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تسهیالت ودیعه مستأجران تورمزاست؟

برندگان فصل بهار وین کارت
مشخص شدند

دو روی سکه وام ودیعه مسکن
بازار اجارهبها اگرچه از نیمه دوم سال گذشته سیگنالهایی از
افزایشهای غیر متعارف را به بازار ارسال میکرد ،اما با آغاز سال
جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران امالک که ماههای اسفند
 ۹۸و فروردین  ۹۹به دلیل شروع کرونا تعطیل بودند ،ناگهان با
رشد افسارگسیخته اجارهبها در اردیبهشت و سپس خرداد امسال
مواجه شدیم که سبب شد تا فشار عجیبی به مستأجران به
خصوص اقشار حقوق بگیر وارد شود.
به گزارش مهر ،یکی از راهکاری پیشنهادی وزارت راه و
شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن ،اعطای تسهیالت ودیعه
مسکن به مستأجران بود؛ پیشنهادی که با تأیید رئیس جمهوری
روبهرو شد و حتی جمعه هفته گذشته ،روحانی در تماس تلفنی
با رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی ،دستور تسریع در
اعطای این تسهیالت حداکثر تا مرداد ماه امسال و در فصل نقل
و انتقاالت مستأجران را به این دو عضو کابینه صادر کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ،این تسهیالت از محل بخشی از
منابع  ۷۵هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاههای
آسیب دیده از کرونا تأمین اعتبار شده و بانک مرکزی ،سقف،
نرخ سود ،نحوه تخصیص به بانکهای عامل ،رقم اقساط پرداختی
و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین میکند؛ وزارت
راه و شهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول
دریافت این وام را مشخص میکند.
تا کنون بر اساس اعالم محمد اسالمی ،واحدهای مسکونی
مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانههای زیر
 ۷۵متری و در سایر شهرها ،کمتر از  ۹۰متری تعلق میگیرد؛
همچنین مستأجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و پس
از ثبت آن در دفاتر مشاوران امالک یا دفاتر اسناد رسمی ،کد
رهگیری دریافت کرده باشند.
با این حال مشخص نیست این تسهیالت به چه دهکها یا
اقشاری تعلق میگیرد و آیا صرفا ً به خانوادههای تحت پوشش
نهادهای حمایتی این وام داده میشود یا به همه متقاضیان؟
همچنین برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال
سوءاستفاده برخی دالالن یا موجران از این تسهیالت برای
افزایش اجارهبها هشدار دادهاند؛ موضوعی که شخص وزیر راه و
شهرسازی نیز آن را متذکر شده است و همین اتفاق را سبب عدم
اعالم رقم این تسهیالت عنوان میکند.
ضمن اینکه با توجه به اینکه یکی از دالیل باال بودن نرخ تورم
در شرایط رکود اقتصادی کشور ،رشد نقدینگی در ماههای اخیر
است ،برخی کارشناسان اقتصادی تزریق منابع جدید و پرقدرت
به جامعه را از دالیل احتمالی عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل
تورم و دستیابی به هدف گذری رشد  ۲۰درصدی نرخ تورم تا پایان
امسال میدانند .موضوعی که سبب شده تا برخی کارشناسان
اقتصادی ،پیشنهاد راهاندازی صندوق ودیعه مسکن برای

در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از وام ودیعه اجاره منتشر نشده ،اما کارشناسان معتقدند اعطای این تسهیالت در هر صورت
میتواند تا حدودی بخشی از مشکالت مستأجران را رفع کند.

در حال
حاضر بازار
اجاره مسکن
در کشور
تابع شرایط
اقتصادیکشور
است و در هر
صورت ،به دلیل
وجود شرایط
تورمی در
کشور ،امکان
افزایشاجارهبها
هم وجود دارد
جمعآوری ارقام ودیعه مسکن که نزد موجران است را ارائه کرده
تا شاهد حضور بیبرنامه موجران در بازارهای دارایی موازی مانند
بورس ،ارز ،سکه یا مشابه آن نباشیم.
کارشناس اقتصادی :دادن وام ودیعه به خانوارهای مستأجر
بهتر از ندادن آن است
فخرالدین زاوه ،کارشناس اقتصاد مسکن درباره وام ودیعه
مسکن اظهار کرد :یکی از نکات مثبت این طرح ،کاهش رقم
اقساط تسهیالت ودیعه مسکن ،صرفا ً در حد رقم سود این وام
است و مستأجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد؛ چون این
تسهیالت در اختیار مالک قرار میگیرد و پس از اتمام دوره
قرارداد مالک و مستأجر ،این مبلغ به بانک بازگردانده میشود و
بانک میتواند مجددا ًآن را به مستأجر دیگری پرداخت کند و این
چرخه همچنان ادامه مییابد.
وی درباره اینکه آیا این تسهیالت میتواند کمکی به مستأجران
کند یا خیر؟ گفت :دولت در حال حاضر با منابع زیادی در بخش

