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مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از تداوم 
رونق در بازار معامات مس��کن در س��ال ۹7 
خبر داد. محمدحسن مرادی در گفتگو با پایگاه 
خبری بانک مس��کن- هیبنا، اعام کرد: در 
می��ان س��ناریوهای احتمالی قابل پیش بینی 
برای بازار مس��کن در س��ال ۹7، تداوم رونق 
با ش��یب مایم تر، نس��بت به سایر سناریوها 

محتمل تر است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در ماه های پایانی س��ال 
۹۶ همزم��ان ب��ا افزای��ش محس��وس حجم 
معامات خرید و فروش مس��کن و همچنین 
رشد محسوس قیمت آپارتمان های مسکونی 
ب��ازار معام��ات مس��کن وارد فاز رونق ش��د 
خاطرنش��ان ک��رد: س��ناریوهای مختلفی در 
خصوص وضعیت بازار مس��کن در س��ال ۹7 
مطرح اس��ت که از آن جمله می توان به ادامه 
رونق معامات مس��کن با ابعاد بیش��تر، ادامه 
رون��ق معام��ات با ش��یب مایم تر و یا ثبات 
حجم معامات اشاره کرد؛ این در حالی است 
که برخی معتقدند رونق ایجاد شده در ماه های 
پایانی سال در سال آینده فروکش خواهد کرد 
و حجم معامات خرید و فروش مس��کن به 

سطحی پایین تر از ماه های اخیر می رسد.
مرادی افزود: با این حال شواهد بازار معامات 
مسکن و افزایش تقاضا برای خرید مسکن از 
سوی متقاضیان مصرفی به خصوص افزایش 
تع��داد متقاضیان قطعی خرید مس��کن که به 

واس��طه فرا رسیدن زمان دریافت تسهیات 
از صندوق پس انداز مس��کن یکم س��ال آینده 
وارد بازار می ش��وند نش��ان می دهد که رونق 
در بازار معامات مس��کن در سال آینده ادامه 
خواهد یافت؛ هر چند شیب رونق مایم تر از 
ماه های آغازین رونق خواهد بود؛ به این معنا 
که دیگر انتظار وقوع رش��د بیش از 5۰ درصد 
در حجم معامات مسکن مشابه آذرماه امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل وجود ندارد. 

وی با اش��اره به بروز رونق در بازار معامات 
مسکن از ناحیه تقاضای مصرفی اعام کرد: 
پیش بینی ها و شواهد موجود در بازار مسکن 
حاکی اس��ت آپارتمان ه��ای ریزمتراژ و ارزان 
قیم��ت در مناط��ق مصرفی و معمولی ش��هر 
ته��ران همچ��ون مناط��ق 4 و 5 ک��ه کانون 
عم��ده عرضه و تقاض��ای واحدهای مصرفی 
در پایتخت هس��تند محل اصلی تقویت رونق 
در بازار مس��کن س��ال ۹7 هستند؛ به این معنا 

ک��ه انتظار می رود بیش��ترین حجم معامات 
مسکن در بازار این گروه از واحدهای مسکونی 
صورت بگیرد؛ این در حالی است که زوج های 
جوان خانه اولی که سال آینده مشمول دریافت 
تسهیات از محل صندوق پس انداز مسکن 
یک��م می ش��وند نیز عمدتًا به ب��ازار خرید این 
واحده��ا ورود می کنن��د و بنابراین پیش بینی 
می ش��ود این بخش از بازار مس��کن نسبت به 
سایر بخش ها پرتقاضاتر و پرمعامله تر باشد.

مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن همچنین 
در تش��ریح وضعیت بازار واحدهای مسکونی 
لوک��س و بزرگ مت��راژ گفت: بازار واحدهای 
مس��کونی لوکس و بزرگ متراژ نیز که حدود 
4 س��ال متوالی در ش��رایط رکود به سر می برد 
ب��ا تأخیر نس��بی نس��بت به ب��ازار معامات 
آپارتمان ه��ای مصرف��ی ب��ا افزای��ش حجم 
معامات خرید و فروش مواجه ش��ده اس��ت؛ 
این در حالی اس��ت که پیش بینی می ش��ود در 
س��ال آینده نیز شاهد افزایش حجم معامات 
مس��کن در بازار این واحدها نیز باش��یم؛ با این 
ح��ال ابع��اد رونق در ب��ازار خرید و فروش این 
گ��روه از واحده��ا به طور قط��ع کمتر از ابعاد 
رون��ق در بازار واحدهای مصرفی خواهد بود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به موضوع تحوالت 
قیمتی در بازار مس��کن س��ال پیش رو تصریح 
کرد: قیمت مس��کن یکی از مؤلفه های اصلی 
رونق و رکود در بازار محس��وب می ش��ود؛ در 
حالیک��ه پی��ش بینی ها حاکی از ادامه رونق در 
بازار مسکن با شیب مایم است؛ انتظار می رود 
نوسانات قیمتی مسکن نیز در سال آینده حول 
و حوش تورم عمومی یا اندکی بیش از آن باشد 
و ازاین ناحیه جهش قیمتی و رش��د نامتعارف 
قیمت ها انتظار نمی رود؛ چرا که رونق در دوره 
جدید با مش��خصات رونق در دوره های قبلی 
همخوانی ندارد و بازار از شرایط منطقی تری 

تبعیت می کند.

تداوم رونق مسکن درسال۹۷

بانکداری

 اعالم ساعت کاری شعب بانک 
سرمایه در تعطیالت نوروز

رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عمومی بانک س��رمایه، 
س��اعت کاری شعب از 
م��ورخ  ش��نبه  روز 
م��ورخ  دوش��نبه  لغای��ت   ۹۶/۱۲/۱۹
۹۶/۱۲/۲8: س��اعت کاری کلیه ش��عب به 
اس��تثنای ش��عب مناطق آزاد در ایام پایانی 
سال جاری از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۹ 
لغایت یکش��نبه مورخ ۹۶/۱۲/۲7 به شرح 
زیر می باشد: شنبه تا چهارشنبه 7:3۰ الی 
۱8 و پن��ج ش��نبه 7:3۰ ال��ی ۱3، س��اعت 
کاری کلی��ه ش��عب به اس��تثنای ش��عب 
مناطق آزاد در روز سه شنبه پایانی سال و 
آخری��ن روز کاری ب��ه صورت یکس��ره تا 
ساعت ۱۶ می باشد. کار شعب مناطق آزاد 
)کیش و قش��م( در روزهای مذکور مطابق 
با مقررات س��ازمان مناط��ق ازاد مربوطه 

می باشد. 

برگزار مجمع عمومی 
بانک قرض الحسنه رسالت

مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده صاحبان 
س��هام بان��ک ق��رض 
الحسنه رسالت )شرکت 
س��هامی عام( برگزار می ش��ود. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بان��ک قرض الحس��نه 
رس��الت، از تمامی صاحبان س��هام بانک 
قرض الحس��نه رسالت دعوت می شود، در 
مجم��ع عموم��ی عادی به طور فوق العاده 
ک��ه روز ش��نبه م��ورخ ۹۶/۱۲/۲۶ رأس 
س��اعت ۱5:۰۰ در مح��ل دفت��ر مرکزی 
بانک تش��کیل می ش��ود با همراه داش��تن 
م��دارک مثبت��ه مالکی��ت س��هام و کارت 

شناسایی معتبر حضور بهم رسانند. 

اخبار

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعالم کرد:

ثبت 278240  به شماره  ايرانيان سهامى خاص  آتسا سازان  تغييرات شركت  آگهى 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103181118 ملى  شناسه  و 
مورخ 1396,10,05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به نشانى استان تهران 
- شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-حشمتيه-كوچه شهيد عباس جاللى-

كوچه انارك-پالك 2 - طبقه اول- واحد غربى كدپستى 1637675561 تغيير يافت 
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد . 1

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (150604)

