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س��فیر تام االختیار قرقیزستان در 
تهران گفت:ب��ا راه اندازی کریدور ریلی 
کاشغر - نارین و اوش - سرخس فاصله 
حمل بار و ص��ادرات و واردات کاال بین 
 ای��ران و چی��ن در س��ال ه��ای آتی به 
پنج روز کاهش می یابد و راه دسترسی 
چین و آسیای میانه به کشورهای عربی، 

هند و آسیای شرقی هموار می شود.
به گزارش ایس��نا، تورکان صدیکف 
در دیدار با محس��ن احم��دی - رئیس 
هیات مدیره هلدینگ سبا - با اشاره به 
اقدامات و تفاه��م نامه های منعقد بین 
کش��ورهای پیمان ش��انگهای و اتحادیه 
اوراس��یا و عزم جدی دولت قرقیزستان 
برای راه ان��دازی این کری��دور در کنار 
کری��دور جاده ای موج��ود بین چین و 

قرقیزستان تاکید کرد.
سفیر قرقیزستان در تهران خاطر نشان 
کرد: هدف گ��ذاری و برنامه ریزی الزم 
برای تبدیل شدن به هاب صادرات چین 
به آسیای میانه و جا به جایی نزدیک به 
۲۰ میلیون تن کاال در س��ال به ایران و 
کشورهای عربی در دستور کار بیشکک 

قرار دارد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت های 
موجود در قرقیزستان و امکان صادرات 

محص��والت و تولیدات ای��ران از طریق 
آن کشور به حوزه کش��ور های اوراسیا 
و اتحادی��ه ش��انگهای ب��دون پرداخت 
ع��وارض گمرکی، اعالم ک��رد که توافق 
نامه ی گمرکی GSP ب��ا اتحادیه اروپا 
این ام��کان را برای ص��ادرات و واردات 
کاال بدون تعرفه برای ۶۰۰۰ قلم کاال به 

مقصد اتحادیه اروپا فراهم کرده است.
 صدیک��ف خاط��ر نش��ان ک��رد با

  راه ان��دازی کری��دور ج��اده ای بی��ن 
کاشغر _ نارین و اوش امکان حمل کاال 
با کامیون های باری بین قرقیزس��تان و 
چین فراهم شده اس��ت. از این کریدور 

راه چین به اروپا از طریق ایران و ترکیه 
و همچنین چین به منطقه کش��ور های 
عربی حاشیه خلیج فارس از طریق ایران 

تسهیل می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تمای��ل و ع��زم 
قرقیزس��تان برای فراهم ک��ردن امکان 
حض��ور هلدینگ توس��عه کس��ب و کار 
سبا در حوزه س��رمایه گذاری و تجارت 
با قرقیزس��تان از مش��ارکت در تجارت 
مکمل با چین و روس��یه، استقبال و بر 
تمایل دولت این کشور برای استفاده از 
کریدور اوش _ بندر چابهار و بندرعباس 
 ب��ا ه��دف حم��ل کاال و دسترس��ی به 

دریا های آزاد خبر داد.
در این دیدار ، محس��ن احمدی نیز 
با اش��اره به عالقه مندی و اش��تراکات 
فرهنگ��ی، دین��ی و تاریخی دو کش��ور 
و همچنی��ن عضویت ای��ران در پیمان 
ش��انگهای و اتحادیه اقتصادی اورس��یا 
 ب��ر لزوم گس��ترش تعام��الت اقتصادی 

فی مابین تاکید کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت های 
موجود در ش��رکت های بیم��ه اتکایی 
وابس��ته به این هلدین��گ از امکان ارائه 
پوشش های بیمه ای به سرمایه گذاران، 
صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان ایرانی 
و قبولی ریس��ک های صادره از س��وی 
ش��رکت های بیمه قرقی��زی و پذیرش 
ریس��ک و ام��کان بیمه اتکای��ی مجدد 
آنها به عنوان بخش��ی از راهبرد توسعه 

همکاری های فی مابین یاد کرد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیت های 
موجود در شرکت ساختمانی وابسته به 
هلدینگ سبا از امکان ارائه انواع خدمات 
مهندس��ی، تامی��ن مصال��ح و کاالهای 
ساختمان، و آمادگی برای قبولی پیمان 
مدیری��ت و پیمانکاری س��اختمان ها و 
مجتمع های بزرگ تجاری آماده ساخت 

در بیشکک و اوش خبر داد.

