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آغاز مذاکره با  ۲کشور برای
تجارت آزاد

رئیس سازمان توسعه تجارت از مذاکره برای آغاز تجارت آزاد با دو
کشور و یک منطقه اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،حمید زادبوم در مراسم روز ملی صادرات اظهار
کرد :خوشــبختانه در زمینهی تجــارت آزاد مذاکرت جدیدی آغاز
شده که در یک ســوی آن ایران و در سوی دیگر کشور پاکستان
و صربســتان قرار دارند و از سوی دیگر مذاکره برای تجارت آزاد با
اوراسیا نیز ادامه داشته است.
وی بــا بیان اینکــه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در ماههای
گذشــته فراوانی کاال در تجارت خارجــی را به عنوان یک اولویت
جدی در دســتور کار قرار داده ،تصریــح کرد :در کنار فراوانی کاال
بحث تسهیل رفع تعهدات ارزی نیز مطرح بود که از سال  ۱۳۹۷تا
امروز چه بانک مرکزی و چه صادر کنندگان با مشکالتی در رابطه
با آن مواجه بودند.
به گفته رئیس ســازمان توســعه تجارت مصوبه یکصد و هفتاد و
هفت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توانست فضا را در این حوزه
به آرامش نزدیک کند و روند رو به رشد صادرات که از چند ماه قبل
کلید خورده با بهبود شرایط در این سیاستها ادامه خواهد یافت.
به گفته زادبوم اصلیترین سیاست ایران در این حوزه تمرکز بر بازار
کشورهای منطقه و همسایه است و پس از آن کشورهای آسیایی،
کشــورهای آفریقایی و حتی آمریکای التیــن نیز از دیگر مقاصد
صادراتی ایران بهشمار میروند.
رئیس سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه اولویت ایران تجارت
با  ۱۵کشــور همسایه و دو کشــور هند و چین است بیان کرد :در
حال حاضر امکان جلوگیری از خام فروشــی در کوتاه مدت وجود
ندارد ،اما ما تالش کردهایم سیاســتهای حمایتی خود را به سمت
کاالهــای صادراتی با ارزش افــزوده باالتر حرکت دهیم تا در این
حوزه کشور پیشتر جدیتری تجربه کند .از سوی دیگر با برگزاری
جلســات مختلف تالش شده جایگاه ایران در بازار سنتی کاالهایی
مانند زعفران ،فرش و خشکبار نیز احیاء شود.
وی خاطر نشــان کرد :یکی از اصلیترین محورهایی که به توسعه
صــادرات کمک میکند بحث تجــارت آزاد و توافقها در رابطه با
این تجارت میان کشورها و مناطق مختلف است .ما تالش کردیم
مذاکرات برای تجارت آزاد با دو کشــور پاکســتان و صربستان و
همچنین منطقه اقتصادی اوراســیا را ادامــه دهیم و امیدواریم در
آینده نزدیک این توافقها نهایی شده و تعداد آنها نیز افزایش یابد.
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شریعتمداری :پرداخت جریمه جایگزین قطع خدمات بیم ه میشود
تهــران -ایرنا -وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی گفت :ســازمان تامین اجتماعی
بررســیهای مقدماتی حقوقی را انجام داده
تا با رعایت قانــون به جای قطع خدمات با
افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن حق
بیمه ،استمرار خدمات در مجموعه مشاغلی
که دارای بیمه هستند را تضمین کند.
محمد شــریعتمداری روز دوشنبه در حاشیه
جلسه کمیسیون بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی مجلــس در جمــع خبرنــگاران
اظهارکرد :یک بخش از سواالت نمایندگان
در جلســه امروز به بیمهشــدگان سازمان
تامین اجتماعی ،خصوص ًا اقشار خاصی مانند
قالیبافــان و افرادی که در مشــاغل مربوط
به صنایع دســتی مشــغول بهکار هستند،
اختصاص داشت.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
این افــراد در دو بخش دارای مشــکالتی
هســتند ،افزود :نخست اینکه افراد جدیدی
که باید تحت پوشــش بیمه قــرار بگیرند
ولی همچنان منتظر این اقدام هستند و نیز
افرادی که با عــدم پرداخت حق بیمه خود
ممکن است خدمات ســازمان به آنها قطع
شود که مورد سوال نمایندگان مجلس بود.
شــریعتمداری تصریح کرد :سازمان تامین

