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قطعی موقت سیستم بانکداری 
الکترونیک بانک دی 

سیس��تم بانک��داری الکترونی��ک بان��ک 
دی از س��اعت ٢۴ ال��ی ٢ بام��داد روز ٢٦ 
اردیبهش��ت قطع خواهد ب��ود. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک دی،سیس��تم های 
بانکداری الکترونیکی این بانک در راستای 
به روز رس��انی سیس��تم ه��ای بانکداری 
الکترونیکی و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت 
تر به مش��تریان، به طور موقت از س��اعت 
٢۴ الی ٢ بامداد روز س��ه ش��نبه مورخ ٢٦ 
اردیبهش��ت ماه قطع می ش��ود  و پس از 
آن، تمام��ی خدمات بانکداری الکترونیک 

به طور معمول ارائه خواهند شد.

تسهیل و روان سازي ارایه 
خدمات ارزي بانک اقتصادنوین

رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین گفت: 
تس��هیل و روان سازي ارایه خدمات ارزي 
زمینه رضایت مندي مش��تریان این بخش 
را فراهم مي کند. به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنوین، سیامک دولتي در جمع 
هم��کاران مدیری��ت بین الملل، مدیر امور 
شعب و مسئولین ارزي شعب سراسر کشور 
این بانک با اشاره به لزوم دقت عمل در این 
بخ��ش گفت: تعام��الت بانکي بین المللي 
پیچیدگي ه��اي خاص خود را دارد که این 
پیچیدگي ها ایجاب مي کند همکاران فعال 
در ای��ن بخ��ش ضمن آگاهي از مقررات و 
قوانی��ن داخل��ي و بین الملل��ي ب��ر بخش 
نامه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي 
نهادهاي ذي صالح از جمله بانک مرکزي 
جمهوي اس��المي ایران نیز اشراف کامل 
داش��ته باش��ند. وي اظهار داشت: پایبندي 
به قوانین الزمه فعالیت در نهادهاي پولي 
و مال��ي از جمل��ه بانک ها اس��ت و با توجه 
ب��ه حساس��یت هاي موج��ود در تعامالت 
بین المللي ضریب این حساس��یت در حوزه 
ارز و بین الملل دو چندان است. وي در ادامه 
سخنان خود به لزوم به روز بودن اطالعات 
همکاران فعال در بخش بین الملل اش��اره 
ک��رد و گفت: توجه به آموزش هاي ضمن 
خدمت امکان روز آمدي همکاران را در این 
بخش فراهم مي کند. در ادامه این مراسم 
ت��ورج کاکوند مدیر ام��ور بین الملل بانک 
اقتصادنوین نیز طي س��خناني با اش��اره به 
لزوم سرعت بخشي در ارایه خدمات ارزي 
به مش��تریان گفت: برنامه ریزي ها باید به 
گون��ه اي ص��ورت پذیرد که خدمات ارزي 
مورد نیاز مش��تریان در همه ش��عب بانک 
اقتصادنوین در سراس��ر کش��ور ارایه شود. 
وي ب��ا اش��اره به اینکه یک��ي دالیل عدم 
ارایه خدمات ارزي در تمام ش��عب کمبود 
نیروي متخصص در این حوزه است، ابراز 
امی��دواري کرد که خدمات ارزي به زودي 
در تمام شعب بانک اقتصادنوین در سراسر 

کشور ارایه شود.