آگهى تغييرات شركت چرمسازى توحيد با مسئوليت محدود به شماره ثبت 79296 و 
شناسه ملى 10101241115 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1395,04,07 و گواهى هاى حصر وراثت بشماره 27 مورخ 92,1,2 و شماره 1584 
مورخ 81,10,5 و گواهى هاى ماليات بر ارث بشماره 22946 مورخ 93,4,21 و شماره 
االسالميان  شيخ  حسن  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   82,6,10 مورخ   782,942
ورنوسفادرانى  طاهرزاده  مسيب  آقاى  و  الشركه  سهم  ريال   1750000 داراى 
بين  ايشان  الشركه  سهم  و  اند  نموده  فوت  الشركه  سهم  ريال   1000000 داراى 
ليست  نگرديد.  حاصل  تغييرى  شركت  سرمايه  در  نتيجه  .در  گرديد  تقسيم  ورثه 
شركا بشرح ذيل است - عباس شيخ االسالميان 0491485212 داراى 306250 
سهم  ريال   625000 داراى   3255170478 سيفى  رسول  الشركه-  سهم  ريال 
سهم  ريال   1306250 داراى   0491270682 االسالميان  شيخ  على  الشركه- 
سهم  ريال   306250 داراى   0491630484 االسالميان  شيخ  اصغر  على  الشركه- 
الشركه- حسين نوروزى 0321183339 داراى 625000 ريال سهم الشركه- على 
زينب  الشركه-  سهم  ريال   306250 داراى   0492187797 االسالميان  اكبرشيخ 
شيخ  اعظم  الشركه-  سهم  ريال   218750 داراى   4609574330 توانا  محسنى 
شيخ  سكينه  الشركه-  سهم  ريال   153125 داراى   1283557711 االسالميان 
االسالميان 1140897160 داراى 153125 ريال سهم الشركه- مرتضى طاهرزاده 
ورنوسفادرانى 0490443214 داراى 218750 ريال سهم الشركه- سكينه قندى 
0491346247 داراى 125000 ريال سهم الشركه- طوبى طاهرزاده ورنوسفادرانى 
0490443206 داراى 109375 ريال سهم الشركه- كبرى طاهرزاده ورنوسفادرانى 
0490443222 داراى 109375 ريال سهم الشركه- زهرا طاهرزاده ورنوسفادرانى 
0490443214 اراى 109375 ريال سهم الشركه- مهناز طاهرزاده ورنوسفادرانى 
0492413533 داراى 109375 ريال سهم الشركه- فاطمه طاهرزاده ورنوسفادرانى 
0491478666 داراى 109375 ريال سهم الشركه- مريم طاهرزاده ورنوسفادرانى 

0490411592 داراى 109375 ريال سهم الشركه3
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152776)

آگهى تغييرات شركت رسا فار مد با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه  به  ملى 10103753950  و شناسه   333097
العاده مورخ 1396,07,24 تصميمات  مجمع عمومى عادى بطور فوق 
ذيل اتخاذ شد : - خانم مريم محبعلى به كد ملى 0440722561 به 
سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره وآقاى بهمن گنجى به كد ملى 
0068108141 به سمت نائب رئيس هيأت مديره (خارج از شركا)
بهادار  ،اوراق  اسناد  -كليه  گرديدند  انتخاب  نامحدود  مدت  براى 
وكليه  اسالمى  وعقود  چك،سفته،بروات  قبيل  از  شركت  آور  وتعهد 
اوراق واسناد عادى و ادراى شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيأت 

مديره به همراه مهر شركت معتبر ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152777)

آگهى تغييرات شركت پاك صيدشيالت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 210460 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102519415 ملى  شناسه  و 
ملى  كد  با  نژاد  فرج  سلمان  آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,06,09 مورخ 
0053582136با پرداخت مبلغى به صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان 
6650000000 ريال افزايش داد. خانم ريحانه عابدى با كد ملى 0058286128با 
پرداخت مبلغى به صندوق شركت سهم الشركه خود را به ميزان 350000000 ريال 
افزايش داد. سرمايه شركت از مبلغ 2500000000 ريال به 7000000000 ريال 
افزايش داده شده و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. اسامى شركاء و ميزان 
ملى  كد  با  نژاد  فرج  آقاى سلمان   .  : افزايش سرمايه  از  الشركه هر يك پس  سهم 
0053582136 داراى 6650000000 ريال سهم الشركه . خانم ريحانه عابدى با كد 