بانکی مواجه نیست؛ از سوی دیگر در این طرح اعالم نشده که
آیا صرفا ً به دهکهای پایین درآمدی اعطا میشود یا به همه
متقاضیان دریافت این تسهیالت ،پرداخت خواهد شد؟ چون اگر
دولت بخواهد به همه متقاضیان دریافت این تسهیالت ،آن را
اعطا کند ،روند اجرایی آن سخت است که چگونه میخواهند
دهکهای هدف را شناسایی کنند .بنابراین با این شرایط منابع
محدود بانکی صرف کمک به اقشار مستأجر جدا از قرار گرفتن
آنها در دهکهای درآمدی مختلف ،اتفاق مثبتی است.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود :با توجه به اینکه در خبرها گفته
شده که رقم این تسهیالت در چه حول و حوشی است ،شاید
اثرگذاری چندانی در بهبود اجارهنشینی خانوارها نداشته باشد؛ به
خصوص که رشد اجاره-بها در ماههای اخیر در پایتخت سنگین
بوده و ممکن است تعدادی از خانوادهها توانایی پرداخت این
ارقام را نداشته باشند اما به هر حال همین که بخشی از کمبود
مبلغ ودیعه مسکن آنها با این تسهیالت تأمین شود و مستأجر

فهرست جدید کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیالت کرونا اعالم شد

مهدهای کودک ،بنگاههای فعال در مناطق آزاد و شرکتهای مرتبط با
خدمات نمایشگاهی به کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیالت کرونا
اضافه شدند.
بانک مرکزی پیرو بخشنامههای پیشین درخصوص اعالم فهرست
رستههای کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا فهرست جدید این
کسب و کارها را اعالم کرد که بر این اساس مهدهای کودک خصوصی و
شرکتهای مرتبط با خدمات نمایشگاهی مشمول نیز در بخشنامه جدید
مشمول دریافت این تسهیالت شدند .براساس این بخشنامه مهدهای
ک غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به عنوان کسب و
کود 
کارهای واجد شرایط بهرهمندی از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط
بانکی ،تحت شمول رسته «مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی»
تشخیص داده شد .همچنین با تسری تمامی حمایتها و تسهیالت
مصوب رستههای شدیدا ً آسیبدیده در کشور به بنگاههای فعال در
همـین رستهها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت
شد.
بر همین اساس شرکتهای مرتبط با خدمات نمایشگاهی در کشور
مشتمل بر دارندگان سایتهای نمایشگاهی و مجریان برگـزاری
نمایشگاهها (دستگاه مرجع تشخیص بنگاهها و شرکتهای فعال در این
زمینه وزارت صنعت ،معدن و تجارت است) به فهرست فعالیتها و
کسب و کارهای به شدت آسیبدیده از بیماری کرونا صرفا ًجهت امکان
بهرهمندی از تسـهیالت مربوط به «دستورالعمل پرداخت تسهیالت
به واحدهای کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا موضوع ابالغیه
شماره ۲۷۵۸م ۹۹/مورخ  3/2/1399و اصالحات بعدی» اضافه شد.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که تسهیالت اعطایی
صرفا ًشامل بخشهای غیردولتی خواهد بود.