خبــر

با موافقت نمایندگان؛

کارگران ساختمانی بیمه می شوند
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در مصوبه ای مقرر کردند که همه 

کارگران ساختمانی بیمه شوند.
به گزارش مهر، در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی طرح اصالح 
قانون بیمه کارگران س��اختمانی در دس��تور کار ق��رار گرفت که نمایندگان 
 مجل��س ب��ا ۱۷۴ رأی مواف��ق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتن��ع از مجموع

 ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

تبدیل امیرآباد به منطقه آزاد

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم بندر امیرآباد گفت: 
از تبدیل این بندر و منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد حمایت می کنیم.

به گزارش مهر، محس��ن رضایی در بازدید از بندر امیرآباد با بیان اینکه 
از منطقه آزاد ش��دن بندر امیرآباد حمایت می کنیم، افزود: آمادگی داریم تا 
بندر امیرآباد س��یر مراحل تصویب منطق��ه آزاد را طی کند و از آن حمایت 

می شود.
وی اف��زود: بندر امیرآباد به تنهایی برابر با تمامی س��احل خزر ارزش و 
نقش آفرینی دارد ولی در س��ال های اخیر تحرک الزم در آن صورت نگرفته 

است.
رضایی با اشاره به گسترش تعامل و روابط با ما با کشورهای ساحل خزر 
ادامه داد: بندر امیرآباد امس��ال متحول شده و بارگیری و تخلیه بار مناسبی 
داش��ت و س��رعت پیدا کرده است و شاهد چرخش اقتصادی و تجاری شرق 
به غرب روس��یه و از شمال به جنوب خواهد بود و برای تحقق آن راهی جز 

ایران وجود ندارد.
مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری یادآور ش��د: امروز هند، کش��ورهای 
نظی��ر چی��ن و ژاپن خواهان ت��ردد کاال از بندر جنوبی به ای��ران و انتقال از 
بنادر ش��مالی و دریای خزر به کشورهای منطقه هستند و باید ظرفیت بندر 

افزایش یابد.
وی ب��ا اظهار اینکه افزایش ۱۰ میلیون تن��ی کاال از بندر امیرآباد مورد 
توجه اس��ت و باید محقق شود، گفت: بندر امیرآباد اولین بندر حمل یکسره 
از کشتی به قطار و از کشتی به کامیون شود تا در طول یک سال آینده هزینه 

تخلیه و بارگیری کاهش یابد.

با راه اندازی کریدور ریلی کاشغر -سرخس؛

فاصله حمل کاال بین ایران و چین به ۵ روز 
کاهش می یابد

معاون بنیاد مسکن:

پرداخت وام مقاوم سازی به ۲۰۰ هزار روستایی 
تا ۲۲ بهمن

معاون بازس��ازی و مسکن روستایی بنیاد مس��کن با بیان این که موانع 
 و مش��کالتی ک��ه در پرداخت تس��هیالت ۲۰۰ میلیون تومانی بازس��ازی و 
مق��اوم س��ازی مس��کن روس��تایی وجود داش��ت برداش��ته ش��ده اس��ت، 
گف��ت: امیدواری��م ت��ا ۲۲ بهمن ماه امس��ال ب��ه ۲۰۰ هزار نفر روس��تایی 
 فاق��د مس��کن و ی��ا دارای مس��کن ناایم��ن ای��ن تس��هیالت پرداخ��ت 

شود.
 مجید جودی در گفت و گو با ایس��نا، در خصوص پرداخت تس��هیالت

 ۲ میلیارد ریالی برای بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی اظهار کرد: 
پرداخت این وام از آبان ماه س��ال گذشته از سوی رئیس جمهور وعده داده 
ش��د و در شهریورماه امسال با مصوبه دولت این مس��اله به بانک های عامل 

ابالغ شد.
ای��ن دریاف��ت  ب��رای  اف��راد  ک��ه  ب��ود  ای��ن  از  پ��س  اف��زود:   وی 

 وام ۲۰۰ میلیون تومانی به منظور مقاوم س��ازی و یا بازس��ازی واحدها به 
بانک های عامل معرفی شدند.

معاون بازس��ازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه 
 داد: مش��کالتی در پرداخت این وام وجود داش��ت و تس��هیالت به س��ختی 
 به دس��ت مردم می رسید. خوش��بختانه این مش��کالت احصا شد و از چند 
روز گذش��ته مصوبه ای از س��وی هیات وزیران در خصوص پرداخت این وام 

ابالغ شده است.
جودی با بیان اینکه یکی از مش��کالت اصلی در پرداخت این تسهیالت 
بحث تضمین ضمانت نامه های س��ه نفره و زنجیره ای بود که این مساله حل 
شده است، عنوان کرد: تا پیش از مصوبه جدید هیات وزیران ۲۲ هزار خانوار 
برای اس��تفاده از این تس��هیالت معرفی شده بودند که فقط یک هزار خانوار 
موفق به دریافت تسهیالت شدند اما با اصالحیه ای که ابالغ شده است روند 

پرداخت این تسهیالت تسریع خواهد شد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه موان��ع و مش��کالتی ک��ه در پرداخت تس��هیالت 
۲۰۰ میلی��ون تومانی بازس��ازی و مقاوم س��ازی مس��کن روس��تایی وجود 
 داش��ت برداش��ته ش��ده اس��ت، افزود: امیدواریم تا ۲۲ بهمن ماه امسال به

  ۲۰۰ هزار نفر روس��تایی فاقد مس��کن و یا دارای مس��کن ناایمن تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود.