لزوم ثبت شماره کارت بانک 
کارآفرین در سامانه پیوند

بر اس��اس ابالغ بانک مرکزی، به منظور 
حف��ظ اطالع��ات محرمان��ه مش��تریان، 
فعال س��ازی ش��ماره کارت و شماره تلفن 
هم��راه در س��امانه پیون��د )واس��ط میان 
بان��ک  مرکزی و اپلیکش��ن های پرداخت 
یا اپراتورهای تلفن همراه( برای اس��تفاده 
از کارت ه��ای بانکی جهت پرداخت های 
موبایلی ضروری اس��ت. به گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک کارآفرین، به منظور حفظ 
اطالع��ات محرمان��ه مش��تری )اع��م از 
ش��ماره کارت، رمز، تاریخ انقضای کارت 
و...(  و ارتقاء امنیت پرداخت های مبتنی بر 
USSD،  بهره گیری از س��امانه پیوند برای 
استفاده از کارت های بانکی جهت پرداخت 
هزینه به صورت موبایلی ضروری اس��ت. 
الزم به ذکر است مشتریانی که تمایل دارند 
از کارت ه��ای بانکی خود در پرداخت های 
موبایلی و اپلیکیش��ن های مبتنی بر بس��تر 
USSD استفاده کنند، ضروری است ابتدا 
به بانک صادر کننده کارت مراجعه کنند و 
 با فعال س��ازی شماره کارت و شماره تلفن 
همراه در س��امانه پیوند، اجازه اس��تفاده از 
کارت های بانکی جهت پرداخت هزینه به 

صورت موبایلی را دریافت نمایند.

وزی��ر تع��اون،کارو رفاه اجتماعی با اش��اره ب��ه الزامات اقتصاد 
مقاومتی و سیاست ها و برنامه های دولت در این عرصه گفت: 

بانک کشاورزی در این زمینه نقش مهمی دارد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، دکتر علی ربیعی  
روز ش��نبه ٢۳ اردیبهش��ت ماه  در همایش سراس��ری مدیران 
این بانک طی س��خنانی با بیان اینکه در روح اقتصاد مقاومتی 

پدیده رش��د و توس��عه نهفته اس��ت خاطر نشان کرد:در اقتصاد 
مقاومتی محور اصلی مورد بحث عدالت است و الگویی از رشد 
و توس��عه را نش��ان می دهد که اقتصاد کش��ور بزرگ شود، همه 
م��ردم  بتوانن��د مش��ارکت کنند و همه به وی��ژه فقرا  از مواهب 
آن  بهره مند ش��وند.وی با تأکید بر ضرورت مش��ارکت مردم در 
فرآیند رش��د و توس��عه خاطر نش��ان کرد : باید از طریق بزرگ 

شدن اقتصاد کشور فقرا هم از آن سهمی داشته باشند. زیرا اگر 
نتوانیم عموم مردم را در مواهب رشد و توسعه  مشارکت بدهیم  

شکست خواهیم خورد.
دکت��ر ربیعی خاطر نش��ان کرد: در اج��رای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی باید ضمن حرکت متوازن فرصت های برابری ایجاد 

کنیم تا فقرا سهم بیشتری داشته باشند.

تاکید وزیر کار بر نقش بانک کشاورزی در رشد اقتصادی 

یک کارش��ناس اقتصادی گفت: نظام بانکی 
کش��ور نه تنها از تولید حمایت نمی کند بلکه 

اصلی ترین مانع تولید، درحال حاضر است.
مرتض��ی زمانیان درباره اینکه آیا نظام بانکی 
کش��ور به خوب��ی از تولید حمای��ت می کند؟ 
اظهارداش��ت: نظ��ام بانکی کش��ور نه تنها از 
تولی��د حمای��ت نمی کند بلک��ه درحال حاضر 

اصلی ترین مانع تولید نظام بانکی است.
مدی��ر گ��روه مطالعات اقتصادی اندیش��کده 
مطالع��ات حاکمیت و سیاس��تگذاری تصریح 
کرد: هیچ تولیدی در رقابت با سیستم بانکی 
مقرون به صرفه نیست و عماًل برای بسیاری 
از تولیدکننده کنندگان مقرون به صرفه است 
که زمین و سرمایه خود را بفروشد و آن را در 
بانک بگذارد و از این طریق سود آوری داشته 
باشد بنابراین بانک االن رقیب بخش تولید و 

رقیب بسیار قدرتمندی است.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین 
نظام بانکی مانع بخش تولید شده، بنابراین نه 
تنها حمایت نمی کند بلکه فعاًل  مشکل اصلی 
بخش تولید هم است. البته الزم به توجه است 
ک��ه نم��ی تواند نظام بانکی را به عنوان جزیی 
منفک از اقتصاد به شمار آورد و در واقع نظام 
بانکی بخشی از شبکه آسیب دیده اقتصادی 
کشور است که هم اکنون به عنوان مانعی برای 

