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معاون شعب و توسعه بازاريابي تصريح کرد:

واريز سود سپردهاي بانک شهر مطابق با دستورالعملهاي بانک مرکزي

جلوگيري از پرداخت
 4ميليارد ريال خسارت جعلي

کارشناس��ان بيمه آسيا در استان اصفهان از
پرداخت خس��ارت جعلي ب��ه مبلغ  4ميليارد
ري��ال جلوگيري کردند.به گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان به نق��ل از روابط عموميبيمه
آس��يا  ،در پي وقوع حادثه آتش س��وزي در
يک محموله بار ارسالي از اصفهان به تهران،
پرونده به منظور پرداخت خس��ارت در شعبه
اصفهان تشکيل شد.اين گزارش ميافزايد:
کارشناسان بيمه آس��يا در استان اصفهان با
هوشياري و ارائه مدارک و مستندات مستدل
و متقن مبني بر ساختگي بودن حادثه آتش
سوزي محموله به مراجع قضايي ،از پرداخت
خس��ارت جعلي به مبلغ چه��ار ميليارد ريال
جلوگيري کردند.شايان ذکر است اين اقدام
با تالش و همکاري کارشناسان بيمه آسيا در
استان اصفهان انجام شده است.
نسخه « IOSرمزساز رفاه»
به بهره برداري رسيد

سامانه رمزساز رفاه ويژه مشتريان دارنده گوشي
آيفون به بهره برداري رسيد.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از رواب��ط عموميبانک
رف��اه کارگران ،دارن��دگان کارت بانک رفاه که
داراي گوش��ي آيفون هس��تند به منظور بهره
ب��رداري از خدم��ت مذک��ور ميتوانند مطابق
روش فعل��ي نس��خه اندرويد براي اس��تفاده از
رم��ز دوم يکبار مص��رف پوي��ا از لينک ايجاد
شده در پورتال اطالعرس��اني بانک (www.
 )refah-bank.ir/otpcardي��ا از طريق
اپ اس��تور س��يبچه https:\\sibche.
 338120/com/applicationsنسبت به
دانلود اپليکيش��ن و اس��تفاده از آن براي انجام
تراکنشهاي غير حضوري کارتي استفاده کنند.

معاون ش��عب و توس��عه بازاريابي بانک
ش��هر با تاکي��د ب��ر اهميت اجتن��اب از

رقابته��اي ناموجه در پرداخت س��ود به
س��پرده گذاران گفت :س��ود س��پردهاي
اين بان��ک مطابق با دس��تورالعملهاي
بانک مرکزي اس��ت.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از مرکز ارتباطات و
روابط عموميبانک ش��هر ،رحيم طاهري

با بي��ان اي��ن مطل��ب افزود :براس��اس
بخشنامهاي که از س��وي بانک مرکزي
صادر ش��ده است  ،ش��بکه بانکي کشور
موظف ش��ده نرخ سود سپردههاي بانکي
را با اين بخشنامه تعيين کند.معاون شعب
و توس��عه بازاريابي بانک شهر در ادامه با

اشاره به اهميت جذب منابع ارزان قيمت
در راس��تاي کاهش قيمت تمام شده پول
گفت :کاه��ش  2درص��دي قيمت تمام
ش��ده پول در اين بانک از ابتداي س��ال
تا پايان آذرماه نس��بت به س��ال گذشته،
از مهمتري��ن اقداماتي اس��ت که در اين

زمينه صورت گرفته اس��ت.به گفته وي،
با ت�لاش تماميهمکاران و برنامه ريزي
صورت گرفته در صف و ستاد ،بانک شهر
توانسته اس��ت در 9ماه نخست سال 98
در ج��ذب منابع  ،رش��د قابل مالحظهاي
داشته باشد.
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اخبار
پاسخگويي به  57هزار تماس
در مرکز ارتباط مشتريان

رئيس اداره پژوهش و مديريت ريسک بانک توسعه صادرات ايران:

مدل رتبه بندي اگزيم بانک ايران در کشور خاص و منحصر به فرد است

گروه بانک و بيمه:به گفته معصومه فوالدي بانک توس��عه صادرات
بعنوان يکي از بانکهاي پيشرو در عرصه استفاده از مدل رتبه بندي
داخلي در کش��ور بيش از ده سال است با مدل رتبه بندي منحصربه
فرد خود مشتريان حقوقي اين بانک را رتبه بندي ميکند.امروزه تقريبا
تمامياقتصادهاي پيش��رفته در دنيا از حضور و اطالعات موسس��ات
بزرگ رتبه بندي يا اعتبار س��نجي که ارائه دهنده انواع خدمات رتبه
بندي و اعتبار سنجي هستند بهره ميبرند؛ از انجام اولين رتبه بنديها
در آمريکا و اروپا صد س��ال ميگذرد و رش��د اقتص��ادي حال حاضر
اين دو منطقه نش��ان از تاثير چشمگير رتبه بندي بر توسعه اقتصادي
اس��ت در واقع رتبه بندي مناس��بترين ابزار و راهکار جهت مديريت
منابع کشور،بهره وري منابع،ايجاد شفافيت در بنگاههاي اقتصادي و
توس��عه مبتني بر رقابت پذيري و در نهايت مديريت کالن اقتصادي
به ش��مار ميرود .اگزيم نيوز در گفتگو ب��ا رئيس اداره پژوهش و مديريت
ريسک بانک توسعه صادرات ايران به تحليل وضعيت رتبه بندي بنگاههاي
اقتصادي در ايران پرداخته است.دکتر معصومه فوالدي در اينباره ميگويد:
اهميت رتبه بندي در همه دنيا خصوصا در سيستمهاي مالي که قرار است
اعتبار وتس��هيالتي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند واضح است؛ نهاد
مالي بايد به منظور حداقل کردن ريس��ک خود از ميزان اعتبار مش��تريان
خود مطلع گردد.وي گفت :اس��تفاده از مدله��اي رتبه بندي ،از ابزارهاي
مهم و الزم براي اعتبار س��نجي مش��تري اس��ت.معصومه فوالدي گفت:
بيش از ده س��ال اس��ت که بانک توس��عه صادرات داراي مدل رتبه بندي

اس��ت و مش��تريان حقوقي خود را رتبه بندي ميکند؛ الزم به ذکر اس��ت
مدل رتبه بندي بانک توس��عه صادرات ايران براي رتبه بندي مش��تريان
حقيقي مناس��ب نيس��ت.وي اضافه کرد :فرايند رتبه بندي به اين صورت
است که شعب بانک در زمان دريافت و درخواست مشتري ،اطالعات الزم
را براي رتبه بندي اطالعات مش��تري که از صورتهاي مالي وي ،سابقه
مش��تري ،س��ابقه فعاليت در سيس��تم بانکي و بخش تجاري مربوطه اخذ
ش��ده را در سيستم رتبه بندي وارد کرده و مديريت ريسک ،ضمن کنترل
دادهها ،رتبه مش��تري را به شعب اعالم ميکند؛ اين رتبه در اعتبار سنجي
مشتري توسط شعب و مديريت اعتباري بانک مورد استفاده قرار ميگيرد.
معصومه فوالدي گفت :مدل رتبه بندي که بانک توسعه صادرات استفاده

