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اخبار

چگونه کارت اعتباری سهام عدالت
بگیریم؟

مدیــر پــروژه کارتهای اعتباری شــرکت ســپردهگذاری
مرکزی ،نحــوه دریافــت کارت اعتباری ســهام عدالت را
تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،ســمیه
محمدی درباره نحوه دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت،
اظهار داشت :هدف از اعطای کارتهای اعتباری به پشتوانه
ســهام عدالت ،افزایش نقدینگی ســهامداران بــود .بر این
اســاس شرکت سپرده گذاری مرکزی از سوی شورای عالی
بورس و بانک مرکزی ،فرایند اعطای توثیق ســهام عدالت
را انجام میدهد.
وی تصریح کرد :تاکنون بیش از  ۶هزار درخواست از سوی
مشــموالن سهام عدالت به شــرکت سپرده گذاری ارسال و
توثیق شده است.
محمــدی ادامه داد :در حال حاضــر  ۲بانک ملی و تجارت
زیرســاختهای الزم را انجام داده انــد به طوری که بانک
ملی اســفند ماه  ۹۹و بانک تجــارت از  ۷فروردین ۱۴۰۰
اقدام به پرداخت تســهیالت به سهامداران کرده اند.
وی گفــت :افراد بایــد در هر یک از این  ۲بانک ،حســاب
داشته باشــند و از طریق اپلیکیشنهای بانک اقدام به ثبت
نام کنند ،اما نکتهای که ســهامداران باید به آن توجه کنند
این اســت که حتم ًا باید کارت ملی جدید داشته باشند.
مدیــر پــروژه کارتهای اعتباری شــرکت ســپردهگذاری
مرکزی افزود :همه ســهامداران عدالت که روش مستقیم یا
غیر مســتقیم را انتخاب کرده اند میتوانند از کارت اعتباری
ســهام عدالت اســتفاده کنند همچنین باید حتم ًا در سامانه
ســجام ثبت نام کنند و احراز هویت شــوند و بعد در بانک
ثبت نام کنند.
محمدی اضافه کرد :مشــموالن ســهام عدالت که شرایط
عمومی دریافت تســهیالت را در بانکهــا دارند ،میتوانند
تسهیالت دریافت کنند.
وی تصریح کرد :یکی از شــرایط دریافت تســهیالت سهام
عدالت این اســت که سهام فرد نباید توقیف شده باشد.
محمدی درباره افرادی که روش مســتقیم را انتخاب کردند
نیز گفت :این افراد باید قبل از ورود به ســامانه بانک ،حتم ًا
تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی ســهام عدالت خود فعال
کنند.
مدیــر پــروژه کارتهای اعتباری شــرکت ســپردهگذاری
مرکزی ادامه داد :با توجه به زمان معامالتی بورس ،افرادی
که متقاضی دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت هســتند
حتم ًا در روزهای کاری و در ســاعت  ۸صبح تا  ۱۶اقدام به
ثبت نام کنند تا فرایند توثیق ســهام ،سریعتر انجام شود.
محمدی همچنین درباره محاسبه مبلغ کارت اعتباری سهام
عدالت گفــت :به طور مثال امروز ارزش  ۶۰درصد ســهام
عدالت  ۶میلیون تومان است و بانک  ۵۰درصد ارزش سهام
عدالت را کارت اعتباری میدهد.
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قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰به دلیل شیوع کرونا تمدید میشود
معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی گفت:
قراردادهای اجاره در ســال  ۱۴۰۰و تا سه ماه
پس از اعالم رســمی پایــان کرونا همچنان
بــه طور اجباری تمدید خواهد شــد و مالکان
نمیتوانند مستاجران خود را جواب کنند.
«محمود محمودزاده» در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا درباره چگونگی اجرای مصوبه
تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در ســال
 ۹۹به دلیل شــیوع کرونا مصوب شد ،افزود:
مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا دربــاره تمدید
قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا
اعالم شده اســت ،بنابراین امســال هم این
مصوبه اجرایی میشود.
وی گفت :در ســال  ۱۴۰۰و تا ســه ماه بعد
از اعالم پایان رســمی کرونا در کشــور ،این
مصوبه مالک عمل خواهد بود.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرســازی بیانداشــت :هر فردی که اجاره
نامهاش تمام شــده باشد با درصدی که اعالم
خواهد شــد مجدد اجارهنامه خــود را تمدید
خواهد کــرد و نیازی به اسبابکشــی وجود

