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نگاهیبهثبتنامبرایشرکتدرقرعهکشیمحصوالتایرانخودرو وسایپا؛

بختآزماییخودرویی!

رئیسکلبانکمرکزی:

بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

رئیس کلبانکمرکزیبابیاناینکهمابنایجدیداریمنقدینگیرا کنترل کنیم،
گفت :پیشبینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی
که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است،
حجمنقدینگیحتما نسبتبهسال گذشته کمترخواهدشد.به گزارشفارس،
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره
به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز ،گفت :یکی از دالیل اساسی مؤثر در تورم
حجمنقدینگیاست.ویادامهداد:مابنایجدیداریمنقدینگیرا کنترل کنیم.
پیشبینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای
کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است ،مطمئن
هستم با پیشبینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود یعنی حجم
نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.همتی تأ کید کرد :تورم
راحولوحوشی کهاعالم کردیمیعنی۲۲درصد؛2درصدباال وپايین کنترل کنیم
وخیلیهابهما گفتندبانکمرکزیریسکبزرگی کرداماماعرضمیکنيمریسک
بزرگی نیست ا گر قرار باشد تابع تورم باشیم ،نمیشود و وظیفه بانک مرکزی این
است که هدفی را تعیین کند و تمام تالش خود را بکند تا به آن هدف دست پیدا
ی کنم این کار دو حسن داشته
کند .رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت :فکر م 
باشد اول اینکه تمامی دستگاههای اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند
الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش
دهیمواالنهمبااعالمبانکمرکزیآثار آنراداریممیبینیموامیدواریمبا کنترل
سود نرخ بانکی تورم را کنترل کنیم و از حاال تا یک سال آینده به نر خهایی که
ف گذاری تورمی اعالم کردیم برسیم.
بهعنوان نرخ هد 

رئیسسازمانبورس:

محوریت مصوبات شورا
تشویق به نگهداری سهام عدالت است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:از روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه
 ۹۹دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کردهاند میتوانند،
سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خود را مدیریت (خرید و فروش) کنند.
به گزارش کاالخبر به نقل از سنا ،حسن قالیباف اصل ،سخنگوی شورای
عالی بورس افزود :در جلسه مورخ  ۶خرداد  ۹۹این شورا آخرین وضعیت برنامه
آزادسازی سهام عدالت  ،بررسی و گزارش وضع بازار در دو هفته اخیر و سپس
اقدامات انجام شده در خصوص روند اجرای آزادسازی سهام عدالت به شورا
ارائه شد.دبیر شورای عالی بورس افزود:بر اساس اختیاری که در ابالغیه مقام
معظم رهبری به شورای عالی بورس تنفیذ شده ،محدودههای زمانی مقرر
شده برای فرآیندهای آزادسازی سهام عدالت بازنگری و مواردی تصویب
شد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود:بر اساس مصوبات این شورا از
روز شنبه مورخ دهم خرداد  ۱۳۹۹دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم
را انتخاب کردهاند میتوانند،سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خود را
مدیریت (خرید و فروش) کنند.قالیباف اصل ادامه داد :با توجه به اعالم قبلی
مبنی بر اتمام انتخاب روش سهامداری تا تاریخ هشتم خرداد  ،۹۹این مهلت
بهمدتهفتروز (تاساعت۲۴روز ۱۵خرداد)۱۳۹۹تمدیدشد.رئیسسازمان
بورس افزود :دارندگان سهام عدالت میتوانند از روز شنبه  ۱۰خرداد ماه لغایت
سهشنبه  ۱۳خردادماه با مراجعه به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری،
درخواستسفارشفروشسهامخودراارائهدهند.قالیبافافزود:پساز اتمام
مهلت انتخاب روش سهامداری ،از روز شنبه هفدهم خرداد ،افزایش سرمایه
شرکتهای سرمای ه گذاری استانی پس از طی تشریفات ثبت و متعاقبا فرآیند
پذیرش آن شرکتها در یکی از بورسها آغاز میشود.