ميکند يک مدل الجيت اس��ت که از دو س��ري متغير کميو کيفي
استفاده ميکند که شانزده متغير کمياين مدل با استفاده از اطالعات
صورتهاي مالي مش��تري ،نسبتهاي اهرمي ،نقدينگي و سوددهي را
در بر ميگيرد .صورتهاي مالي مشتري بايد حتما بررسي شده باشد
و در صورت مردود ب��ودن صورتهاي مالي ،امکان رتبه بندي وجود
نخواهد داشت.فوالدي در ادامه متغيرهاي کيفي مورد استفاده در مدل
رتبه بندي بانک توس��عه صادرات ايران را تشريح کرد و گفت :شانزده
متغير کيفي داريم که باتوجه به حوزه کار اين بانک توسعهاي و تمرکز
آن بر صادرات ،بخش��ي از اين متغيرها در خصوص س��ابقه صادراتي،
بازارهاي صادراتي و ريس��ک کشورهاي مقصد صادراتي است.رئيس
اداره پژوهش و مديريت ريس��ک بانک توس��عه صادرات ايران گفت:
از مجموع متغيرهاي کميو کيفي ،مش��تري امتي��ازي بين  1تا  0را
دريافت ميکند که بر اساس آن در پنج گروه و ده طبقه رتبه بندي ميشود.
فوالدي اظهار داشت :با گذشت ده سال از طراحي مدل رتبه بندي در بانک
توسعه صادرات ،بانک اطالعاتي بسيار قوي از دادههاي مشتري داريم که
در کش��ور منحصر به فرد بوده و يک مزيت براي بانک توس��عه صادرات
ايران به ش��مار ميرود.فوالدي با اش��اره به بازنگري و به روزرساني مدل
رتبه بندي اختصاصي بانک توس��عه صادرات گفت :عالوه بر بازنگري در
مدل قبلي رتبه بندي ،روي مدل جديد رتبه بندي بانک توس��عه صادرات
مطالعه ميکنيم و پيشبيني ميش��ود تا س��ال آينده مدل جديد جايگزين
مدل قبلي رتبه بندي گردد.

