود کنند .هنوز سامانه سهام عدالت برای این افراد
باز است.
به گزارش ایسنا ،سازمان خصوصیسازی اعالم کرده است
که تمامی افرادی که تا پانزدهم تیرماه شماره شبای خود را به
سازمان خصوصیسازی ارائه کردهاند سود سهام عدالتشان را
پرداخت کرده است.

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی نیرو عدالت شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  237و شناسه ملی  10320022757به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/04/15تصمیمات ذیل اتخاذ
شد- :ـ اقای حسین خواجه زاده به شماره ملی 5159347666به سمت
مدیرعامل و خانم سکینه سادات حقایقی به شماره ملی0386432791
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدجواد حقایقی به شماره
ملی 5159135741به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2
سال انتخاب گردیدند - .کلیه قراردادها واوراق واسنادرسمی وتعهد اور
شرکت از قبیل چک  ،سفته ،برات با امضاء حسین خواجه زاده مدیرعامل
شرکت با مهر شرکت معتبر می باشد .ونیز سایر اوراق عادی ونامه های
اداری با امضاء حسین خواجه زاده مدیرعامل شرکت با مهر شرکت
معتبرمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان ()561296

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی نیرو عدالت شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  237و شناسه ملی  10320022757به
استنادصورتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهمورخ1398/04/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند - :اقای حسین خواجه زاده به
شماره ملی 5159347666و خانم سکینه سادات حقایقی به شماره
ملی 0386432791و آقای سیدمحمدجواد حقایقی به شماره
ملی - 5159135741اقای هاشم هاشمی باکدملی 5159705236
به عنوان بازرس اصلی واقای عبدالرضا عبدالهی باکدملی
 5159350691به عنوان بازرس علی البدلبرای یکسال مالی انتخاب
گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان ()561295
آگهی تغییرات شرکت خدماتی افق طالئی انارستان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  500و شناسه ملی  10320010936به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ 1398/03/29تصمیماتذیلاتخاذ
شد  :الف  .1 :آقای حسین نوروزی نژاد کدملی  6099789340به
سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  .2آقای اکبر سرو کدملی
 6099881591به سمت نایب رئیس هیات مدیره  .3آقای اصغر
سرو کدملی  6099881603به سمت عضو هیات مدیره تعیین
گردیدند .ب  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از
چک و سفته و غیره با امضای آقای حسین نوروزی نژاد مستقیما
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جم
()561280