| گروه اقتصادی|
ادامه از صفحه اول
در این فروش ویژه دریافت هر گونه وجه از سوی
خودروسازاندرفرآیندثبتناممتقاضیانممنوع
اعالمشدهوتنهاافرادی کهدرقرع ه کشیحائزشرایط
شناختهمیشوند۱۰۰،درصدوجهخودرویخریداری
شدهرابهحسابخودروسازانواریزمینمایند.این
شبهصورت
دوشرکتبزرگخودروساز کشور،فرو 
قرع ه کشیرابههمراهمقرراتسختگیرانه ،سازوکاری
با هدف کوتاه شدن دست دالالن از بازار خودرو و
عرضه عادالنه در نظر گرفتهاند تا خودرو در نهایت
ف کننده واقعی برسد .این تصمیم بعد از
به مصر 
باال رفتن افسارگسیخته قیمتها در بازار و کشف
انبار احتکار خودرو در کشور صورت گرفت تا شاید
تب باالی قیمت و عطش خریداران را تا حدودی
ی کهیکیازمهمتریندالیلباال
جواببدهد،درحال 
ماندن قیمتها ،عدم وجود تعادل میان عرضه و
تقاضاست.باایناوصافمعاونوزیرصمت،چهار
مرحلهدیگرفروشفوقالعادهخودروتاپایانسال
در نظر گرفته شده است که بتواند تا حدودی به
کاهشتقاضامنجر گردد.ازسویدیگرایرانخودرو
در این فروش ویژه اقدام به عرضه پژو  ،206رانا،
پژوپارس،پژو405وسایپامحصوالتخودشامل
تیبا ،ساینا و وانتبار را به فروش میرساند ،اما
جای محصوالت با کیفیتتر دیگری مانند پژو
،207دنا،آریووساندروبهدلیلعدمتأمینقطعه
از سوی شرکتهای رنو و پژو خالی است .سعید
مدنی ،مدیرعامل اسبق سایپا در گفت و گو با «
رسالت»،بااشارهبهفرآیندثبتنامبرایشرکتدر
قرع ه کشی پیشفروش خودرو گفت«:زمانی که
تقاضابیشترازظرفیتتولیدشرکتهایخودروساز
باشد ،قرع ه کشی میتواند یکی از راههای عرضه
محصوالتاین کارخانههاشود.ا کنونایرانخودرو
و سایپا هم به دلیل عدم تعادل در میزان عرضه و
تقاضادر بازار،تصمیمبهفروشمحصوالتخوداز
طریققرع ه کشی کردهاند».ویبااشارهبهدالیل

تمایلشدیدمردمبهخریدخودروافزود«:خودرو
در کشور ما مانند مسکن ،طال و ارز به کاالیی برای
حفظارزشپولتبدیلشدهاستبههمینعلت
مردم برای خرید به سایتها هجوم میآورند .از
سویدیگرعدمتعادلمیانعرضهوتقاضابهدلیل
کاهشتولید کارخانهها،باتقاضایانباشتهمواجه
هستیم کهاینمسئلهنیزازدیگردالیلتقاضایباال
برایخریدخودرومحسوبمیشود.وقتیبرای5
میلیونمتقاضیتنها50هزارخودروعرضهمیشود،
میزانتقاضایواقعی کهاز خودروبهعنوان کاالی
ی کند ،مشخص نمیشود.
سرمایهای استفاده م 
تفاوتمعنادار قیمت کارخانهتابازار وتالشمردم
برای حفظ ارزش پول از دیگر علل استقبال باال از
خرید خودرو است».
مدیرعامل اسبق سایپا ،فروش خودرو از طریق
قرع ه کشی را ایده خوبی دانست که تا حدودی
ی کندوادامهداد«:در شرایط
قیمتهارا کنترلم 
فعلی هیچ تضمینی وجود ندارد که خریدار،
خودروی تحویل گرفته را در بازار نفروشد چرا که
با وجود شرایط تعیینشده برای فروش خودرو،
بسیاریبهامیدباال رفتنقیمتهااقدامبهخرید
ی کنند ».به باور مدنی« ،در پیشفروش فعلی
م 
این دو شرکت ۲۵ ،هزار خودرو برای بیشتر از یک