برگزاري مراسم تجليل از مدالآوران جهاني بيمه کوثر

مراسم تجليل از مدالآوران مسابقههاي قهرماني جهاني
جوجيتس��و و جودو قزاقستان و ابوظبي س��ال  ،2019با
حضور جانش��ين سازمان تامين اجتماعي نيروهايمسلح
و مديرعامل بيمه کوثر برگزار ش��د.به گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان به نق��ل از روابطعموميبيمه کوثر ،در اين
مراسم از مدالآوران ،مربيان و داور مسابقههاي جوجيتسو
قهرماني جهان و قهرماني ج��ودو نابينايان و کمبينايان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9800111
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق ششدانگ یک قطعه زراعی -باغ به پالک
 116فرعی از  47اصلی واقع در بخش شش ثبت علی آباد کتول (یکصدوشانزده
فرع��ی ازچهل وهفت اصلی) که س��ند آن درصفح��ه  230دفتر جلد 123امالک
باش��ماره چاپی  441990س��ری الف به مس��احت بیس��ت هزارمترمربع بنام
مرحوم رمضان جهان تیغ ثبت وصادر گردیده باحدود ومش��خصات ش��ماال
بطول 46متربه جاده صحرایی ش��رقا دردوازده قس��مت که قسمت های اول و
شش��م وهفتم وهش��تم آن شمالی است اول مرزیس��ت بطول  17متر به زمین
اش��خاص دوم مرزیست بطول  33متر به زمین اشخاص سوم مرزیست بطول
 38متربه زمین اشخاص چهارم مرزیست بطول  15متربه زمین اشخاص پنجم
مرزیست بطول  18متر به زمین اشخاص ششم مرزیست بطول  14متر به زمین
اشخاص هفتم مرزیست بطول  32متربه زمین اشخاص هشتم مرزیست بطول
 112متربه زمین اشخاص نهم مرزیست بطول  34متربه زمین حسن جمالزایی
دهم مرزیس��ت بطول  97متر به زمین حسن جمالزایی یازدهم مرزیست بطول
 31متربه زمین حس��ن جمالزایی دوازدهم مرزیس��ت بط��ول  21متر به زمین
حسن جمالزایی جنوبا فاقد حداس��ت غربا دریازده قسمت که قسمتهای سوم
وچهارم وشش��م وهفتم وهش��تم ونهم آن جنوبی اس��ت اول مرزیست بطول
20متر به جاده صحرایی دوم مرزیس��ت بطول  24متربه جاده صحرایی سوم
مرزیس��ت بطول  26متر به جاده صحرایی چهارم مرزیس��ت بطول  39متر به
جاده صحرایی هش��تم مرزیست بطول  23متربه جاده صحرایی نهم مرزیست
بطول  34متر به جاده صحرایی دهم مرزیست بطول  37متر به جاده صحرایی
یازدهم مرزیس��ت بطول  60متر به جاده صحرایی ک��ه بابت مطالبات پرونده
اجرای��ی  9800111خانم ملیحه فیروزئی از ورثه مرح��وم رمضان جهان تیغ
ک��ه عبارتن��د از(مینا – طیبه – مریم – زری – ناظ��ر -نرگس – فریده – ناصر
– ایرج – ناهید – نصرت و عصمت جهان تیغ ) مس��تند به سند نکاحیه -2875
 1366/12/17با موضوع الزم االجرامبل��غ  1/204/355/109ریال (یک میلیارد
ودویس��ت وچهار میلیون و س��یصد و پنجاه و پنج میلی��ون ویکصد ونه ریال
) بازداش��ت وطبق نظر کارشناس رس��می به مبلغ  1/800/000/000ریال (یک
میلیاردو هش��تصدمیلیون ریال) ارزیابی ش��ده وباتوجه به صدور ابالغیه از
طریق درج درجراید وعدم وصول اعتراض ارزیابی قطعی گردیده اس��ت وطبق
گزارش کارشناس منتخب ملک در علی آباد کتول روستای پیرواش معروف به
اراضی رودخانه واقع شده که تحت کشت گندم و تک محصوله بوده ودرزمین
مذکور چاه آبی قراردارد که مدت هاست مخروبه گردیده وطبق نظر کارشناس
امکان اس��تفاده از آن وجودندارد از طریق مزایده بفروش می رس��د و مزایده
پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  1398/10/ 25دراداره ثبت
اس��ناد وامالک علی آباد کتول واقع در علی آباد روب��روی هالل احمر از مبلغ
 1/800/000/000ریال (یک میلیارد و هش��تصد میلی��ون ریال ) قیمت ارزیابی
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود  .الزم به ذکر است
پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق،گازاعم ازحق انش��عاب ویاحق اشتراک
ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی
وعوارض ش��هرداری وغیره تاتاریخ مزایده اع��م ازاینکه رقم قطعی آن معلوم
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ونیز درصورت وجود مازاد
وجوه پرداخت��ی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد
خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رس��می گردد  ،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت و

جهان که با حمايت ش��رکت بيمه کوثر در اين مسابقهها
ش��رکت کرده بودند ،تقدير شد.ش��رکتکنندگان در اين
مسابقهها محمدحسن رستميان آورنده مدال طال ،حبيب
رنجبر مدال نقره ،کيان عليزاده و محراب افسري جديدي
آورنده مدال برنز ،سيد امير خوشبين سرمربي ،رضا رودکي
ي ملي ،يوس��ف جوالني ورزقاني داور ،جواد
مدير تيمها 
تيم ملي جوجيتسو
شفيعي و حيدر محمدي مربيان بدنساز 

در مسابقات جوجيتسو قهرماني جهان در ابوظبي 2019
و همچني��ن وحيد نوري آورنده مدال طالي مس��ابقات
قهرمان��ي جودو نابينايان و کمبينايان جهان و آس��يا در
قزاقس��تان 2019؛ محمدحسن مجلسي مديرفني تيم و
محمدخاني اس��فندآبادي داور اين مسابقات بودند که در
اين مراس��م با تقديم لوحهاي تقدير و هداياي نفيس از
آنان تقدير بهعمل آمد.