اجتماعی بررســیهای مقدماتی حقوقی را
در این زمینه انجام داده که با رعایت قانون
به جای قطــع خدمات ،بــا افزایش جرایم
مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه ،استمرار
خدمات در مجموعه مشاغلی که دارای بیمه
هســتند را تضمین کند.وزیــر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با اشــاره به بخش دیگری از
ســواالت نمایندگان مجلس در جلسه امروز
کمیسیون در ارتباط با ساخت مراکز درمانی
جدید ،درمانگاهها ،کلینیکهای تخصصی و
بیمارســتانها اظهارکرد :طرح جامع مطالعه
شــده ،ســطحبندی جدید و ارائــه خدمات
سازمان تامین اجتماعی به اعضای کمیسیون

بهداشــت ارائه شد.شریعتمداری خاطرنشان
کرد :براســاس این طرح در مجموع در ۷۰
شهر و شهرستان که سازمان تامین اجتماعی
دارای بیمه شده باالی  ۲۰هزار نفر است ولی
هیچ نوع مرکز درمانگاهی ملکی برای ارائه
خدمات ندارد در بودجه  ،۱۴۰۰با اختصاص
مبلغی در حدود سه هزار و  ۸۰۰میلیارد منابع
جدیــد ،عملیات احداث بــه ترتیب اولویت
انجام خواهد شد.وی خاطر نشان کرد :بدین
ترتیب در همه مراکزی که جمعیتهای بیمه
شــده باالی  ۲۰هزار نفر دارند ،امکان ارائه
خدمات ملکی فراهم می شود.
وی ادامه داد :همچنین برای ایجاد عدالت و
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گروه اقتصادنوین به کمک تیمهای نوآور فین تک میآید

رویداد «نوین کمپ یــک» با حضور اعضای هیئتمدیره بانک
اقتصادنوین ،مشــاور معــاون علمی و فنــاوری رئیسجمهور،
مدیرعامل شــرکت فرابورس و جمعی از مدیران ارشــد مالی و
سرمایهگذاری و فعاالن حوزه فین تک و استارت آپ برگزار شد.
در این مراســم علی امانی ،نایبرئیــس هیئتمدیره این بانک
با اشــاره به سابق ه و عملکرد نخســتین بانک خصوصی ج.ا.ا در
طول  20سال فعالیت خود گفت :این بانک از بدو تاسیس تالش
خود را بر این قرار داده که بهعنوان بانک پیشــرو در مرحله گذار
از بانکداری ســنتی به مدرن نقشآفرین باشد و در این چارچوب
سعی کرده با تکمیل زنجیره خدمات پولی و مالی از قبیل بیمه،
کارگزاری بورس ،تامین سرمایه ،صرافی و سایر خدمات به جایگاه
باالتری در صنعت مالی دست پیدا کند.
امانی افزود :ورود نوآوری به سیستم بانکی کشور مستلزم ایجاد
بازارهای جدید در کشور است و گروه مالی اقتصادنوین ،در تالش
است با استفاده از مجموعه کامل سرویسهای مالی که در اختیار
دارد ،در خلق این بازارها به کمک تیمهای نوآور بیاید و همچنین
از کمــک آنها در تکمیل زنجیره ارزش گروه مالی اقتصادنوین

بهره ببرد.در ادامه علیرضا دلیری ،مشاور معاون علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اشاره به حرکت بانک اقتصادنوین تغییر فضای
بانکداری سنتی به بانکداری نوین گفت :زمان آن رسیده که خود
را با فضای بینالمللی بانکــداری نوین ،دیجیتال و جامع همراه
کنیم و خدمات این حــوزه را در اختیار مردم قرار دهیم.او افزود:
قطعا تسهیلگری در خدمات مالی میتواند اثرات مثبتی در زندگی
اجتماعــی ما ایجاد کند .بحث فینتکهــا و فناوریهای مالی
بهسرعت در حال رشد است بهطوریکه هم در بازار پول ،هم در
بازار سرمایه و هم در بازار بیمه رشد قابلتوجهی داشتهاند.دلیری
در ادامه به انتظار معاونت علمی و فناوری از نظام بانکداری اشاره
کرد و گفت :اول اینکه بستر ســرمایهگذاری خود را روی حوزه
دانشبنیان و اســتارتآپها متمرکز کنند که در این راستا بانک
اقتصادنوین از قبل صندوق سرمایهگذاری جسورانه را راهاندازی
کرده است؛ و دوم اینکه سرمایهگذاری خود را به سمت حوزههای
جدید ببرند .بهخصوص در دوران شیوع کرونا ،بانکها میتوانند
در این زمینه بسیار نقشآفرین باشند.در ادامه محمدرضا قبادی،
مدیرعامل شــتابدهنده نوینتک به توضیح فلسفهی برگزاری
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توقف وام مسکنی که دیگر کارایی نداشت!