بخش تولید کشور به شمار می رود.
زمانیان همچنین درباره اینکه با ادامه این وضع 
نظام بانکی، وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد 
شد؟ گفت: بخش سودده بانکی در حال حاضر 
همه پول های مردم را جذب خود کرده است و 
بخش زیادی از پول ها در حساب های سرمایه 
گذاری بانک ها قرار گرفته که سود به آن تعلق 
می گی��رد. وی ادام��ه داد: با این س��ود قطعًا به 
نفع کس��ی نیس��ت که تولید کند ضمن اینکه 
روز به روز هم به دلیل این سود باال به میزان 
نقدینگی )همان سپرده های مردم( افزوده می 
شود. از سوی دیگر هم تولید کننده ای وجود 

ندارد که بتواند این پول را به عنوان تسهیالت 
از بانک ها دریافت کند و در نتیجه به دلیل عدم 
سودآری در فعالیت های بانکی، روز به روز بر 
حجم تعهدات بانکی افزوده می شود که این 
خود می تواند منش��ا ورشکس��تگی بزرگی در 
بخش بانکی ش��ود ک��ه در صورتی که دولت 
برنامه ای برای خروج از آن نداش��ته باش��د در 
صورت بروز دولت ممکن است مجبور به خلق 
حج��م عظیمی از نقدینگی با عوارض خاص 
خ��ود در اقتص��اد ش��ود. زمانیان گفت: فعاًل تا 
زمانی که س��ود بانکی باالس��ت اگر تورم هم 
پایین باشد، هیچ تولیدی نیست و فقط حجم 
پول ها در بانک ها زیاد می شود اگر روزی قرار 
باشد سود بانکی کاهش یابد و تولید و خرید و 
فروش کاالهای دیگر مقرون به صرفه شود، 
آن زمان مردم پولش��ان را از حس��اب سرمایه 
گذاری به حس��اب های جاری انتقال خواهند 
داد و احتم��اال چن��د صد ه��زار میلیارد تومان 
ش��روع به خرج ش��دن در بخش های مختلف 

اعم از مسکن، ارز، طال خواهد شد که آسیب 
ها و تورم احتمالی ناش��ی از آن برای کش��ور 
بس��یار زیاد خواهد بود. وی افزود: بنابراین در 
ش��رایط کنونی و بدون اقدامات اصالحی دو 
حال��ت ب��رای ما قابل تصور خواهد بود. س��ود 
ب��االی بانک��ی همراه با رکود و تورم پایین به 
دلیل ساکن بودن پول )یا همان سپرده ها(، یا 
کاهش سود همزمان با تورم یا شوك بزرگ در 
برخی بازارهای خاص در کشور. در این شرایط 
کش��ور ش��دیدا اقدامات اصالحی در بویژه در 
بخش بانکی است ظاهراً االن چنین برنامه ای 
مطرح نیس��ت. مدیر گروه مطالعات اقتصادی 
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری 
توضیح داد: مساله اول نرخ باالی سود بانکی 
اس��ت که حجم باالی مطالبات وصول نشده 
بانکها یکی از دالیل آن اس��ت. رئیس بانک 
مرکزی هم در ماه گذش��ته به این اذعان کرد 
ک��ه بانک ه��ای در حال ورشکس��تگی، این 
س��ودهای باال را می دهند. در واقع پیش��نهاد 