ناصرپورخبرداد:

اجرای طرح پیشفروش مسکن متری
از طریق اوراق سلف موازی استاندارد

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران از اجرایی شدن طرح پیشفروش متری مسکن از
طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خبر داد و گفت :در جلساتی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید ،مقرر شد تا این طرح در چارچوب ساختارهای بازار سرمایه و از
طریقمعامالتسلفموازیاستاندارددربورس کاال راهاندازیشود.علیرضاناصرپوردراینخصوصبه کاالخبر
گفت:طرحپیشفروشمسکنمتریپیروجلسهای کهبهتازگیدر محلسازمانبورسوباحضور معاونوزیرراه
وشهرسازی،رئیسسازمانبورساوراقبهادار ومعاونانویبرگزار شد،موردطرحوبررسیقرار گرفتواعالمشد

میلیونمتقاضیعرضهمیشود کهنشاندهنده
وجود عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست ،اما
درنهایت میتوان آن را ایده خوب اما موقتی
دانست که میتواند بخشی از تقاضاها را حذف
ی کهبازهمتقاضاباالستوبایدمنتظر
کنددرحال 
افزایش دوباره قیمتها باشیم ».مدنی با بیان
اینکهشرکتهایخودروسازازتولیدمحصوالتشان
نهتنها به سوددهی نمیرسند بلکه متضرر هم
میشوند ،گفت«:خودروسازانبایدتولیداتخود
راافزایشدهند،امادرشرایطی کهسوددهیآنان
هم تأمین شود ،زیرا در سالهای اخیر بیشتر از
 ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته به  ۲کارخانه
ایرانخودرووسایپاتعلق گرفتهاست».ویادامه
داد« :وقتی فعالیت بنگاه اقتصادی با کاهش
سود همراه باشد  EPSآن در بورس پایین میآید
و سرمای ه گذاران تمایلی به خرید سهام آن بنگاه
ی کنند .این اتفاق برای این دو شرکت
پیدا نم 
ی کها گرشرکتهای
خودروسازافتادهاستدرحال 
خودروساز به سوددهی برسند مردم به جای
هجوم به سمت بازارهای خرید و پیشفروش
خودرو به سوی بازارهای سرمایه میروند ».وی
با اشاره به ارتباط دالر و نوسان در قیمت کاالها
افزود« :یکی از بزرگترین مشکالت اقتصادی ما

ارتباط همه کاالها و خدمات به نرخ دالر است،
زیرا بهمحض نوسان در آن میتواند بر قیمتها
تأثیر بگذارد .ا کنون تقاضا تا حدودی با عرضه
ی کند ،اما دالر همچنان
خودروها کاهش پیدا م 
سیر صعودی دارد بنابراین احتمال باال رفتن
قیمت خودروها نیز وجود دارد .ا گر قیمت پراید
به  ۹۰میلیون تومان رسیده به این معناست که
ارزش پول ما به اندازه پراید پایین آمده است و
مردم هم این مسئله را متوجه شدهاند و به امید
ی کنند».
گرانتر شدن ،اقدام به خرید خودرو م 
مدیرعامل اسبق سایپا با تأ کید بر لزوم باال رفتن
ظرفیتهایتولیدشرکتهایخودروساز گفت:
«ظرفیتتولیداین کارخانههادومیلیونخودرو
در سال و نیاز داخلی در حدود یک و نیم میلیون
استاما،ایندوشرکتباهمهظرفیتهایخود
اقدام به تولید نمی کنند .ا گر خودرو با قیمت
مناسب فروخته شود مردم به جای خرید آن
در صف خرید سهام خودرو میروند».مدنی
ت گذاری
دربارهاقداماخیرشورایرقابتدر قیم 
خودرو و تأثیر آن در میزان تولید شرکتها گفت:
«این شورا قیمتهای اعالم شده خودروسازان
و هزینههایی که آنها متقبل میشوند را قبول
ندارد به همین علت خودروسازان دائما در حال
ضرردهیهستند.بهعنوانمثالهمهشرکتهای
ن کنندهمواداولیهخودرومانندفوالدمشمول
تأمی 
تعیین قیمت نیستند و کسی به افزایش قیمت
آنان توجه نمی کند ،اما وقتی مجموعه مواد
اولیه وارد کارخانه خودروساز میشود مشمول
قیمت گذاری می گردد ».وی خاطرنشان کرد:
ت گذاری دارای اختیار
«شورای رقابت برای قیم 
ی کند
ی کهخودروسازانرامنتفعنم 
است درحال 
درنتیجهشرکتهاهمنمیتوانندعرضهخودراباال
ی کند
ببرند،زیراحاشیهسودآنهاافزایشپیدانم 
ودچار کمبودنقدینگیمیشونددر نتیجهتولید
خود را کاهش داده و این به عدم تعادل میان
ی گردد».
عرضه و تقاضا منجر م 