ندارد.
وی ادامهداد :امســال هم مالــکان نمیتوانند
مستاجران خود را جواب کنند.
 ۲۲۰هزار نفر تسهیالت وام ودیعه کردند
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره پرداخت
وام اجاره در ســال گذشــته نیز گفت :مصوبه
تعیین ســقف اجاره بهــا و پرداخت وام ودیعه

در ســال قبل تا حدودی توانســت بازار اجاره
را تعدیل کند.
به گفته این مقام مســوول ،پارسال  ۹۲۰هزار
نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبتنام و ۳۳۵
هــزار نفر مدارک خــود را تکمیل کردند و به
نظــام بانکی معرفی شــدند و در نهایت ۲۲۰
هزار نفر تسهیالت وام ودیعه را دریافت کردند.

وی اظهار داشــت :چهار هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان وام ودیعه مســکن در ســال گذشــته
پرداخت شد ،اما رقمی که دولت در نظر گرفته
بود فراتر بود .بســیاری از مســتاجران شرایط
عمومی دریافت وام را نداشــتند و نتوانســتند
مدارک خود را تکمیل کنند.
به گزارش ایرنا ،ســتاد ملــی کرونا به دلیل
مشــکالتی که برای برخی از مســتاجران و
فاقدان مســکن در شــرایط کرونــا به دلیل
محدودیتها و خلل در کســب درآمدها پیش
آمــد ،این امکان را فراهم کــرد تا متقاضیان
مستاجر در شهرهای بزرگ ،متوسط و کوچک
با دریافت مبالغی نســبت به تامین مســکن
موردنیاز خود اقدام کنند.
رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران ۵۰
میلیون تومان ،برای ســایر کالنشــهرها ۳۰
میلیون تومان و برای شــهرهای کوچک ۱۵
میلیون تومان است.
متقاضیان باید پس از یک ســال اصل ودیعه
را به بانک بازگردانند .سود این تسهیالت ۱۳
درصد تعیین شده است.

خطر بزرگ باالی سر اقتصاد ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران و چیــن میگوید که دعواها و جنجالهای
سیاسی باعث شده خطر مهمی که در اقتصاد ایران وجود دارد ،فراموش
شود و آن محدود شدن تجارت ایران به چند کشور محدود است.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا ،درباره صحبتهای اخیر رییس
سازمان توسعه تجارت که امکان سه برابر شدن صادرات ایران به چین
را مطرح کرده بود ،توضیح داد :بر اســاس آمار رسمی که دولت چین از
میزان تجارت خود با ایران در ســال  ۲۰۲۰منتشر کرده ،ارزش تجارت
به  ۱۶میلیارد دالر رســیده است .گمرک ایران نیز میگوید که تجارت
با چین حدود  ۱۹میلیارد دالر بوده و بررسی این آمار باید در چند محور
مجزا صورت گیرد.
وی ادامه داد :ما در سال  ۲۰۱۴میالدی ،میزان تجارت مشترک خود با
چین را به بیش از  ۵۱میلیارد دالر رســانده بودیم و به این ترتیب ،عدد
 ۱۶میلیارد دالری فعلی در قیاس با عملکرد چند سال قبل کاهش ۴۵
میلیارد دالری را نشــان میدهد .یعنی اگــر حتی بتوانیم صادرات و در
نهایت تجارت خود را سه برابر کنیم نیز تنها به عملکرد چند سال قبل
خود بازگشتهایم.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ظرفیت
تجارت مشترک میان دو کشور بسیار بیشتر از اعداد فعلی است ،بیان کرد:
در سفر حدود چهار سال قبل رییس جمهوری چین به ایران ،بنا شد که
در یک برنامه بلندمدت ،میزان تجارت مشترک ساالنه دو کشور به ۱۶۰
میلیارد دالر برســد و رسیدن به این اعداد در دو برنامه پنج ساله ممکن
است اما در شرایط فعلی دشواریهای موجود کار را سخت کرده است.
حریری با بیان اینکه تا زمانی که تحریمها وجود دارند و تعامل اقتصاد