پس از آنکه  ۱۸خردادماه امســال فرصت
فعالیت پنج ساله صندوق پس انداز مسکن
یکم رســید ،از حدود یک ماه قبل و بنا به
گفته برخی متقاضیان ،ثبت نام جدید انجام
نمی شــود و البته در این خصوص اطالع
رسانی گسترده ای صورت نگرفته است؛ به
نظر می رسد با توجه به رشد قیمت مسکن
و کاهش قدرت پوشــش دهی وام خانه
اولیها به  ۶متر بر اســاس میانگین قیمت
شهر تهران ،ادامه پرداخت این تسهیالت
فایده چندانی هم نداشت.
به گزارش ایســنا ،صندوق پــس انداز
مســکن یکم به عنوان یکی از راه حل
های دولتهای یازدهــم و دوازدهم برای
خانه دار شــدن مردم بــه پایان کار خود
رسید .تسهیالت تا ســقف  ۱۶۰میلیون
تومانــی پرداختی از محــل این صندوق
که  ۱۸خردادماه  ۱۳۹۴راه اندازی شد ،تا
اوایل سال  ۱۳۹۶حدود  ۶۰درصد قیمت
یک واحد  ۶۰متری در تهران را پوشش
می داد .اما حاال اثرگذاری خود را از دست
داده تا جایی که ایــن میزان به حدود ۹
درصد رسیده اســت .در واقع با توجه به
میانگین قیمــت هر خانه در تهران یعنی
 ۲۶.۹میلیــون تومان ،هــم اکنون با وام
 ۱۶۰میلیون تومانی با نرخ سود  ۸درصد
زوجین می توان در پایتخت حدود  ۶متر
مسکن خریداری کرد .البته این تسهیالت
از خرداد ماه امسال منقضی شده و بانک
مرکــزی تصمیمی بــرای ادامه حیات و
احیای آن نگرفت.

در روزهــای اخیر نیز برخــی متقاضیان
دریافت تسهیالت اعالم کردند که بانک
مســکن ،ثبت نام جدید سپرده گذاری در
صندوق پس انداز مسکن یکم را متوقف
کرده و این در حالی است که در این زمینه
اطالع رســانی چندانی صــورت نگرفته
بــود .البته با توجه به تعهد بانک ،پرداخت
تسهیالت به متقاضیانی که قبال نام نویسی
کرده اند انجام خواهد شد.
با توجه به افزایش قیمت مســکن که از
اواخر سال  ۱۳۹۶کلید خورد ،وام خانه اولی
ها اثرگذاری خود را به تدریج از دست داد
و به همین دلیل منابع صندوق پس انداز
مســکن یکم هر ســاله افت کرده است.
طبق آمار ،منابع این صندوق در مرداد سال
 ۱۳۹۶بالغ بر  ۹۲۴۰میلیارد تومان بوده که
در اســفند  ۱۳۹۷به  ۸۳۱۰میلیارد تومان،
اســفند  ۱۳۹۸به  ۶۷۴۰میلیارد تومان و
شهریورماه  ۱۳۹۹به  ۵۴۷۰میلیارد تومان

