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 دارایی های مازاد بانک ها یکی 
از چالش های مهم نظام بانکی

مدیرعامل بانک دی فروش امالک مازاد 
ب��ا ه��دف افزایش بازدهی نظ��ام بانکی و 
افزای��ش ت��وان اعتبارده��ی بانک ه��ا را 
در چارچ��وب سیاس��ت های وزارت آم��ور 
اقتص��ادی و دارایی و بانک مرکزی اعالم 
ک��رد. به گزارش روابط عمومی بانک دی 
محمدرضا قربانی با بیان این که دارایی های 
مازاد که اکثراً به صورت غیرمولد هس��تند 
و هزین��ه زی��ادی بر نظ��ام بانکی تحمیل 
کرده اس��ت افزود: ای��ن دارایی های مازاد 
بخش��ی از منابع بانک ها را که می تواند در 
راس��تای حمایت از تولید داخلی به صنایع 
تولی��دی اختص��اص یابد منجمد کرده که 
ب��ا ف��روش این بخ��ش از دارایی ها و آزاد 
ش��دن منابع بلوکه ش��ده ای��ن امر تحقق 
خواهد یافت. مدیرعامل بانک دی با بیان 
ای��ن که دارایی های م��ازاد بانک ها یکی 
از چالش های مهم نظام بانکی اس��ت که 
بانک ها را از کارکرد اصلی خود باز می دارد 
گفت: در سال های گذشته، بانک ها با حجم 
زیادی انباشت سرمایه در بخش امالک و 
مستغالت روبه رو شده اند و بخش زیادی از 
دارایی های شان به اموال غیرمنقول تبدیل 
ش��ده که این موضوع مش��کالت زیادی را 
برای نظام بانکی ایجاد کرده و باعث شده 
مناب��ع بانک ه��ا در این بخش قفل ش��ود. 
قربانی همچنین وصول مطالبات و تعیین 
تکلیف مطالبات غیرجاری بانک دی را از 
دیگ��ر اقدامات این بانک در جهت تقویت 
ت��وان مال��ی بانک عنوان ک��رد و گفت: با 
تش��کیل کمیت��ه ویژه وص��ول مطالبات 
و پیگی��ری تعیی��ن تکلی��ف پرونده های 
غیرجاری و اجرای طرح بخشودگی جرائم 
تأخیر تسهیالت به صورت جدی در صورت 
تس��ویه اصل و س��ود آن به دنبال بازگشت 

منابع بانک به چرخه اقتصاد هستیم.

اخبار

جمع��ی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، 
با امضا و ارسال نامه ای به مسعود کرباسیان، 
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، محم��د 
ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی، اصالح 
فوری ساختار شرکتی بورس کاالی ایران را 
خواس��تار ش��ده اند. در این نامه که به امضای 
2۰ تش��کل، انجمن، سندیکا و شرکت بخش 
خصوصی رسیده، اظهار شده است: به جهت 
احقاق با تسلط عرضه کنندگان بر هیات مدیره 
بورس کاالی ایران و آیین نامه ها، حقوق حقه 
اعضای تش��کل های صنفی مصرف کننده و 
صنایع پایین دستی تضییع شده است. در این 
نامه ادعا ش��ده اس��ت که هیات مدیره بورس 
کاال با اس��تفاده از اش��راف خود بر عرضه های 
کاال، در جهت تأمین حداکثری س��ود خود و 
ایج��اد گرانی ت��الش می کنند؛ به گونه ای که 
عماًل ش��رکت بورس کاال از هدف خود خارج 
ش��ده و به ابزار قیمت س��ازی و گران کردن 
کاالی عرضه کنندگان باالدس��تی خصولتی 

تبدیل شده است.
امضاکنن��دگان ای��ن نام��ه اعتراض آمی��ز 
از مخاطب��ان نام��ه درخواس��ت کرده ان��د: 
عرضه کنن��دگان کاال را به علت تضاد منافع، 
از هیات مدیره بورس کاال خارج کنند و در آینده 
نیز عضویت آنها در این هیات مدیره به خاطر 

تعارض منافع ممنوع ش��ود. همچنین با توجه 
به اینکه سیس��تم بورس کاال بر اس��اس حراج 
بوده و عرضه کنندگان نیز انحصاری هستند، 
فعاالن بخش خصوصی درخواست کرده اند به 
فرمول تعیین قیمت پایه توجه ویژه شود تا روند 
گران تر بودن قیمت کاالهای عرضه شده در 
این بازار نسبت به قیمت های جهانی متوقف 
ش��ود. امضاکنندگان این نامه در بند دیگری 
قانونمندس��ازی عرضه های »مچینگ« که 
به ص��ورت عرفی و بدون رعایت تش��ریفات 

قانونی انجام می شود را خواستار شده اند.