ایــران با اقتصاد جهانی حالت عادی به خــود نگرفته ،نمیتوان انتظار
افزایش جدی تجارت با هیچ کشــوری را داشــت ،تشریح کرد :طبق
آمارهای رسمی بخش مهمی از صادرات ایران را نفت تشکیل میدهد
که در سالهای گذشته به دلیل تحریمها میزان فعالیت در این حوزه به
شدت کاهش یافته است .از سوی دیگر در حوزه صادرات غیرنفتی نیز باز
بخش مهمی از صادرات ایران به محصوالت پتروشیمی و سایر مشتقات
نفت و البته محصوالت معدنی باز میگردد که شــرایط برای فعالیت در
این حوزهها نیز مهیا نبوده است.
وی ادامه داد :وقتی صادرات کاهش پیدا کند ،عمال ارزآوری پایین آمده و
وقتی ارزی نباشد ،امکان واردات نیز وجود ندارد .تحت تاثیر همین شرایط
است که تجارت ما چه در سطح کالن و چه در تعامل با چین به شدت
کاهش یافته است و از این رو تا زمانی که محدودیتهایی مانند تحریم
وجود دارد نمیتوان انتظار داشت که تغییر عمده در این حوزه به وجود آید.
رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر اینکه هر کشوری در سطح جهان به
دنبال به دست آوردن منافع ملی و حضور قدرتمند اقتصادی است ،گفت:
چین نیز مانند هر کشوری اهداف ملی خود را پیگیری خواهد کرد .ما چند
ســال قبل شریک اصلی چین در خاورمیانه و حتی آسیای غربی بودیم
امــا امروز دیگر این جایگاه را نداریم ،زیرا چین معطل ما نخواهد ماند و
وقتی شرایط فراهم نباشد ،گزینههای دیگری در منطقه فعال خواهند شد.
به گفته حریری ،بر خالف داد و قالهایی که در روزهای گذشته بر سر
سفر وزیر خارجه چین به ایران مطرح شد ،این یک سفر اختصاصی نبود
و مقام چینی در سفری منطقهای به ترکیه و عربستان سعودی و امارات

آگهی تغییرات شــرکت سیلندر امید فردا شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  18898و شناسه ملی  14004454556به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی فوق العاده مورخ  1399/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد
 - 1 :خانــم نیره صائمی به شــماره ملــی  2640018086بــا پرداخت مبلغ
3700000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان
 4181000000ریال افزایش داد2- .آقای سعدی پورشعبان گیل چاالنی
به شــماره ملی  5709638161بــا پرداخت مبلــغ  3400000000ریال
به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود را به میزان  3842000000ریال
افزایــش داد3- .آقــای محمد علی صائمی به شــماره ملی 5699358919
با پرداخت مبلغ  2900000000ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه
خــود را بــه میزان 3277000000ریــال افزایش داد .در نتیجه ســرمایه
شــرکت از مبلغ  1300000000به مبلغ  11300000000ریال افزایش
و ماده  4اساســنامه بنحو مذکور اصالح شــد 3- .میزان سهم الشرکه شرکاء
به شــرح ذیل می باشــد1 .ـ خانم نیره صائمی بشماره ملی 2640018086
دارای4181000000ریال ســهم الشرکه 2ـ آقای سعدی پور شعبان گیل
چاالنی بشــماره ملی  5709638161دارای  3842000000ریال ســهم
الشــرکه 3ـ آقــای محمدعلی صائمی بشــماره ملــی  5699358919دارای
3277000000ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
گیالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()1113971

آگهــی تغییرات شــرکت دهیــاران بخش رحیم آباد شــرکت تعاونی به
شماره ثبت  87و شناســه ملی  10860013377به استناد صورتجلسه
هیئــت مدیره مورخ  1399/04/23وبرابر تائیدیه شــماره 99/3999
مــورخ  99/11/25اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان رودســر
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد1- :ســمت اعضای هیئت مدیــره به قرار ذیل
تعییــن گردیدند  :آقای جعفر محبی کندســری با کدملی6319468599
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم باقرپورطوله الت با کدملی
 6319813024بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیره وآقــای حمزه
اســماعیل زاده با کدملی  2691641287به ســمت مدیر عامل و منشی
هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند2- .کلیه قرار دادها و
اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار
مشترکا» با امضای آقای جعفری محبی کندسری رئیس هیئت مدیره و آقای
حمزه اســماعیل زاده مدیر عامل با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبار است
و در غیــاب رئیس آقای ابراهیم باقرپــور طوله الت نائب رئیس حق امضاء
خواهد داشــت و اســناد عادی و نامه ها با امضای آقای حمزه اسماعیل زاده
مدیــر عامل همراه با مهر شــرکت تعاونی معتبر می باشــد  .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
رحیم آباد ()1113812