آغاز به فعالیت بیمه تعاون
در استان سمنان

یکسانسازی در ارائه خدمات پزشکی برای
همه بیمهشدگان در سراسر کشور با توجه به
تفاوت فرانشــیز پرداختی در مراکز ملکی و
استیجاری و آن مبلغی که بیماران پرداخت
میکننــد ،تفاهمهایی با وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده که با
پرداخت مبلغی در حدود  ۶۴۰میلیارد تومان
سهم فرانشیز افرادی که در مراکز غیرملکی
سازمان درمان میشوند ،بتوانیم تا پایان سال
جاری و از ابتدای سال  ،۱۴۰۰نسبت به ارائه
خدمات بدون پرداخــت ،مانند مراکز ملکی
برای بیمهشدگان اقدام کنیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
برقــراری  ۵۵۱تخت جدید بیمارســتانی با
اعتباری بالغ بر هــزار و  ۶۵۰میلیارد تومان
در برنامه کار  ۱۴۰۰سازمان تامین اجتماعی
قرار دارد ،اظهارکرد :این تعداد تخت جدید،
به تختهای بیمارســتانی موجود در مراکز
ملکی ،اضافه میشود که البته این تختها
اعم از تختهای ویژه و تختهای عمومی
است.شریعتمداری گفت ۲۷۰ :میلیارد تومان
منابع بــرای خرید تجهیــزات جدید مانند
ام آر آی ،اســکن ،سنگشــکن و نیازهای
دیگراختصاص می یابد که در مدت باقیمانده
امسال و اوایل سال آینده انجام شود.

شــعبه سمنان بیمه تعاون با هدف گسترش خدمترســانی به بیمهگزاران در این استان
آغاز به فعالیت کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،علی اکبر ابوابی ،مدیر شعبه سمنان گفت :تالش
داریم به ســرعت شبکه فروش بیمه تعاون در استان ســمنان را توسعه دهیم .بر همین
اســاس در حال حاضر دو نماینده در حال اخذ مجوز فعالیت هستند که امیدواریم تا پایان
سال  12نماینده دیگر نیز به شبکه نمایندگان استان اضافه شوند.
وی افزود :استان سمنان ظرفیتهای بسیار زیاد اقتصادی دارد و امکان توسعه بازار بیمه
در این استان به خوبی مهیاست.
ابوابی تصریح کرد :یکی از اولویتهای شــعبه ســمنان ،تمرکز بر توسعه بازار فروش در
بخش تعاونی استان اســت و در این زمینه همکاریهایی با اتاق تعاون استان آغاز شده
است.
شعبه سمنان بیمه تعاون در شهر سمنان ،ضلع جنوبی میدان امام رضا (ع) قرار دارد.

رسیده است.
صندوق پس انداز مسکن یکم با استفاده
از سپرده های متقاضیان و بازگشت اقساط
تسهیالت مســکن مهر ،با این هدف که
متقاضیان خانه اولی با سپرده گذاری ۴۰
میلیون تومانی و دوره انتظار یک ســاله
بتوانند  ۸۰میلیون تومان به عالوه سپرده
خود با نرخ سود  ۱۴درصد دریافت کنند راه
اندازی شد .با گذشت زمان و ورود رئیس
جمهور ،نرخ ســود این تسهیالت سه بار
دستخوش تغییر شــد تا اینکه نهایتا به ۸
درصــد در مناطق شــهری و  ۶درصد در
بافتهای فرسوده رسید .اما هیچ گاه سقف
تسهیالت بنا به دالیلی که مقامات ارشد
بانک مسکن آن را منوط به تامین منابع و
افزایش سرمایه بانک دانستند محقق نشد.
با نوســانات بازار مســکن طی حدود ۲.۵
سال گذشــته اثرگذاری وام خانه اولی ها
به شــدت کاهش یافته و این موضوع از

میزان پرداخت تســهیالت از طریق این
صندوق قابل مشــاهده است .طبق اعالم
بانک مسکن در  ۹ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸
از حدود  ۱۰۰هزار فقره تسهیالت پرداخت
شــده توســط این بانک حدود  ۲۷هزار
فقره از محل تسهیالت صندوق پسانداز
مســکن یکم بوده که از کاهش اقبال به
این نوع وام حکایت دارد .در واقع با توجه
به  ۳۸۴هزار مبایعه نامه کل کشــور در ۹
ماهه ابتدای  ۱۳۹۸میزان خرید مسکن از
طریق وام خانه اولی ها حدود  ۷درصد کل
معامالت ملک در کشور بوده است.
در کشــورهای توســعه یافته وام مسکن
تقریبا بین  ۷۰تا  ۹۰درصد قیمت ملک را
پوشش می دهد .اما در ایران معمو ًال اثرات
وام پس از نوسانات اقتصادی به شدت کم
رنگ می شود.
با وجود آنکه برخی کارشناســان بر لزوم
افزایش ســقف و کاهش سود تسهیالت
مسکن در شرایط فعلی تاکید دارند ،محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی افزایش وام
مســکن را در ایجاد تورم بازار ملک موثر
می داند و معتقد اســت که باید از طریق
افزایش ســاخت و ســاز ،تعادل قیمتی را
در بازار مســکن ایجاد کرد .این در حالی
اســت که عباس آخوندی وزیر سابق راه
و شهرسازی راهکار تعادل بخشی در بازار
مسکن را احیای نظام پسانداز میدانست
و در دوره او وام مسکن از حدود  ۲۰میلیون
تومان به سقف  ۱۶۰میلیون تومان افزایش
پیدا کرد.