پیش از این فهرست رستههای آسیبدیده به همراه دستگاههای اجرایی
تشخیصدهنده مصادیق رستهها به شرح زیر اعالم شده بود
 .۱مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها،
طباخی ،تاالرهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیه فروشیها (وزارت صنعت،
معدن و تجارت)؛
 .۲مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتلآپارتمانها،
مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها،
مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز بومگردی ،مراکز اقامتی ،پذیرایی،
نراهی و موزهها (وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
تفریحی ،خدماتی بی 
و صنایع دستی)؛
 .۳حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی ،جادهای،
ریلی و دریایی (وزارت راه و شهرسازی)؛
 .۴حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری (وزارت کشور)؛
 .۵دفاتر خدمات مسافرتی ،گردشگری و زیارتی (وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد)؛
 .۶تولید و توزیع پوشاک (وزارت صنعت ،معدن و تجارت)؛
 .۷تولید و توزیع کیف و کفش (وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 .۸مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و آبمیوه (وزارت
صنعت ،معدن و تجارت)؛
 .۹مراکز ،باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی (وزارت ورزش و
جوانان)؛
 .۱۰مراکز و مجتمعهای فرهنگی ،آموزشی ،هنری و رسانهای (وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری حسب مورد)؛
 .۱۱مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی)؛
 .۱۲مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی اعم از
آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند؛
 .۱۳آموزشگاههای رانندگی ،آرایشگاهها ،سالنهای زیبایی و گرمابه
(وزارت صنعت ،معدن و تجارت)؛
 .۱۴واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی ،مراکز تولید
محصوالت گلخانه ای سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و
عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی (وزارت جهاد کشاورزی).

بهرهمندی از خدمات برخط بیمهای با همراه بیمه کوثر
بیمه کوثر ،نرمافزار همراهبیمه خود را با قابلیت ارائه تمامی خدمات برخط بیمهای به آحاد جامعه ،ذینفعان و مشتریان ارایه کرد.
استفاده از خدمات خرید و تمدید برخط بیمهنامههای شخصثالث و حوادث انفرادی و خرید بیمهنامه آتشسوزی و همچنین امکان
ثبت برخط خسارت در رشتههای مختلف بیمهای و باشگاه مشتریان شرکت بیمه کوثر در این نرمافزار وجود دارد .محمدرضا مومنی با
بیان اینکه این نرمافزار با همراهی و تخصص و تالش گروه مدیریت نرمافزار شرکت طراحی و تولید شده است ،افزود :جستوجوی
برخط سرپرستیها ،شعب ،نمایندگیها و مراکز طرف قرارداد شرکت بر اساس موقعیت جغرافیایی از دیگر قابلیتهای این نرمافزار
ت شده نیز
است .وی با بیان اینکه امکان ارسال پیام برای روابطعمومی شرکت و پیگیری پیامها با استفاده از کد رهگیری دریاف 
قابلیت دیگر این نرمافزار است ،تاکید کرد :بیمهشدگان عالوه بر بهرهمندی از امکانات یادشده با استفاده از نرمافزار همراهبیمه امکان
استعالم برخط خسارتهای درمان ،وصول بیمهنامههای رشتههای مختلف بیمهای و پرداخت حق بیمه را خواهند داشت .معاون
فناوری و توسعه زیرساخت بیمه کوثر با اشاره به اینکه قابلیت ارزنده این برنامه امکان ثبت برخط خسارتهای درمان و آرشیو اسناد و مدارک
است ،خاطرنشانکرد :در حال حاضر به صورت آزمایشی برای برخی بیمهشدگان فعال شده است و در آینده نزدیک برای سایرین نیز قابل دسترس خواهد بود.
محمدرضا مومنی افزود :همچنین امکان استفاده از سایر امکانات اطالعرسانی و خدماتی بیمه کوثر در این نرمافزار وجود دارد.