اینمکانیزممیتوانددرچارچوبساختارهایبازارسرمایهوازطریققراردادهایسلفموازیاستانداردراهاندازی
شود.ویبابیاناینکهعالوهبراین،طر حهاییهمچونفروشامال کومستغالتدر بازار فرعیبورس کاال،بازار
تهاتری مصالح و امال ک و نیز راهاندازی صندوقهای امال ک و مستغالت نیز در حال پیگیری است ،توضیح داد:
در خصوصپیشفروشمتریمسکنچارچوبی کهدر بازار سرمایهمیتوانیمبرایآنپیادهسازی کنیم،اوراق
سلفموازیاستاندارداستزیراتجربهخوبیدر اینحوزهوجودداردوطرحپیشفروشمتریمسکنمیتواند
برمبنایاینابزار مالیاجراییشود.ویدر خصوصنحوهاجراییشدنپیشفروشمسکنمتری گفت:در این
طرحشرکتسازندهوانبوهساز ویاهرمجموعهای کهدر حالساختمسکناستمیتواندباهدفتأمینمالی
وحتیفروشملکاقدامبهانتشار اوراقسلفموازیاستاندارد کند کهایناوراققابلتحویلدر سررسیداست
یعنی فرد میتواند در سررسید به ازای متراژهای معینی که تعیین شده ،اوراق را تأمین کرده و اقدام به تحویل
گرفتن واحد مسکونی کند؛ مثال ا گر قرار است  ۸۵متر تحویل بگیرد باید بتواند به آن تعداد اوراق تأمین کند و یا
اینکهاوراقرادر سررسیدباسودمشخصی کهدر نظر گرفتهشدهاستتسویهنقدی کند.

خبر
دستورجدیدسرپرستوزارتصمت:

واریز وجه برای ثبتنام خودرو منتفی شد

براساسدستورسرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتعالوهبراینکهپیشثبتنام
جهت خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا  ۱۴خردادماه  ۹۹ادامه
چ گونه وجهی را جهت حضور در قرعهکشی
دارد ،خودروسازان حق دریافت هی 
از متقاضیاننخواهندداشت.به گزارششاتا،بادستور حسینمدرسخیابانی،
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پیشثبتنام متقاضیان در طرح
فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر ،تا چهارشنبه 14خرداد 99ادامه دارد.
چ گونه وجهی از متقاضیان جهت
عالوه بر این ،خودروسازان حق دریافت هی 
حضور در قرع ه کشی را نخواهند داشت.گفتنی است ،بر اساس تغییر در برنامه
زمانبندیفروش25هزار دستگاهخودرو،بعداز اتماممهلتثبتناموبراساس
ضوابط تعیینشده از سوی کمیته خودرو ،قرع ه کشی با نظارت دستگاههای
امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانههای جمعی ،صورت میپذیرد و
صرفا حائزین شرایط مطابق با قرع ه کشی انجامشده ،ملزم به پرداخت وجه
خودرو خواهند بود،لذا در هیچیک از مراحل ثبتنام ،متقاضیان خرید خودرو
ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز  100درصد وجه خودرو تنها از سوی
افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرع ه کشی انجامشده ،حائز شرایط
تشخیص داده شوند.یادآور میشود شرط نداشتن پال ک فعال و خرید خودرو
ظرف  36ماه گذشته ،ازجمله شروط اصلی 10گانه تعیینشده از سوی کمیته
خودرو جهت شرکت در قرع ه کشی مذکور است.