آگهــی تغییــرات شــرکت ماهیگیران پــره نیاز آباد شــرکت
تعاونــی به شــماره ثبت  99و شناســه ملــی 10700011292
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العاده
مــورخ  1394/12/25تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :تــراز نامه
حســاب ســود و زیان مالی ســال  94مورد تصویب قرار گرفت.
عیدمحمــد خواجــه باکدملــی  2239541296و عبــداهللکــم باکدملــی  2239892870و عزیزمحمدکریاکدملــی
 2239895640بــه عنــوان اعضاء اصلی هیــات مدیره و حاجی
احمدکــم باکدملی2239732040به عنوان اعضای علی البدل
هیات مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدنــد  .عبدالحلیم
کرباکدملــی 2239907029بــه عنــوان بــازرس اصلــی و
نازمحمددهقان باکدملی  2239529704به عنوان بازرس علی
البدل به مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند  .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بندر ترکمن ()1075633

رویــداد نوینکمپ پرداخت و با بیــان تاریخچهی مختصری از
فعالیتهای شــتابدهندهی نوینتک گفت :از ابتدای سال ۱۳۹۹
مســیر حرکتی نوینتک به سمت شتابدهی شرکتی تغییر کرده
اســت.او افزود :فعالیتهای تحقیق و توســعه در سازمانهای
بــزرگ محدودیتهای خاص خــود را دارد و بــه همین دلیل
است که در جهان ،شــرکتهای بزرگ برای اتصال نوآوری به
زنجیرهی ارزشــی که ارائه میکنند ،به سراغ ایجاد صندوقهای
خطرپذیر ســازمانی رفتهاند و بانکها نیز در تالشند از همکاری
با فینتکها بهره ببرند.مدیرعامل شتابدهنده نوینتک در ادامه
گفــت :با کمک همکارانمان ،مثل مجموعههای فرابوم ،نوآوران
امین ،فینوتک ،اکسیر و کوانتون و همچنین زیرساختهای گروه
مالی اقتصادنوین ،انواع APIهای مورد نیاز در این حوزه را فراهم
کردهایــم و آمادهایم که در اختیار اســتارتاپها قرار دهیم .حدود
بیست کارگاه آموزشی با همکاری شرکت مشاور سرمایهگذاری
تامین ســرمایه نوین و دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
و سایر اساتید اهلفن ،طراحی شده و طی این یک ماه در اختیار
استارتاپها قرار میگیرد.

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود همراه گســتران پیشخوان
الکترونیک اشراق درتاریخ  1399/06/01به شماره ثبت  13055به
شناســه ملی  14009381786ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع
فعالیت :ارائه خدمات حضوری و الکترونیکی سازمانها ،نهادها و ادارات
دولتی و غیر دولتی در قالب دفتر پیشــخوان خدمات دولت  .درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان زنجان  ،شهرســتان زنجان ،
بخش مرکزی  ،شــهر زنجان ،محله بازاربــاال  ،کوچه (امام جمعه)  ،خیابان
فردوســی  ،پالک  ، 6 ، -354طبقه همکف کدپســتی 4517646165
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم سمانه حاجیلو به شماره ملی
 4285651580دارنده  25000ریال ســهم الشرکه آقای غالمحسین
نــوروزی بــه شــماره ملــی  4370037255دارنــده  975000ریال
ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم ســمانه حاجیلو به شــماره ملی
 4285651580و بــه ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای غالمحســین نوروزی به شماره
ملی  4370037255و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادهــا  ،عقود اســامی و ســایر نامه های عــادی و اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1074766