به اعتقاد این افراد، هم اکنون کشف قیمت با 
عرضه های »قطره چکانی« صورت می گیرد 
و بدتر اینکه عرضه کنندگان انحصاری هستند 
و با مدیریت و مهندسی عرضه قیمت ها را باال 
می برند ازاین رو باید برنامه س��االنه و فصلی 
عرضه ها اعالم شود تا امکان برنامه ریزی تولید 
در صنایع پایین دستی وجود داشته باشد. در بند 
دیگری از این طومار اعتراضی، تصریح شده 
است: عرضه کنندگان محصوالت باالدستی 
خصولتی، که صادرات محصوالت و مواد اولیه 
دارند، باید محصوالت و مواد اولیه خود را نیز 

در رینگ صادراتی عرضه کنند، ازاین رو برای 
شفافیت قیمت ها، انجام عرضه های صادراتی 

در رینگ صادراتی درخواست می شود.
درخواس��ت تعیی��ن ناظر بی ط��رف مانند قوه 
قضایی��ه ی��ا ناظری از س��وی س��ازمان های 
بی ط��رف و حض��ور دائمی نماینده اتاق ایران 
ب��رای نظارت بر معامالت صورت پذیرفته در 
بورس کاالی ایران نیز از دیگر خواس��ته های 
فعاالن بخش خصوصی عنوان ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن اج��رای کامل مصوبات ش��ورای 
رقاب��ت در خصوص نحوه کش��ف قیمت پایه 
و عرضه ه��ا در ب��ورس کاالی ای��ران در کنار 
تعیین و اصالح س��اختار، به گونه ای که حرف 
و سخن و اعتراض مصرف کنندگان نیز شنیده 
شود، از دیگر درخواست های ارائه شده در نامه 
اعتراض��ی فعاالن بخش خصوصی به وزرای 
اقتصاد و صنعت و رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس بوده است.
در همی��ن ارتباط عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی و دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله 
و پروفی��ل ف��والدی ایران بر ضرورت اصالح 
س��اختار ب��ورس کاال در کش��ور تاکی��د کرد. 
امیرحس��ین کاوه در برنامه »روی خط بازار« 
رادی��و اقتصاد ضمن اش��اره ب��ه این جمله که 
کش��ف قیمت در بورس کاال عادالنه نیست، 
افزود: ساختار بورس کاال باید به نحوی اصالح 
ش��ود تا کش��ف قیمت های بصورت عادالنه 

باشد. وی در ادامه حجم تولید فوالد در ایران 
را بسیار چشمگیر توصیف کرد و اظهارداشت: 
در حال حاضر بجزء ورق های فوالدی س��ایر 
محصوالت تولیدی کش��ور از قبیل تیرآهن، 
می لگرد، ش��مش و غیره می تواند پاسخگوی 

مصرف نیاز داخلی باشد.
عض��و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر 
س��ندیکای تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل 
فوالدی ایران یا بیان اینکه کش��ور در زمینه 
تولید ورق های فوالدی با کمبود مواجه است، 
گفت: س��االنه بخش��ی از نیاز صنایع داخلی 
به این کاال از محل واردات تأمین می ش��ود. 
وی همچنی��ن از ص��ادرات س��االنه افزون بر 
پنج تا ش��ش میلیون تن فوالد خام درکش��ور 
خبرداد و افزود: ایران در تولید فوالد از مزیت 
نس��بی برخوردار است چرا که مواد اولیه مورد 
نیاز برای تولید این کاال از قبیل س��نگ آهن، 
انرژی و نیروی کار به وفورو ارزان در مملکت 
وجود دارد. کاوه تصریح کرد: با توجه به اینکه 
قیم��ت س��نگ آهن، ان��رژی و نیروی کار در 
ای��ران پائین ت��ر از قیمت های جهانی اس��ت 
متاسفانه قیمت گذاری فوالد در کشور با قیمت 
گذاری های جهانی مقایسه می شود. وی بیان 
داش��ت: ب��رای مثال وقت��ی قیمت دالر گران 
می شود بالفاصله روی قیمت آهن و فوالد اثر 
می گذارد چرا که پایه قیمت گذاری در بورس 

کاال بر اساس قیمت جهانی و دالر است.