معاونبنیادمسکناعالمکرد:

اختصاص  ۶۰هزار قطعه زمین
برای ساخت مسکن ملی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از دریافت  ۶۰هزار قطعه
زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای طرح اقدام ملی خبر داد.به گزارش
تسنیم ،جواد حقشناس با اعالم این خبر گفت :هما کنون در مرحله لینک
شدن سامانه بنیاد مسکن و سامانه  tem.mrud.irهستیم تا به این طریق
متقاضیان به بانک برای دریافت تسهیالت معرفی شوند.وی درخصوص
اقدامات بنیاد مسکن در طرح اقدام ملی مسکن ،افزود :بنیاد مسکن
تا کنون  60هزار قطعه زمین از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت کرده است
تا اقدامات ساخت مسکن اقدام ملی را برای این زمینها آغاز کند.معاون
مسکنشهریبنیادمسکنانقالباسالمیادامهداد:از 60هزار قطعهزمینی
که از سوی وزارت راه و شهرسازی به بنیاد برای ساخت مسکن ملی وا گذار
شده تا کنون موقعیت  37هزار قطعه سنجش شده و برای قطعات سنجش
شده در حال تهیه طرح هستیم درعینحال تولید مسکن برای  10هزار واحد
مسکنملیآغازوطراحیحدود6هزارواحدبهپایانرسیدهاست.حقشناس
افزود :هما کنون در مرحله لینک شدن سامانه بنیاد مسکن و سامانه
 tem.mrud.irهستیم تا به این طریق متقاضیان به بانک برای دریافت
تسهیالت معرفی شوند.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت :پس از ثبتنام مرحله اول گزینشها و پاالیش مربوط به اصالت هویت
افرادانجامشدهاست.برایمرحلهدومثبتنامطرحاقدامملیمسکن،وزارت
راهوشهرسازیثبتنامهارابهشکلپیامکیواینترنتیانجامداده کهمنتظر
هستیم تا فهرست به بنیاد مسکن اعالم شود.به گفته حقشناس ،حدود
300شهردر مرحلهنخستطر حهایتعریفشدهاقدامملیتحتمسئولیت
بنیادمسکنانقالباسالمیبرایساختمسکنملیاستهمچنین،بنیاد
مسکن شروع حدود  3000واحد طر حهای اقدام ملی را در دست انجام دارد
که شامل پروژههای بنیاد مسکن و زمینهایی است که از سوی وزارت راه و
شهرسازی برای طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یافته است.