س��ود باال توس��ط بانک ها، مردم به جای خرج 
ک��ردن پ��ول )انتقال به حس��اب دیگران( که 
الزمه ایجاد تقاضا و سرمایه گذاری است، آنرا 
صرفا در حس��ب خود نگه می دارند. با وجود 
این س��ود باال و با توجه به پایین بودن تورم و 
رکود اصلی ترین فعالیت مقرون به صرفه در 
کشور گذاشتن پول در حساب سرمایه گذاری 
در بانک ها اس��ت. حفظ ش��رایط موجود یعنی 
تولید غیرمقرون به صرفه و رکود عمیق خواهد 
بود. زمانیان ادامه داد: مورد دوم این است که 
با نرخ س��ود باالی بانکی، بانک ها روز به روز 
ب��ه م��ردم بدهکارتر می ش��وند و میزان پولی 
که دس��تگاه های خودپرداز به مردم نش��ان 
می دهند به شدت باال می رود )حجم نقدینگی 
خلق ش��ده بنابر نقل موجود در طول ۴ س��ال 
اخیر ۷٠٠ هزار میلیارد تومان بوده( که نتیجه 
همین رش��د نمایی سودهای بانکی است. اما 
چرا این نقدینگی منجر به تورم نمی شود؟ در 
واقع مردم انگیزه ای برای هزینه کرد نقدینگی 

)پول خود در بانک( ندارند. از س��وی دیگر به 
دلیل رکود و سود باال کسی از بانکها تسهیالت 
نم��ی گی��رد و بانکها منبع درآم��دی ندارند و 
صرفا متناسب با عدد فزاینده ای که به سپرده 
های مردم متعهد هس��تند روز بروز بدهکارتر 
می ش��وند. وی گفت: سوما در شرایط موجود 
و بدون برنامه مش��خص برای خروج از رکود 
اگر س��ود بانکی کم ش��ود مردم س��پرده های 
خود را از حس��ابهای سپرده گذاری به حساب 
جاری/قرض الحسنه منتقل می کنند )به تعبیر 
عامیانه بیرون کش��یدن پول از بانک( تا آن را 
خرج کنند. تصور کنید که چند صد هزار میلیارد 
پول وارد گردش تبادل کشور شده و احتماال 
ب��ا توج��ه به عدم انگیزه مردم برای نگهداری 
پول سرعت گردش باالیی خواهد داشت چه 
آثاری می تواند بر بخش های مختلف اقتصای 

و تورم در کشور داشته باشد.
زمانیان افزود: مورد چهارم این است که حجم 
عظیم انتقال پول از حس��ابی به حسابی دیگر 
توس��ط مردم می تواند بس��یاری از بانکها که 
حجم زیادی از سپرده های آنها خارج می شود 
را نیز ورشکست نماید. ضمن این ورشکستگی 
بزرگ، گردش سریع پول از حسابی به حسابی 
که همراه با تقاضا است همراه است چه شوك 
قیمتی به بازارهای ارز و طال و مس��کن وارد 
خواه��د س��اخت؟ و این گ��ردش پول و تقاضا 
ادامه خواهد یافت که بعضی از آن به نام بمب 
نقدینگی یاد می کنند. در واقع نقدینگی مردم 
در بانک ها با شدت تمام در حال افزایش بوده 
و این حجم به برکت رکود و سود باالی بانکی 
به حالت س��کون باقی مانده و تورمی هم به 
همراه ندارد. این فنر فش��رده ممکن است هر 
زمان با آزاد شدن خود کشور را به بحران تورم 
مبت��ال س��ازد. از ای��ن حیث تورم پایین را نمی 
توان یک دس��تاورد بزرگ به ش��مار آورد زیرا 
یک سکون ناپایدار پول در نظام بانکی همراه 

با رکود و امکان بمب تورمی است.

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد؛

بانک ها رقیب تولید نشوند

دولت وام دادن به کارمندان را تسهیل کرد 
چن��دروز مان��ده به پایان عمر رس��می دولت 
یازدهم،کمیس��یون هماهنگ��ی ادارات رفاه 
بانکه��ا تصمی��م گرفت��ه برای مس��اعدت با 
کارمن��دان بانکها، تمام وام های خرید، جعاله 
و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط 

کند. 
اکن��ون چن��د روز مانده به پایان عمر رس��می 
دولت یازدهم، کمیس��یون هماهنگی ادارات 

رفاه بانکها در مصوبه ای که به تازگی در بانک 
مرکزی گذرانده است، تصمیم گرفته تا شرایط 
جدیدی را برای کارمندان شبکه بانکی اعمال 
کند که البته باز هم اجرای آن، بسته به منابع 
درون بانکه��ا و تصمیمات هیات مدیره بانک 
خواهد داش��ت؛ اما آنچ��ه که از ظاهر مصوبه 
برداش��ت می ش��ود و البته در متن آن هم آمده 
است، به منظور مساعدت با کارمندان شاغل، 

این تصمیمات اتخاذ شده است.