معاون بازسازی و مسکن روس��تایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
این تس��هیالت شامل روس��تا و ش��هرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر 
می ش��ود و اف��رادی که ب��ه دریافت این تس��هیالت نیاز دارن��د می توانند با 
 مراجعه به ش��عب بانک مس��کن نس��بت ب��ه دریافت این تس��هیالت اقدام 

کنند.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت گفت: به دلیل عدم 
واردات خودرو در س��ال های گذش��ته، اگ��ر خودرو در 
ش��رایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه ش��ود شاهد 
افزایش قیمت ها خواهیم بود و به همین دلیل با عرضه 
اتومبیل های وارداتی در بورس، به دنبال ش��فافیت در 

معامالت هستیم.
به گ��زارش پایگاه خبری بورس کاال، »س��ید رضا 
فاطم��ی امین« در گفت و گویی با بیان اینکه در بحث 
واردات خودرو تدابیری اندیش��یده ش��ده ک��ه از رانت 
احتمالی جلوگیری شود، افزود: به واسطه عدم واردات 
خودرو در س��ال های گذش��ته، اگر خودرو در ش��رایط 
غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه ش��ود ش��اهد افزایش 

قیمت ها خواهیم بود.
وی بیان داش��ت: وزارت صمت ب��رای از بین رفتن 
این رانت احتمالی دو تدبیر اندیش��یده اس��ت، نخست 
 آنک��ه خودروهای وارداتی در ب��ورس کاال که قیمت ها 
به صورت ش��فاف کشف شده و قابل رصد است، عرضه 
شوند و دوم، اینکه س��ود بازرگانی حالت متغیر داشته 
باشد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی 

ک��ه ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد ش��ده و باعث 
ایجاد تقاضای کاذب شود کامال از بین خواهد رفت.

 فاطم��ی امی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه یک��ی از 
دو اص��ل اساس��ی در رهایی از ران��ت احتمالی واردات 
خودرو و ش��فافیت ب��ازار، عرضه خودروه��ا در بورس 
کاالس��ت، ادامه داد: تجربه گذشته نشان می دهد همه 

 کاالهایی که در بورس کاال عرضه ش��ده اند از وضعیت 
مطلوب تری برخوردارند که برای مثال می توان فوالد یا 

سیمان را در این حوزه نام برد.
وزی��ر صمت تصریح کرد: عرضه در بورس کاال چند 
ویژگی دارد، یکی از این ویژگی ها فضای کامال ش��فاف 
بورس و کش��ف نرخ ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا 
اس��ت. این ش��فافیت در اعالم میزان عرض��ه، تقاضا و 
قیم��ت پایانی فروش کمک می کند که بتوان وضعیت 
را ب��ه صورت دقیق تر رصد و برای بهبود ش��رایط بازار 

برنامه ریزی و اقدام کرد.
ب��ورس کاال   وی خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن در 
می توان از ابزارهایی اس��تفاده کرد که بازار را متعادل 
کند. برای مثال در حوزه مس یا فوالد مش��اهده کردیم 
که با اس��تفاده از ابزارهای بورس در کوتاه ترین زمان، 

التهاب بازار رفع شد.
ب��ه گفته فاطم��ی امین، ب��ورس کاال هم به لحاظ 
شفافیت برای خریداران و فروشندگان، هم از نظر تولید 
داده ب��رای حاکمیت و هم به دلیل ابزارهایی که در آن 

وجود دارد، برای بازار موثر است.