آگهــی تغییرات شــرکت تضامنی صادقپور پوریا و شــرکا به شــماره
ثبت  5020و شناســه ملی  10862045014به اســتناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/09/16ونامه شماره  99/307879مورخ
 1399/09/27اداره مجــوز های بانکی بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محل شــرکت به گــرگان -خیابان ولی
عصر -عدالت  23ورودی مجتمع ایرانشــهر  -صرافی توریست  -طبقه
همکــف واحد شــمالی کدپســتی  4917747986تغییــر یافت و ماده
مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
()1075605

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی صنایع لیا ( با مســئولیت
محدود) به شماره ثبت  1351و شناسه ملی 10861403219
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/10/02تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای احمدآقا
هاشــمی به شــماره ملی  4609866072با پرداخت مبلغ چهار
میلیارد و پانصد میلیون ریال به صندوق شــرکت ســهم الشرکه
خــود را به مبلغ چهار میلیــارد و هفتصد و نود و پنج میلیون ریال
افزایش داد .در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ پانصد میلیون
ریــال به مبلغ پنج میلیــارد ریال افزایش یافــت و ماده مربوطه
در اساســنامه بشــرح مذکور اصالح گردید و سهم الشرکه شرکا
پس از افزایش ســرمایه بشــرح ذیل می باشد :آقایان احمد آقا
هاشــمی مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون ریال و
ذبیح اله هاشــمی مبلغ پنج میلیون ریال و عمادالدین هاشــمی و
حامد هاشــمی هر یک مبلغ یکصد میلیون ریال ســهم الشــرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری قزوین ()1075953

اخبار

بانک مهر در مسیر تبدیل به بانکی تمام
هوشمند قرار دارد

ســلیمان توکلی عضو هیأت مدیره بانک قرضالحسنه مهر ايران با همراهي
يوســف نجدي مدير امور استانهاي اين بانک در سفري دو روزه به استان
آذربايجان شــرقي ضمن بازديد تعدادي از شعب استان با همکاران ستادي
استان نيز ديدار كردند.
توکلــی ضمن تشــکر و قدردانی از مديريت و کاركنان اســتان آذربايجان
شــرقي با بيان اينكه بانك عليرغم دارا بودن محدوديتهايي مانند امكان
نداشــتن پرداخت نرخ سود به ســپردهها كه يك بانك قرضالحسنه با آن
روبروست ،توانسته مانند سالهاي گذشــته به رشد منابع قابل قبولي دست
يابد كه نشــان از همت باالي همكاران بانك قرضالحســنه مهر ايران در
سراسر كشورمان دارد.
وی جــذب منابع مؤثــر ،حفظ مشــتریان و ترویج فرهنگ قرضالحســنه
در جامعــه را از اهداف و اولویتهاي بانک دانســته و اظهار کرد :اســتان
آذربايجان شــرقي از نظر اقتصادي داراي ظرفيتهاي بااليي اســت و بايد
تالش شــود تا سهم بيشتري از بازارهاي هدف را جذب کند.
نجدی در این بازدید ضمن تشکر از تالشهای مدير شعب استان آذربايجان
شرقي و ساير همکاران اين استان ،بانک مهر ايران را در مسير تبديل شدن
به بانکي تمام هوشــمند توصيف كرد و مؤلفههاي اين هدف را مشــتريان
بانك ،زيرساختها و منابع انساني دانسته و بر لزوم تقويت آنها تأكيد كرد.