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده
جهت تحویل گرفتن سکه

در پی موافقت شرکت بورس کاالی ایران ،خزانه بانک آینده بهعنوان انبار سکه
طال و صادرکننده گواهی سپرده سکه طال ،فعالیت خود را آغاز کرد.به گزارش
روابط عمومی بانک آینده ،خزانه بانک آینده با ظرفیت  ۱۵۰هزار سکه ،بهعنوان
پنجمین خزانه سکه طالی پذیرفتهشده در بورس کاالی ایران ،آماده انجام
معامالت گواهی سپرده سکه تمامبهار آزادی است .گواهی سپرده سکه طال،
سندی است که مالکیت یک فرد بر تعداد مشخصی سکه را نشان میدهد.
دارندگان سکه فیزیکی میتوانند با همراه داشتن مدارک شناسایی به خزانه
بانک آینده رجوع کرده ،ضمن تحویل سکههای خود ،گواهی سپرده را دریافت
نمایند؛ پس از یک روز و با اعتبارسنجی سکهها توسط بانک ،قبض انبار صادر
میشود؛ دارنده این قبض میتواند این قبض را با حضور در کارگزاری یا بهصورت
آنالینبفروشد؛مبلغموردنظرپساز یکروز قابلبرداشتاز حسابخواهدبود.
دارندگان گواهی سپرده سکه نیز میتوانند با در دست داشتن مدارک شناسایی
خود ،پس از یک روز از خرید گواهی به خزانه بانک آینده در تهران ،خیابان
بخارست ،خیابان پانزدهم ،ساختمان شماره یک بانک آینده رجوع کرده ،با
ارائه گواهی ،سکههای خود را دریافت نمایند.هزینه اصالتسنجی برای آورنده
سکه ۳۰۰۰ ،تومان به ازای هر سکه و هزینه نگهداری روزانه ۷۰ ،تومان برای هر
قطعهسکهاست.اینروش،برای کسانیکهمیخواهندسکهرانگهداری کنند،
بسیار امنوبدوندغدغهسرقتخواهدبود؛از سویدیگر،آندستهاز افرادیکه
میخواهند سکه را دائما خرید و فروش کنند نیازی به دریافت و تحویل مستمر
سکه نخواهند داشت و صرفا از طریق کارگزاری یا بهصورت آنالین میتوانند
سکه خرید و فروش کنند؛ از دیگر مزایای این گواهی سپرده ،میتوان به امکان
بهرهبرداری از آن ،بهعنوان وثیقه ،جهت اخذ تسهیالت کوتاهمدت از شبکه
بانکی اشاره کرد.متقاضیان میتوانند اطالعات بیشتر را از مرکز ارتباط بانک
آینده به شماره  ۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰بگیرند.

آ گهی ابالغ – نوبت اول

آقای قدرتا ...استوار كارمند رسمی كمیته
امداد امام خمینی(ره) استان سیستان و
بلوچستانادارهنیكشهر
بدینوسیله به شما ابالغ میشود مستندا به رای قطعی
شماره2مورخ99/1/23هیاتبدویرسیدگیبهتخلفات
اداری كمیته امداد امام خمینی(ره) به مجازات اخراج
محكومشدهاید.لذادر صورتاعتراضبهرایمیتوانید
ظرف مدت یك هفته از تاریخ درج این آ گهی جهت
دریافت ابالغ به نشانی زاهدان ،اداره كل كمیته امداد
امام خمینی(ره) استان ،اداره امور اداری و رفاه كاركنان
مراجعه و بدیهی است در صورت عدم مراجعه در موعد
مقرر رای قطعی و الزماالجرا خواهد بود.

مدیرسرمایهانسانیواموررفاهیبانکپارسیان :

نتیجه آزمون استخدامی گروه پارسیان
به زودی اعالم خواهد شد

تاریخ انتشار نوبت اول99/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/13 :
خ ش99/3/8 :

رئیس امور اداری و رفاه كاركنان
استان سیستان و بلوچستان

آ گهی دعوت سهامداران مجمع عمومی
عادی سالیانه شركت حمل و نقل و باربری
گل كوثر سبزوار سهامی خاص به شماره ثبت
 71و شناسه ملی 10380014781
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت به عمل میآید كه در جلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه كه روز پنجشنبه مورخه  99/3/22ساعت 9
صبح در محل قانونی شركت به نشانی :جوین – شهر نقاب – دفتر مركزی
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال  98و اتخاذ تصمیم در
مورد تقسیم سود
 )4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
 )5سایر موارد كه در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
تاریخ انتشار99/3/8 :
هیات مدیره شركت
خ ش99/3/8 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول
بدینوسیله به اطالع كلیه اعضای شركت تعاونی مرغ كوهسار ایذه (در حال
تصفیه) میرساند كه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت
اول این شركت در ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  99/3/22در محل دفتر
شركت تعاونی برگزار خواهد شد .از كلیه اعضای محترم شركت تعاونی دعوت
به عمل میآید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب سه نفر اعضای تصفیه
 -2تعیین مدت تصفیه
 -3تعیین كارمزد هیاتتصفیه
 -4انحالل شركت تعاونی
تاریخ انتشار99/3/8 :
رئیس هیاتمدیره شركت تعاونی
خ ش99/3/8 :
محمدرضا بوذرجمهری