درخواست فعاالن بخش خصوصی از دولت و مجلس

ساختارشرکتیبورسکاالرافوراًاصالحکنید

و  تهران  و سوپرماركتهاى  پروتئينى  مواد  فروشگاههاى  تغييرات شركت صنف  آگهى 
حومه شركت تعاونى به شماره ثبت 40862 و شناسه ملى 10100862424 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1395,05,13 طى نامه شماره 952,15,215458 
مورخ 1395,07,07 اداره كل تعاون كارورفاه اجتماعى استان تهران تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محمد بخشى كشه به كد ملى 0047992433 به سمت عضو هيئت مديره 
- عضو اصلى سعيد درخشانى به كد ملى 4609559919 به سمت عضو هيئت مديره 
- عضو اصلى ابوالفضل عسگرى طارى به كد ملى 0055357687 به سمت عضو هيئت 
مديره - عضو اصلى عليرضا اسداله ارنگه به كد ملى 0061367206 به سمت عضو 
هيئت مديره - عضو اصلى مهدى يعقوبى نمين به كد ملى 0048733393 به سمت 
عضو هيئت مديره - عضو اصلى قاسم راستگو به كد ملى 1672243777 به سمت 
عضو هيئت مديره - عضو على البدل عباسعلى بازرگان به كد ملى 5529822827 به 
سمت عضو هيئت مديره - عضو على البدل براى مدت 3 سال انتخاب گرديدند. على 
بازرس اصلى. محمود حاجى  سعيد فرهمندنيا به كد ملى 0491046448 به سمت 
البدل براى مدت 1  بازرس على  خداورديخان به كد ملى 0452976391 به سمت 

سال مالى تعيين گرديدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (132814)

آگهى تغييرات موسسه غير تجارى زبانهاى خارجى قانع شهريار به شماره 
استناد صورتجلسه  به  ملى 10100037954  و شناسه  ثبت 211 
مجوز  و   1396,09,10 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
شماره 1251,67200,109 مورخ 1396,09,11 مديريت آموزش و 
پرورش شهرستان شهريار تصميمات ذيل اتخاذ شد : - مريم قانع 
به شماره ملى 4911099534 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره ، كيوان حسين زاده به شماره ملى 4900167800 به سمت 
عضو هيئت مديره و رضا حسين زاده به شماره ملى 4900584983 
به سمت عضو هيئت مديره براى مدت پنج سال انتخاب گرديدند . 
- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبيل چك ، سفته 
، بروات ، قراردادها ، و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مريم قانع (مدير عامل و رئيس هيئت مديره) به تنهايى همراه با مهر 
موسسه معتبر خواهد بود . حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت 

شركتها و مؤسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 2
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اداره   
كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (132815)

 32761 ثبت  شماره  به  پايتخت  ارمغان  گستران  عدالت  موسسه  تغييرات  آگهى 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003709089 ملى  شناسه  و 
تهران  ثبتى  واحد  در  : محل موسسه  اتخاذ شد  مورخ 1396,06,07 تصميمات ذيل 
قصير-ميدان  احمد  شهيد  بهشتى-خيابان  تهران-شهيد  شهر  تهران  آدرس:  به 
يافت  تغيير   1514845158 پستى  كد   -15 سوم-واحد  6-طبقه  آرژانتين-پالك 
به  فاضلى  رضا  محمد  گرديد. هوتن  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
شماره ملى 0054827681 با پرداخت مبلغ 490000 ريال به صندوق شركت سهم 
الشركه خود را به مبلغ 990000ريال افزايش داد. سروش اشترى نخعى با كدملى 
0079225012 با پرداخت10000ريال به صندوق شركت در زمره شركاء درآمد.در 
نتيجه سرمايه موسسه از مبلغ 1000000ريال به 1500000 ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصالح گرديد. ليست شركا و ميزان سهم انان پس 
از افزايش سرمايه پروين دخت منتقمى به شماره ملى 2121180311 500000ريال 
هوتن محمد رضا فاضلى به شماره ملى 0054827681 داراى 990000ريال سروش 

اشترى نخعى به شماره ملى 0079225012 داراى 10000ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (132816)

آگهى تغييرات شركت عمران تجارت فردوس سهامى خاص به شماره ثبت 360759 و 
شناسه ملى 10104082973 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
تهران خ مالصدرا  به آدرس  : محل شركت  اتخاذ شد  1395,06,24 تصميمات ذيل 
شيراز شمالى خ حكيم اعظم پالك 11 واحد 1 كدپستى: 1991646813 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (132817)