وام بانک سینا
برای اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه

مطابق دســتورالعمل ابالغی کارگروه مقابله بــا پیامدهای اقتصادی کرونا و
در ادامه اقدامات حمایتی بانک ســینا از کسب و کارهای آسیب دیده ،اهالی
هنر ،فرهنگ و رســانه نیز می توانند از این تسهیالت بانک بهره مند شوند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،در راســتای حمایت از فعالیت ها و
مشــاغل غیر دولتی به شدت آسیب دیده از شــیوع کرونا ،کسب و کارهای
حــوزه های»فرهنگ ،هنر و رســانه» نیز می توانند از تســهیالت در نظر
گرفته شده این بانک استفاده کنند.
متقاضیان واجد شــرایط مجازند برای اخذ این تســهیالت تا پایان دی ماه
جاری در رســانه کار ثبت نام کنند .باز پرداخت اقســاط تسهیالت فوق ،از
اول خرداد ماه سال  1400خواهد بود.
از جملــه فعالیت ها و مشــاغل فرهنگی مشــمول این طــرح می توان به
مشــاهیر ،مفاخر ،برندگان جوایــز معتبر و برگزیدگان و شایســتگان تقدیر
جشــنواره های کتاب ،ناشــران ،کتاب فروشــان ،چاپخانه ها ،آژانس های
ادبی ،وارد کنندگان کتاب و اســتارتاپ ها و شتاب دهنده های حوزه کتاب
اشاره کرد.
همچنین موسســات مردمــی فرهنگی قرآن و عترت ،مدرســان ،مربیان و
فعــاالن قرآنی ،دفاتر خدمت زیارتی ،تماشــاخانه هــای تئاتر و گروه های
موســیقی ،گالری تجســمی ،آموزشــگاه هــای آزاد هنری ،شــرکت ها و
موسســات تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی و ســینمایی ،ســالن سینما ،تهیه
کنندگان فیلم و آموزشــگاه های آزاد ســینمایی ،روزنامه ها ،هفته نامه ها
و دیگر نشــریات ،کانون های آگهی و تبلیغاتی و چاپخانه ها اشاره کرد.
تســهیالت این طرح در قالب عقــد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای با
نرخ ســود  12درصد و طی اقساط  24ماهه پرداخت می شود
آگهی تغییرات شــرکت گروه آسانبری فراز فرود پیما سهامی
خاص به شماره ثبت  5101و شناسه ملی  10760207359به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/10/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :الف ) اعضاء هیئت
مدیــره به قرار ذیل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند :خانم
فاطمــه ابراهیم نتاج جلودار به شــماره ملی  2140158717و
خانم ســمانه درویش متولی به شــماره ملی  2093770490و
آقای محمد گازا به شــماره ملی  2142132121ب ) آقایان علی
اصغر درزی به شماره ملی  2142779190و آقای مجید مشرف
زاده شــماره ملی  2141869978ســمت بازرسان اصلی وعلی
البدل شــرکت به مدت یک ســال انتخاب گردیدند .ج ) روزنامه
کثیراالنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1076151

آگهی تغییرات شــرکت روســتایی رضا شــرکت تعاونی
به شــماره ثبت  506و شناســه ملی  10980018704به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/11/28و
نامهشماره506/19/5457مورخ1398/11/29اداره
تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1محمد حیرانی به شمالره ملی 0935638776به سمت
رئیس هیئت مدیره و آقای صفر علی ســاالر به شماره ملی
 0935731504بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای
محمد علی ضیایی با شــماره ملی 0935394613بعنوان
منشــی هیئت مدیره و آقایان عباســعلی اکبری به شــماره
ملی  0936788240و آقای محمد رضا ســاالر به شــماره
ملــی  0935375376بعنوان اعضــاء اصلی هیئت مدیره
وآقای محمد ســاالر شــماره ملی  0941934357بعنوان
مدیر عامل شرکت تا تاریخ  1399/06/12انتخاب شدند
و کلیــه چکها ،قراردادها،اســناد و اوراقی کــه ایجاد تعهد
برای شــرکت نمایــد ویا تمام و یا قســمتی از حق شــرکت
را منتفــی ســازد به اســتثنای مواردیکه هیئــت مدیره به
منظور اداره امور جاری شــرکت ترتیب خاصی داده باشــد
پــس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره
(در غیاب ایشــان نائب رئیس) و مدیر عامل و مهر شــرکت
معتبر خواهد بود.که اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر
عامل صادر خواهد شدمگرمراســات هیئــت مدیره که با
امضاءرئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت و همچنین
مطابق تبصره ماده 43اساســنامه در غیــاب رئیس هیئت
مدیره وظایف او بر عهده نائب رئیس خواهد بوداید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1075723
آگهــی تغییــرات شــرکت روســتایی صحــرا تعاونی به شــماره ثبت
 142و شناســه ملــی  10700015847بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1399/07/30کــه طــی نامــه شــماره
205/25/741/301-1399/09/16تعــاون روســتایی بــه ایــن
اداره واصــل گردیــده اســت  ،تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد  - :ترازنامه
،گزارش حسابرســی و حساب ســود وزیان سال1398شرکت که مورد
تاییــد بازرســان قرارگرفته بــود مطرح و کلیه ارقام و مــواد ترازنامه و
حساب سود وزیان سال مذکور مورد تصویب و تایید مجمع قرارگرفت.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و
موسسات غیرتجاری آق قال ()1075610