آگهــی تغییرات شــرکت اتحادیه روســتایی رودســر شــرکت تعاونی به
شــماره ثبت  15و شناســه ملی  10720003830به اســتناد صورتجلسه
مجمــع عمومــی عــادی مــورخ  1398/12/15و برابــر تاییدیــه شــماره
 205/24/111/184/684مــورخ  99/10/15اداره تعاون روســتایی
شهرســتان رودسرتصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره برای
مدت ســه ســال تا تاریــخ  1401/12/15به قرار ذیل انتخــاب گردیدند:
خلیل رســتمی طوله الت به کد ملی  6319439051به نمایندگی از شرکت
عدالــت به شناســه ملــی  10860027449و محمــد قربانعلی پــور به کد
ملی  2690438054به نمایندگی از شــرکت سیارســتاق به شناســه ملی
 10980016848واسماعیل رمضانی کیوانی به کد ملی 2690285290
بهنمایندگیازشرکتآزادیبهشناسهملی10720004910وصالحرحمان
زاده به کد ملی  2691524167به نمایندگی از شــرکت دهقان به شناســه
ملــی  10720002084و ســتار مرادیان پوده به کــد ملی 631954541
به نمایندگی از شــرکت پیشــاهنگ به شناســه ملــی  10860013037به
عنوان اعضای اصلی و ســیدعلی اکبر غالمــی به کد ملی  2690098431به
نمایندگی از شرکت ساحل به شناسه ملی  10720010828به عنوان عضو
علــی البــدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند -2 .ترازنامه و حســاب و ســود
و زیان ســال مالی  1397اتحادیه به تصویب رســید .اداره کل ثبت اســناد
و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری رودسر
()1116024

آگهــی تغییرات شــرکت دهیاران بخــش رحیم آباد شــرکت تعاونی به
شــماره ثبت  87و شناســه ملی  10860013377به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/04/23وبرابر تائیدیه
شــماره  99/3999مــورخ  99/11/25اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعی
شهرســتان رودسر تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :اعضاء هیئت مدیره برای
مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای حکمت صفری به کد ملی
 6319323604و آقای جعفر محبی کندسری به کد ملی 6319468599
و آقای نصراله آقائی ملک به کد ملی 6319536233وآقای حمزه اسماعیل
زادهبهکدملی 2691641287وآقایابراهیمباقرپورطولهالتبهکدملی
 6319813024وآقای بهروز بابائی ســزیرود به کد ملی2691632040
وآقای رمضانعلی جمشید نژاد به کد ملی  6319580690که نفرات اول تا
پنجم به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره ونفرات ششــم و هفتم بهعنوان
اعضــای علی البدل برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدنــد  - 2آقای رضا
خانجانــی هراتبربه کد ملی  6319361972به عنوان بازرس اصلی و آقای
اکبرصادقی تکاس به کد ملی 6319535385به عنوان بازرس علی البدل
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد  - 3صورت های مالی منتهی به پایان
سال  1398تصویب شد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رحیم آباد ()1113813

آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر الهیج شرکت با مسئولیت
محدود به شــماره ثبت  1977و شناســه ملی 14003748884
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1396/05/20تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد - 1 :آقــای کیوان
نعمت زاده به شــماره ملی  2710206463که دارای 400000
ریال ســهم الشــرکه می باشد کلیه سهم الشــرکه خود را بموجب
ســند صلح به شــماره  55479مــورخ  1396/05/29صادره از
دفتر اســناد رسمی شماره  242حوزه ثبتی الهیجان به خانم آمنه
خداپرســت رودپشــتی به شــماره ملی  2720938981منتقل
و از شــرکت خارج شــد 2- .میزان ســهم الشرکه شــرکاء به شرح
ذیل میباشــد 1- .آقای مرتضی فرد صفــاری دارای 1600000
ریال ســهم الشــرکه  2-خانم آمنه خداپرســت رودپشتی دارای
 400000ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امالک
استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الهیجان
()1107687