مکان مقرر برگزارخواهدشد .م.الف1095:
تاریخ انتشاردوشنبه1398/10/2:
آگهی فقدان س��ند مالکیت علی اصغر حاجی آبادی باارائه استش��هادیه گواهی
ش��ده ادعانمودند س��ند مالکیت شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به
مس��احت  437.40متر مربع دارای پالک ش��ماره  34فرعی از -11اصلی بخش
شش ثبت علی آباد کتول واقع دراراضی حاجی آباد که به نام علی اصغرحاجی
آبادی صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رهنی شماره  692-1389/5/6دفتر
 81علی آباد به مبلغ چهارصدوهش��تادمیلیون ریال و 1390/3/22-1988دفتر
81عل��ی آبادبه مبلغ یکصد میلیون ریال ه��ردو دررهن تعاونی اعتبارصالحین
می باش��د،بعلت اسباب کشی مفقود ش��ده ،تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
راازاین اداره نموده اس��ت .از این رو به اس��تناد ماده  120اصالحی آیین نامه
قان��ون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تاهرکس نس��بت به ملک مورد
آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف
مدت  10روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه مدارک
و مس��تندات به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت
مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام خواهدش��د.
م.الف 1096 :تاریخ انتشار :شنبه 1398/10/2
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
ابالغ وقت دادرس��ی  -نظر به اینکه خواهان آقای علیرضا ش��انه بندپورطبری
فرزند س��یدعلی نقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت کریم عبدی
فرزند  -در این ش��عبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه
پرونده  5/539/98ثبت و برای مورخه  98 /11/5ساعت  8/30صبح تعیین وقت
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان وبه استنادماده
73قانون آیین دادرسی مدنی به در خواست خواهان و مراتب یک نوبت در یکی
از روز نام��ه های کثیر االنتش��ار درجو به خوانده اب�لاغ می گردد که در وقت
رسیدگی در ش��عبه  5حاضر وقبل از ان جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست
ضمائم حاضر به دفتر شعبه  5مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست
و ضمایم ابالغ محسوب واقدام مقتضی بهعمل خواهد امد .
شعبه  5شورای حل اختالف بابل
ابالغیه وفق ماده  18آیین نامه اجرا -بدین وس��یله ب��ه آقای فرهاد نصراللهی
سرحمامی ف عین اله ش ش  30398صادره از بابل ساکن بابل حمزه کال کوی
صائمی ابالغ می ش��ود که خانم فروزان کرم نژاد جهت وصول 461/032/041
بانضمام سه مثقال طال به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6108
دفتر ازدواج  49بابل علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی بکالسه
 9801167در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به
ش��رح متن سند شناخته نش��ده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین
نام��ه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز
ابالغ اس��ت نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان
خواهد یافت.
تاریخ انتشار98/10/2 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی

مرکز ارتباط مشتريان در سال  92پاسخگوي
بي��ش از  57هزار تماس در حوزههاي مختلف
بوده است .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک س��ينا ،از تعداد 57
هزار و  14تماس با مرکز ارتباط مشتريان ،تعداد
 44هزار و  404تم��اس ورودي در حوزه امداد
مشتريان 7 ،هزار و  362تماس در حوزه امداد
شعب و  4هزار و  348تماس خروجي حوزههاي
اجرايي بوده است .همچنين طبق اين گزارش،
 576مورد از طريق ارس��ال ايميل و  324مورد
نيز از طريق ارسال پيام کوتاه ،راهنمايي شدهاند
که بر اين اساس ،سهم حوزههاي اجرايي مرکز
از مجموع تماسها در بخش امداد مشتريان 86
درصد و در حوزه امداد ش��عب  14درصد است.
ميانگين زمان انتظار مش��تريان براي دريافت
پاس��خ در حوزه امداد مش��تريان  12ثانيه و در
حوزه امداد ش��عب  14ثانيه بوده است .مقايسه
س��هم تماس در دو بخش ياد شده هم حاکي
است که  50درصد از تماسهاي بخش امداد
مش��تريان مربوط به ح��وزه خدمات بانکداري
الکترونيک 28 ،درص��د مربوط به حوزه کارت
و  22درصد متعلق به حوزه روابط عموميبوده
است.در بخش امداد شعب نيز سهم حوزههاي
ياد شده به ترتيب  28 ،50و  13درصد و حوزه
پشتيباني نرم افزار  9درصد بوده است .بنابراين
گزارش بيشترين تعداد تماس در حوزه خدمات
امداد ش��عب از سوي ش��عب تهران مربوط به
شعبه مطهري با  175تماس و از سوي شعب
شهرستان مربوط به شعبه سناباد مشهد با 147
تماس بوده است.