خاص  سهامى  فردوس  تجارت  عمران  شركت  تغييرات  آگهى 
به   10104082973 ملى  شناسه  و   360759 ثبت  شماره  به 
تصميمات   1395,06,24 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد 
ملى  بشماره  هوشيار  زاده  آقاجان  مرجان  خانم   : شد  اتخاذ  ذيل 
محمود  -آقاى  مديره  هيئت  رئيس  0055145779بسمت 
نايب  و  مديرعامل  بسمت   0015458482 ملى  بشماره  بحيرائى 
ملى  بشماره  اوغانى  الجوردى  خديجه  -خانم  مديره  هيئت  رئيس 
كليه  شدند.  انتخاب  مديره  هيئت  عضو  بسمت   2296574831
سفته،  چك،  قبيل  از  شركت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
هيئت  رئيس  منفرد  امضاء  با  اسالمى  عقود  و  قراردادها  بروات، 
با  منفرد مديرعامل همراه  امضاء  با  ادارى  و  عادى  اوراق  و  مديره 

مهر شركت معتبر ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (132818)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود ابنيه سازان يكتاى آريايى درتاريخ 1396,09,12 به 
شماره ثبت 519543 به شناسه ملى 14007249053 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 
انجام   : موضوع  ميگردد.  آگهى  عموم  اطالع  زير جهت  به شرح  آن  كه خالصه  گرديده 
و عرضه خدمات طراحى و نظارت در امور ساختمان و انجام خدمات اجراى ساختمان و 
مشاوره فنى ، طراحى ، محاسبه فنى ، اجرا ، نقشه بردارى ، نظارت فنى ، پشتيبانى فنى 
، ارائه توجيه فنى و اقتصادى ، متره ، بر آورد ، ارائه برنامه زمانبندى ، كنترل فنى 
، بهره بردارى ، مرمت ، تعمير ، نگهدارى ، مشاركت در سرمايه گذارى ، پيمانكارى و 
مشاركت در پروژه ها ى عمرانى ، معمارى ، تاسيسات مكانيكى و تاسيسات برقى اعم از 
دولتى ، غير دولتى و بخش خصوصى ، مسكونى و غير مسكونى ، ادارى ، تجارى ، صنعتى 
، كارخانجات ، انبوه سازى مسكن و تفرجگاهها ، در شهر و غير شهر و در روستا ، احداث 
شبكه هاى اصلى و فرعى تاسيسات مكانيكى ، برقى و الكتريكى ، الكترونيكى و بهينه 
سازى مصرف انرژى در ساختمان ، مشاوره فنى ، طراحى ، محاسبه فنى ، اجرا ، نقشه 
بردارى ، نظارت فنى ، پشتيبانى فنى ، ارائه توجيه فنى و اقتصادى ، متره ، بر آورد ، 
ارائه برنامه زمانبندى ، كنترل فنى ، بهره بردارى ، مرمت ، تعمير ، نگهدارى ، مشاركت 
در سرمايه گذارى ، پيمانكارى و مشاركت در پروژه ها ى تصفيه خانه آب و فاضالب 
 ، : بندها ، سدها ، ساختمانهاى نيروگاه هاى آبى  و استخرها و پروژه هاى آبى شامل 
مخازن آبى ، شبكه هاى توزيع و انتقال آب و فاضالب و شبكه هاى آبيارى و زهكشى 
و تجهيزات مخابراتى و انتقال برق و امور مربوط به برق فشار ضعيف ، متوسط و قوى 
امور راهسازى ، راهدارى , فرودگاه ها، پل سازى و امور ترافيكى شهرى و برون شهرى 
، خريد و فروش ، واردات و صادرات و ترخيص كليه كاالهاى مجاز بازرگانى از گمركات 
كشور و اخذ و ايجاد نمايندگى در داخل و خارج از كشور ، شركت در مناقصات و مزايده 
هاى داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهيالت بانكى از بانكها و موسسات مالى واعتبارى 
حقيقى و حقوقى ، عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقى و حقوقى و تعاونى و نهاد ها 
و موسسات اعم از دولتى و خصوصى و ارائه خدمات الزم ، بر پائى غرفه و شركت در 
نمايشگاههاى داخلى و بين المللى .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذيربط مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : تهران - شهرستان تهران - 
بخش مركزى - شهر تهران-محموديه-خيابان وليعصر (عج)-كوچه شهيد سيد مصطفى 
ميرشريفى-پالك 9-برج باغ اورنگ-طبقه سوم-واحد 33- كدپستى 1986936937 
سرمايه شخصيت حقوقى : 1,000,000 ريال مى باشد. اسامى و ميزان سهم الشركه 
شركا : آقاى وحيد جعفرى به شماره ملى 0084798548 دارنده 400,000 ريال سهم 
ريال  دارنده 600,000  ملى 6369698679  به شماره  جعفرى  پرويز  آقاى  الشركه 
سهم الشركه اولين مديران : آقاى وحيد جعفرى به شماره ملى 0084798548 و به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاى پرويز جعفرى به شماره ملى 6369698679 و 
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسالمى و 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاى منفرد مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد 
اختيارات نماينده قانونى : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذكور،به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 5
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مدیرعامل فرابورس اعالم کرد: توس��عه بازار س��رمایه و پول و 
8۰ درصد وابسته به تکنولوژی است. 