آگهــی تغییرات شــرکت ســواری کرایه داران صومعه ســرا به رشــت و
بالعکس شرکت تعاونی به شماره ثبت  60و شناسه ملی 10720013094
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/12/23وبرابر تاییدیه
شماره  9965مورخ  97/11/27اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان
صومعــه ســرا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :آقایان جوادعابــدی جاده کناری
به شــماره ملی 2679925491به ســمت رئیس هیات مدیره ،ســیدجلیل
عســکری ماسوله به شماره ملی2678710041به سمت نائب رئیس هیات
مدیره وفردین ابراهیمی زیکســاری به شماره ملی 2679606787بعنوان
منشــی هیات مدیــره انتخاب گردیدنــد .ضمنا آقای داودیوســف پورمقدم
شــالکوهی کد ملی 2594481610بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال
انتخاب گردید .کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک-
ســفته-برات واوراق بهادار با امضای جوادعابدی جاده کناری(رئیس هیات
مدیره)بــه همراه داودیوســف پورمقدم شــالکوهی (مدیرعامل)ودرغیاب
رئیس هیات مدیره آقای فردین ابراهیمی زیکساری(منشــی هیات مدیره)
به همراه مدیرعامل ومهرتعاونی معتبراســت واوراق عادی ونامه های اداری
باامضای مدیرعامل (داودیوســف پورمقدم شــالکوهی)ومهرتعاونی معتبر
خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری صومعه سرا ()1110434

متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس نیز سفر کرد و همین
موضوع نشــان میدهد که اگر ایران دیر بجنبد ،دیگر کشورها آمادگی
فعال کردن ظرفیتهای جدید در همکاری با چین به عنوان یک قدرت
اقتصادی جهانی را دارند.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش قابل توجه میزان تجارت ایران با چین،
سهم این کشور در کل تجارت ایران افزایش یافته است ،توضیح داد :در
ســالی که ما بیش از  ۵۱میلیارد دالر با چین تعامل داشتیم ،سهم این
کشور در تجارت ایران حدود  ۲۰درصد بود اما در سال گذشته و با وجود
کاهش این عدد به یک ســوم ،سهم چین از تجارت ایران به  ۲۶درصد
رسیده است .جدای از آن آمار گمرک نشان میدهد که حدود  ۸۰درصد
از کل تجارت ایران تنها با حدود شــش کشور انجام شده و این خطری
بزرگ برای اقتصاد ایران است.رییس اتاق ایران و چین اضافه کرد :وقتی
شرکای تجاری محدود میشوند ،یعنی میزان اتکای ما به آنها افزایش
یافته و ما در ســایر بازارها حضور نداریم .اگر در آینده شــرایط در بازار
افغانستان یا عراق تغییر کند و آنها دیگر کاالهای ایرانی را وارد نکنند ما
باید چه کنیم؟ اگر به هر دلیلی این اتفاق در تعامل با چین رخ دهد چه
باید کرد؟ از این رو به نظر میرسد در میان دعواهای سیاسی و جناحی،
بزرگترین خطر باالی سر اقتصاد ایران فراموش شده و آن محدود شدن
تجارت ایران به چند کشــور محدود ،عدم حضور در بازارهای جهانی و
نداشتن شرکای متنوع در نقاط مختلف جهان است .این رویکرد غلط در
کنار تحریمهای محدودکننده ،میتواند در آینده برای ما مشکل آفرین
شود و از این رو باید برای آن فکری اساسی کرد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص رهــام بهــار هوســم درتاریخ
 1400/01/07بــه شــماره ثبــت  22961بــه شناســه ملــی
 14009913366ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:تامین
نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها و عقد قرارداد با سازمان ها و ارگان
ها و نهاد ها ی خدماتی نظافتی ،نصب تعمیر نگهداری کلیه امور مربوط
به تاسیســات اماکن عمومی وخصوصی  ،احداث و نگهداری وباغبانی
فضای ســبز  ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی  ،افتتاح
حســاب و اخذ تســهیالت از تمامی بانک ها و موسســات مالی کشور و
شــرکت در تمامی مناقصات ومزایــدات دولتی درصورت لزوم با اخذ
مجوزهــای الزم درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی :
اســتان گیالن  ،شهرســتان رشت  ،بخش مرکزی  ،شــهر رشت ،محله
معلم(صفاری)  ،بلوار معلم  ،بن بســت (اول)  ،پالک  ، 0ســاختمان آتی
و ســام  ،طبقه چهارم  ،واحد  5کدپســتی  4155637196ســرمایه
شــخصیت حقوقی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریال نقدی
منقســم به  100ســهم  10000ریالــی تعداد  100ســهم آن با نام
عــادی مبلغ  1000000ریال توســط موسســین طــی گواهی بانکی
شــماره  99753437مــورخ  1399/11/27نزد بانک بانک شــهر
شــعبه مطهری با کد  337پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره
آقای عبدالرضا جوزائی ســویری به شماره ملی  6309466232و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس
هیئــت مدیره به مدت  2ســال آقای محمد جعفر جوزائی ســویری به
شــماره ملی  6309848593و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت 2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا جوزائی سویری به شماره ملی
 6309972261و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای فاضل
خدا پرست سویری به شماره ملی  2680113306به سمت بازرس
علــی البدل به مدت  1ســال آقای آرمان امیری خرارودی به شــماره
ملی  5179933005به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه
کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت
موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری رشت ()1116012
آگهی تغییرات شــرکت مســکن بســیجیان شهرســتان رودســر
شرکت تعاونی به شماره ثبت  514و شناسه ملی 10720071051
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ
 1399/09/20و بــه اســتناد مجــوز شــماره 19/4163مــورخ
 99/12/4اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعی شهرســتان رودســر
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضای هیئــت تصفیــه تاتاریخ
1401/9/20بــه قرار ذیــل انتخاب شــدند :عبدالعلی لطفی نژاد
کدملــی  2690278170و نــادر فــرج پــور خاناپشــتانی کــد ملی
 2690420961ومحمدعلــی فــرزک کــد ملــی 6309408461
به ســمت اعضای اصلی هیــات تصفیه برای مدت حداکثر دو ســال
انتخاب شــدند نشانی هیات تصفیه رودسر شــهرک شهیدانصاری
خیابان توحید غربی کدپســتی  4481787986می باشد اداره کل
ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری رودسر ()1116042