ابالغیه وف��ق ماده  18آیین نامه اجرا -بدین وس��یله به آق��ای بابک جواهری
ف عل��ی ش ش  244صادره از بابل س��اکن بابل کمربندی امیرکال رس��توران
حاج حس��ن ابالغ می ش��ود که خان��م فاطمه جنابی گتابی جه��ت وصول مبلغ
 105/617/645ریال بانضمام ده مثقال طال به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند
ازدواج ش��ماره 2129دفتر  15علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی
بکالس��ه  9801181در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز
ابالغ اس��ت نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان
خواهد یافت.
تاریخ انتشار98/10/2 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
آگه��ی تغییرات ش��رکت دهیاریهای بخش مرکزی چالوس ش��رکت تعاونی به
شماره ثبت  2199و شناسه ملی 10861732527
به اس��تناد صورت جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به طور فوق الع��اده مورخ
 1396/10/7تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  .صورتهای مالی و تراز نامه س��الهای
 1394 ، 1393و  1395مورد تصویب قرار گرفت  .اعضای هیئت مدیره به قرار
ذیل انتخاب گردیدند :
دهیاری ذوات شرق با شناسه ملی  14006079895به نمایندگی نورمحمد سام
دلیری با کد ملی  4839974381دهیاری نعمت آباد با شناسه ملی 14006079935
به نمایندگی سعید علیزاده با کد ملی  4839565457دهیاری تازه اباد با شناسه
ملی  14006075891به نمایندگی مرتضی خداپرس��ت با کد ملی 4839868662
دهیاری سینوا چشمه با شناسه ملی  14006083666به نمایندگی محسن زالنژاد
با کد مل��ی  4839967806دهیاری میانکی با شناس��ه ملی  14006083628به
نمایندگی مصطفی رودگر پور با کد ملی  4839557276به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره و دهیاری علی آباد با شناس��ه مل��ی  14006079916به نمایندگی
س��ید میثم حس��ینی با کد ملی  4839795487دهیاری شهرک شهید رجایی با
شناسه ملی  14006075931به نمایندگی حامد کیهانی با کد ملی 2200493290
دهیاری مازوپشته با شناسه ملی  14006079857به نمایندگی فرشید کیادلیری
با کد ملی  4839954259به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره تعاونی برای
مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند در خصوص بازرسان شرکت  :اقای روح اهلل
زال نژاد با کد ملی  4839871507اقای غالمرضا فاندر با کد ملی 4839442136
اقای بخش اهلل نامجو با کد ملی  4839516261به سمت بازرسان اصلی تعاونی
و اقای محمد محمودثانی با کد ملی  2200516967به س��مت بازرس علی البدل
تعاونی برای مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند  .کلیه قراردادها و اسناد رسمی
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،س��فته  ،ب��رات و اوراق بهادار پس از تصویب
هیات مدیره با امضای آقای س��عید علیزاده مدیرعامل و آقای مصطفی رودگر
پور(رئیس) و مهر ش��رکت معتبر می باش��د و در غیاب آقای مصطفی رودگر
پور (رئیس) امضا  ،آقای مرتضی خداپرست (نایب رئیس )با مهر شرکت اعتبار
دارد  .اس��ناد عادی و اوراق اداری با امضای مدیر عامل و مهر ش��رکت و در
صورت لزوم با امضای آقای /خانم با مهر شرکت معتبر است .
ش  961209533401341اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری چالوس