ب��ه گ��زارش ایبِنا، امی��ر هامونی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
همکاری ها بین بازار پول و بازار سرمایه از روند مطلوبی برخوردار 
اس��ت اما باید این ارتباط تقویت و گس��ترده تر ش��ود. هامونی در 
ادامه با اعالم آمار اوراق منتش��ر ش��ده در بازار س��رمایه و نوع 

همکاری بازار پول، گفت: در س��ال گذش��ته بیش از 4۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق از س��وی دولت در بازار س��رمایه منتشر شد 
که همکاری بازار پول و بازار س��رمایه در این انتش��ار مطلوب 
بود اما باید اذعان کرد که در ش��رایط فعلی یک گپ بزرگ در 
حوزه تکنولوژی وجود دارد. هامونی به مس��اله فاصله بین س��ه 
صنعت »بانک، بورس و بیمه« اش��اره کرد و گفت: واقعیت آن 

اس��ت که بین بازارهای »پول، س��رمایه و بیمه« فاصله وجود 
دارد که باید برای حل آن و کمتر شدن این فاصله فعالیت های 
زیادی صورت بگیرد تا تعامل و ارتباط س��ازماندهی تر ش��ده ای 
ایجاد ش��ود. وی گفت: انتش��ار اوراق تس��هیالت مس��کن در 
 ب��ورس نمون��ه عینی همکاری بین نظام بانکی وبازار س��رمایه 

است.

توسعهبازارپولوسرمایهوابستهبهتکنولوژیاست

پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه سرمد از تاریخ ۰2/11/13۹6 با توجه به 
انتش��ار آگهی پذیره نویس��ی آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، 
به اس��تناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت بیمه س��رمد )س��هامی 
عام(، مورخ 17/1۰/13۹6 و مجوزهای شماره 367۹71/۹64-۰64 مورخ 
11/۹/13۹6 س��ازمان بورس و اوراق بهادار مجوز ش��ماره ۹64۰242211 
مورخ 2۵/۰4/13۹6 بیمه مرکزی ج.ا.ا مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق 
صدور سهام جدید از مبلغ 1.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ 1.۵۰۰ میلیارد ریال، 
منقس��م به یک میلیارد و پانصد س��هم 1.۰۰۰ ریالی افزایش یابد. لذا به هر 
صاحب س��هم، در ازای هر 1۰۰ س��هم متعلقه در تاریخ 13۹6/1۰/17، تعداد 

۵۰ حق تق��دم خرید س��هم جدی��د تعلق می گیرد. بدیهی اس��ت تعداد دقیق 
س��هام و حق تقدم های متعلقه هر س��هم در گواهینامه حق تقدم محاس��به و به 

سهامداران اعالم خواهد شد.
س��هامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتش��ار آگهی به علت تغییر 
آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند 
جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس امور سهام شرکت مراجعه نمایند. 
مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 6۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی می باشد. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود 

دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات 
ب��وده و ی��ا مطالبات آنان، بهای س��هام جدید را تأمین نمی  کند، می بایس��ت 
ظ��رف مهل��ت مق��رر بهای س��هام یا مابه التفاوت آن را به حس��اب ش��ماره 
۰2112438۰4۰۰1 این ش��رکت نزد بانک صادرات ایران ش��عبه بلوار آفریقا 
کد 16۵3 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید 
س��هام جدید، ظرف مهلت اس��تفاده از حق تقدم، با پس��ت سفارشی به نشانی 
تهران، بلوار نلسون ماندال، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، 
پالک 113 کدپس��تی 1۹177431۵۹ ارس��ال نموده و یا مدارک را به آدرس 

فوق بخش امور سهام به صورت حضوری تحویل و رسید دریافت نمایند.

آغاز پذیره نویسی افزایش سرمایه بیمه سرمد