اخبار

 ۲۷میلیون بدهید ۲۴۰ ،میلیون وام
بگیرید

بر اســاس آخرین قیمتهای اوراق مســکن ،متاهلهای ساکن
تهــران برای این اوراق باید  ۲۷میلیون و  ۷۲هزار تومان پرداخت
کنند.
به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان
می دهد که تسه (اوراق) ســال  ۱۳۹۸برای فروردین  ۴۰هزار و
 ۱۰۰تومان ،اردیبهشت  ۵۳هزار و  ۴۰۰تومان و خردادماه نیز ۵۶
هزار و  ۱۰۰تومان قیمت دارند .هر برگ اوراق تسهیالت مسکن
در تیر با قیمت  ۵۹هــزار و  ۶۰۰تومان ،مرداد  ۵۵هزار تومان و
در شهریور با قیمت  ۵۴۵۷هزار و  ۲۰۰تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر ،آبان و آذر ســال  ۱۳۹۸نیز به ترتیب  ۵۴هزار و
 ۲۰۰تومــان ۵۵ ،هزار و  ۱۰۰تومان و  ۵۵هزار و  ۲۰۰تومان بوده
و هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در دی ،بهمن و اسفند همان
ســال نیز با قیمتهای  ۵۵هزار و  ۴۰۰تومان ۵۳ ،هزار و  ۷۰۰و
 ۵۴هزار و  ۵۰۰تومان داد و ستد میشود.
قیمت تسه از فروردین تا اسفندماه سال گذشته
همچنین برای سال  ۱۳۹۹تسه فروردین  ۵۸هزار و  ۷۰۰تومان،
اردیبهشــت  ۵۵هزار تومان و خردادماه نیز  ۵۷هزار و  ۸۰۰تومان
قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تســهیالت مســکن بانک مسکن در تیر سال
 ۱۳۹۹بــا قیمت  ۵۶هزار و  ۳۰۰تومان ،در مرداد  ۵۷هزار و ۷۰۰
تومان و در شهریور  ۵۴هزار و  ۴۰۰تومان داد و ستد میشود.
ایــن اوراق در مهرماه  ۵۵هزار و  ۳۰۰تومان ،در آبان ماه  ۶۵هزار
و ۱۰۰تومان و در آذرماه  ۵۵هزار و  ۳۰۰تومان قیمت داشته اند.
قیمت این اوراق در دی ســال گذشته نیز  ۵۷هزار و  ۹۰۰تومان،
در بهمن ماه  ۵۸هزار و  ۲۰۰تومان و در اســفندماه نیز  ۵۶هزار
و  ۴۰۰تومان است که این گزارش نیز بر اساس قیمت اسفند ماه
سال گذشته نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهلهای تهرانی
بر این اساس ،با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران میتوانند تا
 ۱۴۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل  ۱۰۰میلیون
تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۴۰میلیون تومان جعاله میشود،
بــرای دریافت  ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت بایــد  ۲۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه
 ۵۶هزار و  ۴۰۰تومانی  ۱۱میلیون و  ۲۸۰هزار تومان می شــود.
همچنین بــا در نظر گرفتن  ۴۰میلیون تومان وام جعاله که برای
آن باید  ۸۰ورق به مبلغ چهار میلیون و  ۵۱۲هزار تومان خریداری
کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق به  ۱۵میلیون و ۷۹۲هزار تومان
می رسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اســاس میتوانند تا ســقف ۲۴۰
میلیون تومان شامل  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن
برای هر نفر و  ۴۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین
زوجین باید  ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه
آن  ۲۲میلیــون و  ۵۶۰هزار تومان می شــود که همراه با هزینه
چهار میلیون و  ۵۱۲تومــان وام جعاله که برای آن باید  ۸۰برگه
تسهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع باید  ۲۷میلیون و
۷۲هزار تومان پرداخت کنند.