ملى 0058286128 داراى 350000000 ريال سهم الشركه 2
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152778)

آگهى تغييرات شركت مهندسين گذر و ابنيه سهامى خاص به شماره ثبت 201682 
بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102434219 ملى  شناسه  و 
فوق العاده مورخ 1396,10,02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالى 1395 به تصويب مجمع رسيد . آقاى ماشاءاله مسگرا به شماره ملى 
0041069889 و آقاى سهراب ساروخانى به شماره ملى 0067381219 به ترتيب 
به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند . 
اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل تعيين گرديدند : آقاى على كنگرى 
به شماره ملى 0059881372 به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره و خانم الهه 
كنگرى به شماره ملى 0070673969 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى مجيد 
و  اسناد  كليه   . به سمت عضو هيئت مديره  ملى 1581996705  به شماره  كنگرى 
اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته برات- قراردادها و عقود با امضاء 

مديرعامل به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152779)

آگهى تغييرات شركت هرمس فانوس با مسئوليت محدود به شماره ثبت 433592 و 
شناسه ملى 14003180566 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,10,14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم عطيه جالينوسى كد ملى 0385243723 
آقاى  گرفت  قرار  شركاء  رديف  در  شركت  صندوق  به  5000000ريال  پرداخت  با 
محسن يحيى زاده كد ملى2063403260 با پرداخت 90000000ريال به صندوق 
شركت سهم الشركه خود در شركت را به 95000000 ريال افزايش داد سرمايه 
مربوطه  وماده  يافت  افزايش  105000000ريال  به  10000000ريال  از  شركت 
در اساسنامه اصالح شد .ليست ساير شركا از افزايش سرمايه : آقاى ايمان ايمانى 
پور ش م 0079102144 دارنده 5000000ريال سهم الشركه آدرس شركت به : 
استان تهران شهرستان تهران-بخش مركزى شهر تهران يافت آباد شرقى(بازار مبل)-

بزرگراه آيت اله سعيدى خيابان استاد مشفق كاشانى(آزادى)-پالك14-طبقه همكف 
كد پستى 1361744711 تغيير يافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گرديد.2

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152780)

و   190102 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  امروز  سازان  فرافرين  شركت  تغييرات  آگهى 
شناسه ملى 10102320972 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,03,16 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى بابك امينى قزوين به شماره ملى 0061444650 با دريافت كليه 
سهم الشركه خود از صندوق شركت از شركت خارج گرديد . در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 
1500000000 ريال به مبلغ 1000000000 ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شد . ليست شركاء بعد از كاهش سرمايه به شرح ذيل مى باشد : على طالئى راد به شماره 
ملى 0064106081 مبلغ 800000000 ريال و فلور رضوانى به شمار ملى 4569202691 مبلغ 
100000000 ريال و نسيم طالئى راد به شماره ملى 0064347036 مبلغ 100000000 ريال 
. سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152784)

آگهى تغييرات شركت هرمس فانوس با مسئوليت محدود به شماره ثبت 433592 و 
شناسه ملى 14003180566 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,10,16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى ايمان ايمانى پور كد ملى 0079102344 
با دريافت 5000000ريال از صندوق شركت ، از شركت خارج شد در نتيجه سرمايه 
شركت از 105000000ريال به 100000000ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به اين شرح اصالح گرديد . سهم الشركه ساير شركا پس از كاهش سرمايه : 
آقاى محسن يحيى زاده ش م 2063403260 دارنده 95000000ريال سهم الشركه 
و خانم عطيه جالينوسى ش م 0385243723 دارنده 5000000ريال سهم الشركه 
به موضوع فعاليت شركت عبارت : (تست هيدرو استاتيك كليه مخازن فوالدى بدون 
هاى  كپسول  و  جى  ان  هاى سى  جايگاه  و  خودرو  ان جى  كپسولهاى سى  از  اعم  درز 
اكسيژن و نيتروژن صنعتى و در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهاى الزم) الحاق گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذكور اصالح شد.2
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152781)