در بخش��نامه ای ک��ه داود براتی دهقی، دبیر 
کمیس��یون هماهنگ��ی ادارات رفاه کارکنان 
بانکها به قیطاس��ی، دبیر ش��ورای هماهنگی 
بانکها اعالم ش��ده است، تسهیالت کارکنان 
سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته و در خصوص 
پلکانی ش��دن اقس��اط تسهیالت پرداختی به 
کارکن��ان، تصمیماتی اتخاذ گردیده اس��ت. 
خبرگزاری مهر، متن کامل این بخش��نامه را 

منتشر می کند:

جناب  آقای دکتر قیطاسی
دبیر محترم شورای هماهنگی بانکها

موضوع: تسهیالت کارکنان سیستم بانکی
با سالم

احترام��ا عط��ف به نامه ش��ماره ۱٥٩/٠- ب 
مورخ ٢۸/۱/٩٦ در خصوص بررس��ی پلکانی 
نمودن اقساط تسهیالت پرداختی به کارکنان؛ 
پیشنهادات مطروحه از سوی کارگروه مربوطه 
به ش��رح ذیل در دویس��ت و هفتاد و چهارمین 
جلسه اصلی کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه 
بانکه��ا در تاری��خ ٢٩/۱/٩٦ به میزبانی بانک 
مرکزی مطرح و مورد موافقت اعضای محترم 

کمیسیون قرار گرفت.
۱- تمامی تس��هیالت خرید، جعاله و مرابحه 
ض��روری کارکن��ان با نرخ فعلی م��ورد تائید 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار)۱٠ درص��د( ب��رای 
کارکن��ان سیس��تم بانکی ب��ه روش پلکانی 

تقسیط گردد.
٢- جهت مس��اعدت با کارکنان شاغل، مانده 
بده��ی تس��هیالت قرض الحس��نه ضروری 
قبلی آنها با در نظر گرفتن ش��رایط هر بانک 
با ش��رایط قبلی به روش پلکانی تقس��یط می 
گردد. مدت بازپرداخت نیز حداقل بر اس��اس 
مدت بازپرداخت تس��هیالت قبلی)۱۸٠ ماه( 

تعیین گردد.
۳- تس��هیالت خری��د خ��ودرو ت��ا س��قف 
٢٥٠٠٠٠٠٠٠ ریال به روش تقس��یط پلکانی 
)۱٢ دوره ۱٠ ماهه( به تمامی کارکنان شاغل، 
بازنشس��ته و وظیف��ه بگیر ب��ه تدریج تا پایان 
س��ال ۱۳٩٦ پرداخت گردد. به جهت سهولت 
در پرداخت تس��هیالت مذکور نسبت به کسر 
بیمه تامین خسارت فوق)مانده بدهکار( اقدام 

گردد.
۴- تس��هیالت خرید کاال در راستای حمایت 
از کاالی ایرانی و تولید و اشتغال در کشور به 
میزان یکصد میلیون ریال و به مدت ٥ س��ال 
)٦٠ ماهه( با نرخ ۱٠ درصد به روش تقس��یط 
پلکانی به تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته 
و وظیفه بگیر به تدریج تا پایان س��ال جاری 

پرداخت گردد.
٥- به منظور وحدت رویه و همس��ان س��ازی 
س��رفصل های تس��هیالتی به کارکنان، نرخ 
س��ود تمامی تس��هیالت باالتر از ۱٠ درصد 
تعدیل و به نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
جهت کارکنان سیس��تم بانک��ی)۱٠ درصد( 