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شركت گسترش و توسعه ماهور بیدگل
(سهامی خاص) به شماره ثبت  721و شناسه
ملی  10260130695و كد پستی 8741713169
جلسه مذكور بنا به دعوت هیاتمدیره شركت گسترش و توسعه ماهور
بیدگل راس ساعت  6بعدازظهر یكشنبه مورخه  1399/03/25در مركز اصلی
شركت واقع در آران و بیدگل – شهرك صنعتی سلیمان صباحی – انتهای
بلوار  – 5جنب میدان شهدای كارگر – پالك  – 801كد پستی 8741713169
برگزار خواهد شد.
دستورجلسه:
 -1تصویب انحالل شركت
 -2تعیین مدیر تصفیه
 -3سایر مواردی كه در صالحیت مجمع فوق باشد
تاریخ انتشار99/3/8 :
هیاتمدیره شركت گسترش و توسعه ماهور بیدگل
خ ش99/3/8 :

درپیبرگزاریآزموناستخدامیبانکپارسياندرروزجمعه13دیماه،98نتیجه
این آزمون به زودی از طریق رسانه های رسمی اعالم خواهد شد.در پی فراخوان
استخدامی برای گروه پارسیان در دی ماه سال گذشته  ،آزمونی با حضور  1600نفر
برگزارشدهواعالمنتایجآنبهماههایآیندهموکولشد.اینآزمونباهدفتکمیل
نیروهایصفوستادیازمیانواجدینشرایطتخصصیوسنیبرگزاروبااستقبال
جامعهجویای کار واشتغالنیزمواجهشد.محمدقوامیافزود:باپیگیریمراجع
بانکبهواسطهشرایطویژهحا کمبرجامعهمبنیبرتأ کیدبرپرهیزازترددویاانتقال
اسناد و مدارک ،با هدف کنترل شیوع بیماری کرونا ،اعالم نتایج آزمون به تعویق
افتاد.مدیرسرمایه های انسانی و امور رفاهی بانک خاطر نشان کرد :نتایج این
آزمون به زودی از طریق درگاه های رسمی اطالع رسانی بانک ،به آ گاهی همگان
رساندهشدهوبانک،همکارانجدیدخودراخواهدشناخت.

انتشارنخستینمحتوایچندرسانهایدر زمینه
فرهنگسازیامنیتاطالعاتدربانکملت

مجموعهمحتواهایچندرسانهایدرزمینهامنیتاطالعاتوباموضوعمهندسی
اجتماعی،باهمکاریادارات کلامنیتاطالعاتودفترمدیریتوروابطعمومی
تولید و منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این برای نخستین
بار در بانک ملت است که محتوای آموزشی و فرهنگ سازی در حوزه امنیت
اطالعات در قالب موشن گرافیک و به صورت چندرسانه ای تولید می شود.
براساساین گزارش،اینمحتوایویدئوییدر۵قسمتطراحیوتولیدشده کهطی
روزهایآتیوبهتدریجدررسانههایداخلیوبیرونیبانکملتبرایبهرهبرداری
کارکنان ،مشتریان و سایر کاربران فضای مجازی و مخاطبان منتشر می شود.
کانالهایرسمیبانکملتدر آپاراتوروبیکاوسایتاینترنتیواینترانتبانک،
فضاهای اصلی انتشار این ویدئوها خواهد بود.