هم صرفا ً سود آن را به بانک برمیگرداند ،میتواند در تمدید
قراردادهای رهن و اجاره برخی دهکهای درآمدی اثرگذار باشد.
وی یادآور شد :شاید یک وام  ۳۰تا  ۵۰میلیون تومانی قدرت
رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستأجر به دنبال نداشته
باشد؛ اما در حال حاضر پسانداز یا تهیه همین رقم هم به دلیل
شرایط خاص اقتصادی کشور ،برای بسیاری از خانوادهها طاقت
فرساست؛ به نظر میرسد وام ودیعه مسکن یک شرایط دوگانه
برای خانوارها ایجاد کند که از یک سو درآمدهای آنها توانایی
افزایش اجاره بها را نمیدهد و از سوی دیگر ،هزینههای موجود،
امکان پسانداز پول کافی را برای ودیعه مسکن به این خانوارها
فراهم نمیکند.
زاوه ،مقایسه نقاط ضعف و قوت این تسهیالت را مجموعا ً به
سمت مثبت بودن این طرح دانست و تصریح کرد :با درنظر
گرفتن شرایط کرونایی که بسیاری از خانوارها ضربه خوردهاند،
دولت موظف به تأمین شرایطی برای بهبود زندگی خانوادهها
است؛ حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری
نسبت به ما دارند ،دولتها وارد کارزار شده و به خانوادههای
آسیب دیده از کرونا کمک کردهاند.
وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی
مناسب بورس اشاره و اظهار کرد :با توجه به اینکه برخی موجران،
از افزایش پول پیش استقبال میکنند ،اعطای این تسهیالت
میتواند کمکی به حال بخشی از خانوارهای مستأجر باشد.
کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکن است موجران با
استفاده از شرایط تسهیالت ودیعه مسکن ،اقدام به افزایش
اجارهبها کنند؟ ادامه داد :در حال حاضر بازار اجاره مسکن در
کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت ،به دلیل
وجود شرایط تورمی در کشور ،امکان افزایش اجارهبها هم وجود
دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی
مستأجر ،تا حدودی موجر را به تکاپوی بهرهبرداری از این قدرت
اقتصادی بیندازد که درنتیجه میتواند اثر ثانویه بر بازار اجاره
مسکن داشته باشد ولی قطعا ً این اثرگذاری ،تناظر یک به یک
ندارد.
مزاست یا خیر؟
وی درباره اینکه آیا این تسهیالت تور 
خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه این تسهیالت از محل معادل
ریالی بخشی از تسهیالت صندوق توسعه ملی به بنگاههای
آسیبدیده از کروناست ،قرار بوده به هر حال این نقدینگی وارد
کشور شود بنابراین این  ۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی به هر
حال به بازارهای دارایی تزریق میشد؛ چه بهتر که این تسهیالت
به افزایش قدرت مستأجران منتج شود شاید حتی شدت تزریق
نقدینگی با استفاده از تسهیالت ودیعه مسکن که هدفگذاری
مشخصی دارد ،کمتر از وام کرونایی باشد.

آگهــی تغییــرات شــرکت آردیــن راه ســنندج شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7371و شناســه ملــی
 10610106219بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،04،15تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل
بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای ئارویــن
حبیبــی کیلــک کــد ملــی ( - )3733053338آقــای دلیــر
ملکــی کــد ملــی ( - )3732222330آقــای عبدالــه حبیبــی
کــد ملــی( - )3730776711بــه ترتیــب خانــم لیــا زمانــی
کــد ملــی ( )3732064425و آقــای فــرزاد ناصــری کــد ملــی
( )3732367185بــه ســمت بازرســین اصلــی و علــی البــدل
بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند- .روزنامــه کثیــر
االانتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4891 )920535

آگهــی تغییــرات شــرکت عزیــز پژوهــان نیــک نــام ســنندج
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  11193و شناســه
ملــی  14007647568بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،03،20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد
 - :اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود تعییــن
گردیدنــد1 :ـ آقــای آزاد نرگســی بــه کدملــی  3730548948بــه
ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره 2ـ خانــم لیــا نصرتــی بــه
کــد ملــی  3839948134بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو
هیئــت مدیــره  -3خانــم ســمیره راوش بــه کدملــی 3810160830
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو هیئــت مدیــره  -کلیه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،
بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4892 )920534

آگهــی تغییــرات شــرکت انــداز یــاران ره آب شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  6505و شناســه ملــی 10860222680
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398،10،25
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 1 :ـ آقــای ســید ســلمان بادپــر کــد
ملــی 3810171387بــه ســمت رئیــس هیــأت مدیــره 2ـ آقــای
ســید مــادح بادپــر بــا کــد ملــی  3810021458بــه ســمت نایــب
رئیــس هیــأت مدیــره 3ـ آقــای ســید حیــدر زبردســت بــا کــد ملــی
 3821157224بــه ســمت عضــو هیــأت مدیــره و مدیــر عامــل -4
آقــای عابــد آزمــون بــا کدملــی  3732284042بــه ســمت عضــو
هیــأت مدیــره  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء ســید
حیــدر زبردســت بــه ســمت مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4893 )920527