اصالح گردد.
٦- در خصوص تسهیالت ایثارگران با توجه به 
امکان پرداخت تسهیالت تبصره ای با نرخ )۴ 
درصد( و به میزان ۸٥٠ میلیون ریال و امکان 
استفاده از آن همزمان با تسهیالت کارمندی 
ب��ر روی ی��ک پالك، نرخ س��ود تس��هیالت 
خری��د کارمن��دی این قش��ر محترم به میزان 

)۱٠ درصد( تعیین گردد.
ش��ایان ذکر اس��ت مقرر گردید تصمیم گیری 
در خصوص اجرایی شدن بندهای فوق، پس 
از تائی��د توس��ط آن ش��ورا، ب��ه فراخور و پس 
از تصوی��ب در هی��ات مدیره محترم هر بانک 

اقدامات الزم صورت گیرد.
مرات��ب ف��وق جه��ت اس��تحضار و طرح در 
جلس��ه اصلی مدیران محترم عامل بانکها به 

حضورتان ایفاد می گردد.
دبير كميسيون هماهنگی ادارات رفاه 
كاركنان بانکها
داود براتی دهقی

جزئیات بخشنامه جدید وام های بانکی

اخبار

آگهى تغييرات شركت آسمان پردازش آينده با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 485227 و شناسه ملى 14005517892 به استناد صورتجلسه مجمع 
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,10,20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
شد : آقاى محمد حسين استاد چينى گر به شماره ملى 1740975820 به 
سمت مدير عامل براى مدت نامحدود انتخاب گرديد. امضاء و اسناد بهادار و 
تعهدآور شركت از قبيل چك - سفته - بروات و عقود اسالمى و قراردادها 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل منفردا“ همراه با مهر شركت معتبر 

مى باشد. 1
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(39855) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

سهامى  زمين  مكانى  اطالعات  پردازش  شركت  تغييرات  آگهى 
خاص به شماره ثبت 263666 و شناسه ملى 10103810635 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395,12,08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - منوچهر لهراسبى 
هيئت  رئيس  نايب  بسمت   0065154126 ملى  شماره  به 
مديره و آرش دشتبازى به شماره ملى 0452598966 بسمت 
انتخاب  براى مدت دو سال  و رئيس هيئت مديره  مديرعامل 
. -كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت و  گرديدند 
رئيس  نايب  يا  عامل  مدير  امضاء  با  اسالمى  عقود  و  قرارداد 
هيئت مديره و مهرداد برنگى توأمًا ( دو امضاء از سه امضاء ) 
همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل 

معتبر مى باشد. 2
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(39856) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى تغييرات شركت بازرگانى مجير الكترونيك آسيا با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 382041 و شناسه ملى 10320323571 به استناد صورتجلسه 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,12,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
سعيد اشتياقى به شماره ملى 0073229652 با پرداخت 1424050000 
ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان 1425000000 ريال 
با  به شماره ملى 0082247897  السادات موسوى  . محبوبه  افزايش داد 
پرداخت74950000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان 
75000000 ريال افزايش داد. سرمايه شركت از مبلغ 1000000 ريال به 
1500000000 ريال افزايش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . 
اسامى و ميزان سهم الشركه هريك از شركا پس ازافزايش سرمايه : سعيد 
اشتياقى به شماره ملى 0073229652 داراى 1425000000 ريال سهم 
داراى   0082247897 ملى  شماره  به  موسوى  السادات  محبوبه  الشركه 

75000000 ريال 2
اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان  الشركه  سهم 
(39857) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت 

به  محدود  مسئوليت  با  پويان  كانى  رخشان  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   14003615269 ملى  شناسه  و   442670 ثبت  شماره 
تصميمات   1396,01,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
 0063696843 ملى  كد  با  پور  پيمان  پويا  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل 
شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم  ريال   3000000 دريافت  با 
به  ريال   10000000 از  سرمايه  نتيجه  در  گرديد.  خارج  شركت  از 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  ريال   7000000
پويان  باشد.  مى  زير  شرح  به  كاهش  از  بعد  شركا  ليست  گردد.  مى 
جيحون  پيمان  4000000ريال  0079293131مبلغ  ك.م  جيحون 

2 3000000ريال مى باشد.  ك.م0068383241 مبلغ 
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(39858) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 