آگهى تغييرات شركت مهندسى بازرگانى نام آوران امين ارسالن با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 495508 و شناسه ملى 14006016730 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,10,28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاى 
هيئت مديره براى مدت نامحدود به قرار ذيل انتحاب گرديدند: خانم مهتاب دارابى به 
شماره ملى 0071551204 به سمت مدير عامل (خارج از اعضاى هيئت مديره)، خانم 
مريم نفر به شماره ملى 1818567717 به سمت عضو هيئت مديره، خانم شهرزاد 
خانم  مديره،  به سمت عضو هيئت  ملى 0063693461  به شماره  خواه  كوچك  زره 
سهيال اسداله بيك كاشى به شماره ملى 0033350574 به سمت عضو هيئت مديره، 
آقاى امين دربندى به شماره ملى 0939042339 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقاى على دربندى به شماره ملى 0939453487 به سمت رئيس هيئت مديره. كليه 
اوراق و اسناد بهادار از قبيل: چك و سفته و برات و عقود اسالمى با مدير عامل و يكى 

از اعضاى هيئت مديره متفقا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
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آگهى تغييرات شركت كارگزارى رسمى بيمه تنديس اعتماد پايدار سهامى خاص به 
شماره ثبت 440707 و شناسه ملى 10320882681 به استناد صورتجلسه مجمع 
مجوز شماره 96,403,9327  و   1395,06,29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
مورخ 96,2,10 بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى 
هيئت مديره براى مدت 2 سال بشرح ذيل انتخاب شدند. آقاى عباس قلى بيكيان 
رامتين  آقاى   0453019870  : ملى  شماره  به  مديره  هيئت  رئيس  نائب  بسمت 
قديريان بسمت رئيس هيئت مديره به شماره ملى: 0011018712 خانم مينا گندم 
على  آقاى   0010263985  : ملى  شماره  به  مديره  هيئت  عضو  بسمت  يارندى  كار 
بيگى بسمت مدير عامل (خارج از اعضا ) به شماره ملى : 0452573890 آقاى سيد 
مصطفى ميرحسينى ماشك به شماره ملى : 0063525295 بعنوان بازرس اصلى و 
البدل  على  بازرس  بعنوان   0068465841 : ملى  به شماره  بنى اسدى  بابك  آقاى 

براى مدت يكسال انتخاب شدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152783)

مدیرعامل بانک ایران زمین با اش��اره به مس��ئولیت افراد جامعه 
نسبت به محیط زیست گفت: یکی از راهکارهای بهبود شرایط 
زیس��ت محیطی کش��ور آگاه س��ازی و ارتقا فرهنگ توجه مردم 
ب��ه محیط اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ایران زمین، 
عبدالمجید پورسعید اظهار داشت: اگر نگاهی به اخبار رسانه ها 
داشته باشیم، می بینیم که حال و روز محیط زیست کشور که نقش 

موثری در توسعه، تولید و پیشرفت کشور دارد، خوب نیست. وی 
افزود: در سال های اخیر با رشد و گسترش تکنولوژی و فضای 
آناین حساسیت مردم نسبت به این موضوع افزایش یافته است. 
مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره به نقش مؤثر رسانه ها در 
آگاه سازی جامعه اظهار داشت: رسانه ها، ضمن برجسته سازی 
مسائل محیط زیستی و آگاهی بخشی درباره خطراتی که متوجه 

محیط زیست است، با اعام سیاست ها، در افزایش پاسخگویی 
تصمیم گیران به مسائل زیست محیطی مؤثر است. پورسعید با 
اش��اره به اینکه بانک ایران زمین در راس��تای حفاظت از محیط 
زیست نوروز چاپ سررسید نخواهد داشت، از دوستداران محیط 
زیست دعوت کرد در بهار سال ۱3۹7 همچون سال های گذشته 

در کمپین محیط زیستی بانک ایران زمین مشارکت کنند.

حذف چاپ سررسید بانک ایران زمین برای حفاظت از محیط زیست