 دور جدید قرعهکشی وین کارت برگزار و
برندگان خوششانس  444جایزه نقدی به
ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.
سری جدید قرعهکشی وین کارت مربوط به
فصل بهار با حضور مدیران ارشد بانک برگزار
و  444برنده خوششانس این فصل مشخص
شدند.
در این مراسم ،ابتدا قرعهکشی  4جایزه
 1میلیارد ریالی برگزار شد که بر این اساس
احمد زارعی از شعبه قشم ،ابوالفضل قربانی
از شعبه اراک ،بابک مرتضوی از شعبه خیابان
سیدجمال الدین اسدآبادی و هاجر خدابندهلو
از شعبه سنندج برنده جایزه  1میلیارد ریالی
قرعهکشی بهار وین کارت شدند .پس از
مشخص شدن اسامی برندگان خوششانس
این بخش ،قرعهکشی برای مشخص شدن
برندگان  40جایزه  100میلیون ریالی و 400
جایزه  10میلیون ریالی صورت پذیرفت که
اسامی تمامی برندگان هماکنون در وبسایت
بانک سامان در دسترس است.
بر این اساس ،عالقهمندان به شرکت در
قرعهکشی فصل تابستان ،میتوانند با مراجعه
به شعب بانک سامان در سراسر کشور،
نسبت به افتتاح حساب و دریافت وینکارت
اقدام و با انجام هریک از فعالیتهای بانکی
مانند پرداخت قبوض ،خرید از کارتخوانهای
سامان ،خرید شارژ ،انتقال وجه و غیره برای
شرکت در قرعهکشی دور بعد ،امتیاز کسب
کنند .گفتنی است ،همه دارندگان وینکارت
برای احراز شرایط شرکت در قرعهکشی باید در
هر فصل حداقل  100امتیاز  کسب کنند.
مشتریان برای دریافت اطالعات بیشتر راجع
به این محصول ،میتوانند بهتمامی شعب
بانک سامان در سراسر کشور مراجعه و  یا با
مرکز سامان ارتباط به شماره   0216422تماس
بگیرند.

آگهــی تغییــرات شــرکت انــداز یــاران ره آب شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  6505و شناســه ملــی 10860222680
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1398،10،25تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء هیئت
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد:
آقــای ســید حیــدر زبردســت بــا کــد ملــی ، 3821157224آقــای
ســید ســلمان بادپــر کــد ملــی  ، 3810171387آقــای ســید
مــادح بادپــر بــا کــد ملــی  ، 3810021458آقــای عابــد آزمــون
بــا کــد ملــی  3732284042آقــای ســید جمــال بادپر(کــد ملــی
 )3820413723بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم کــژان بادپــر
(کــد ملــی  )3821430443بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()920526

4894

آگهــی تغییــرات شــرکت آردیــن راه ســنندج شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 7371
و شناســه ملــی  10610106219بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،04،15
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :آقــای ئارویــن حبیبــی کیلــک بعنــوان عضــو هئیــت مدیــره و
مدیــر عامــل (کــد ملــی  -2 )3733053338آقــای عبدالــه حبیبــی بعنــوان رئیــس هئیــت مدیــره
(کــد ملــی  -3 )3730776711آقــای دلیــر ملکــی بعنــوان نائــب رئیــس هئیــت مدیــره (کــد ملــی
 = )3732222330کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (4890 )920537

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پشــتیبان گســتر آریــا کاســپین درتاریــخ
 1399،04،24بــه شــماره ثبــت  16382بــه شناســه ملــی  14009289033ثبــت و امضا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :فــروش کلیــه تجهیــزات اداری-خانگــی و پزشــکی و خدمــات
پــس از فــروش آن،اخــذ و اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشور،شــرکت در
نمایشــگاه هــای داخلــی و بیــن المللی،برپایــی غرفه،شــرکت در مزایــدات و مناقصــات
اعــم از دولتی-خصوصــی و بیــن المللــی ،درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان قزویــن  ،شهرســتان
قزویــن  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر قزویــن ،محلــه مینــودر  ،کوچــه اللــه هفتــم  ،کوچــه
اللــه یکــم  ،پــاک  ، 5طبقــه همکــف کدپســتی  3471736353ســرمایه شــخصیت
حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر
یــک از شــرکا آقــای علــی میرزاخانــی ســیاهکلرودی بــه شــماره ملــی 2691665356
دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه خانــم مائــده پورعلــی اشــکلک بــه شــماره ملــی
 5189905381دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای علــی
میرزاخانــی ســیاهکلرودی بــه شــماره ملــی  2691665356و بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم مائــده
پورعلــی اشــکلک بــه شــماره ملــی  5189905381و بــه ســمت رئیــس هیئت مدیــره به
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت از
قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی بــا امضــاء مدیرعامــل بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر
عامــل و مهــر شــرکت و در غیــاب مدیرعامــل  ،باامضــاء رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیر
االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیت
مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()920392

4895