آگهی تغییرات شــرکت آمل سقف سهامی خاص به شماره ثبت
 656و شناســه ملی  10760110118به اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مــورخ 1399/12/01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :اعضاء هیئــت مدیره تــا تاریخ
 1401/12/01بــه قــرار ذیــل انتخاب گردیدند :آقای حســین
ســالم به شــماره ملی  2141803683و آقای ســهیل ســالم به
شــماره ملی  2143029871و خانــم مژگان عمرانیان محمدی به
شــماره ملی  2141907276تا تاریخ  -2 .1401/12/01آقای
مجیــد کاردر به شــماره ملی  6259833237بــه عنوان بازرس
اصلــی  ،خانم نگار خان نژاد به شــماره ملــی  2143032811به
عنــوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند.
 -3روزنامــه کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت
تعیین شــد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1114271

آگهی تغییرات شــرکت آمل سقف ســهامی خاص به شماره ثبت  656و
شناسه ملی  10760110118به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1399/12/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :سمت اعضاء هیئت مدیره
تا تاریخ  1401/12/01به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای حسین سالم
به شماره ملی  2141803683به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان
عمرانیان محمدی به شــماره ملی  2141907276به ســمت نایب رئیس
هیئت مدیره و آقای سهیل سالم به شماره ملی  2143029871به سمت
عضو هیئت مدیره و آقای ســهیل سالم به شماره ملی  2143029871به
سمت مدیرعامل -2 .کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل
چــک و ســفته و برات و عقــود و قراردادها و اوراق عــادی با امضای منفرد
آقای سهیل سالم (مدیرعامل) همرا ه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری آمل ()1114248
آگهی تغییرات شــرکت مســکن بسیجیان شهرســتان رودسر شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  514و شناســه ملی  10720071051به استناد
صورتجلســه هیئــت تصفیه  /مدیــر تصفیه مــورخ  1399/09/20و به
اســتناد مجوز شــماره 19/4163مــورخ  99/12/4اداره تعــاون کار و
رفاه اجتماعی شهرســتان رودســر تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :ســمت
اعضــای هیئــت تصفیــه به قــرار ذیل مــی باشــد  :عبدالعلی لطفــی نژاد
باکدملــی  2690278170بــه ســمت رئیــس هیئــت تصفیــه وبعنوان
مدیراجرایــی هیــآت تصفیــه و آقای نادر فــرج پور خاناپشــتانی باکدملی
 2690420961بــه ســمت نائــب رئیس هیئت تصفیه آقــای محمدعلی
فرزک باکدملی  6309408461منشــی هیئت تصفیه انتخاب گردیدند
2مقرر گردیدکلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیلچک ،ســفته ،برات ،و ســایر اوراق بهادار و حق برداشــت از حســاب جاری
شــرکت تعاونی با امضاء مشــترک 1عبدالعلی لطفی نژاد و 2-نادر فرج پور
خاناپشــتانی هیات تصفیه ممهور به مهر شــرکت تعاونــی معتبر بوده و در
غیــاب آقای نادر فــرج پور خاناپشــتانی آقای محمدعلی فــرزک حق امضاء
خواهند داشــت .نامه های عادی با امضاء مدیر اجرایی و در صورت لزوم با
امضای آقای عبدالعلی لطفی نژاد هیات تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر
می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری رودسر ()1116029