وزیر صمت:

 ایجاد شفافیت در معامالت خودروهای وارداتی
 با کمک بورس کاال

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و 
ماهی:

قیمت گوشت مرغ 
نهایتا ۶۳ هزار تومان 
است

یوسفخانی گفت: قیمت مصوب مرغ هر کیلو ۶۳ هزار تومان برای مصرف کننده است که االن با توجه به عرضه زیاد و کمبود 
تقاضای زیر نرخ مصوب، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان در مراکز عرضه به دس��ت مردم می رس��د.به گزارش صدا و سیما، یوسفخانی، 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی استان تهران آخرین قیمت مرغ در رابطه با آخرین قیمت مرغ در بازار را گفت: قیمت 
 مص��وب م��رغ هر کیلو ۶۳ هزار تومان برای مصرف کننده اس��ت که االن عرضه زیاد و کم ب��ودن تقاضا االن زیر نرخ مصوب بین 
۵۵ تا ۶۰ هزار تومان در مراکز عرضه به دس��ت مردم عرضه می شود.یوس��فخانی ادامه داد: قیمت مرغ منجمد نیز همان قیمت 
جدید ۵۵ هزار تومان است که تقاضایی برای آن نیست به جهت اینکه االن قیمت مرغ گرم این است.رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی در پایان گفت: پیش بینی این اس��ت که ما تا پایان س��ال جاری خوش��بختانه در بحث تولید و عرضه هیچ گونه 
مش��کلی نداریم. تولید و عرضه کافی اس��ت و بیش از حتی حد مصرف تولید انجام می شود. تولیدکنندگان جوجه ریزی پیش از 
مصرف داخل االن انجام ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال بازار به همین روند ادامه پیدا می کند در بهترین حالتی که بخواهد اتفاق 
بیفتد این است که به نرخ مصوب ۶۳ تومان برسد یعنی باالترین قیمت اگر یک مقدار تقاضا در ماه های پایانی سال بیشتر شود 
به نرخ مصوب نزدیک ش��ویم یا به نرخ مصوب عرضه ش��ود. االن پایین تر از نرخ مصوب اس��ت هم تولید باال است و هم تقاضا به 

نسبت تولیدمان پایین تر است.

امسال س��ود سهام عدالت که بیش��تر از ۱۰ سال 
است مهمان اقتصاد ایران شده، دو برابر سال گذشته و 

در دو مرحله واریز خواهد شد.
به گزارش مهر، طرح توزیع سهام عدالت، اولین بار 
در مرداد ماه سال ۸۴ و پس از ابالغ سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی در جلس��ه هیات وزیران دولت وقت 
به تصویب رس��ید. در ادامه این مس��یر برای شناسایی 
مش��مولین س��هام عدالت از سال ۸۴ تا س��ال ۸۹، در 
مجموع ۶ بار تصمیم مس��ئولین وقت دچار تغییر شد. 
در ابت��دا بنا بود این س��هام به هم��ه ایرانیانی که ۱۵ 
س��ال کامل دارند با اولوی��ت دهک های پایین درآمدی 
واگذار ش��ود اما در آبان ماه سال ۸۵ این تصمیم عوض 
ش��د و قرار ش��د س��هام عدالت تنها به دو دهک پایین 
درآمدی برسد و نهایتاً در فروردین ۸۸ با تصویب آئین 
 نامه اجرایی توزیع س��هام عدالت، ارائه سهام عدالت به

 ۶ دهک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین درآمدی آن 
با اولویت روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.

علی رغم تاکید قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی بر اختصاص این سهام به دهک های 
درآمدی، اما از همان ابتدا به جای بررسی دقیق درآمد 
افراد، اقشار جمعیتی مبنای تخصیص این سهم ها قرار 
گرفت. بر این مبنا اگر چه در گام اولیه، اقش��ار آسیب 
پذیر تحت پوش��ش نهادهای حمایتی مشمول دریافت 
س��هام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار جمعیتی 

خارج از دهک های پایین درآمدی نیز مشمول دریافت 
س��هام عدالت شدند که ش��اغلین دستگاه های اجرایی، 
بازنشس��تگان کش��وری، لش��کری، تأمین اجتماعی و 

کارکنان شاغل شهرداری ها از جمله آنها بودند.
 واری�ز س�ود ۵۰۰ ه�زار تومانی ت�ا پایان 

پاییز
از آن زمان تاکنون به سهامداران در پایان هر سال 
مبلغی تحت عنوان سود سهام عدالت پرداخت که این 
رقم هر س��ال اندکی نس��بت به س��ال قبل، با افزایش 
مواجه می ش��ود؛ البت��ه آنطور که مس��ئوالن اقتصادی 
کش��ور اعالم کرده اند امسال سود سهام عدالت )مربوط 
 ب��ه عملکرد س��ال ۱۴۰۰( دو برابر ش��ده و به بیش از

 ۶۰ ه��زار میلیارد تومان می رس��د که با توجه به اینکه 
سود ش��رکت هایی که به تازگی مجمع برگزار کرده اند 
باید بر اس��اس جدول زمان بندی وصول شود، بنابراین 

سود مذکور امسال در دو مرحله واریز خواهد شد.
در همین راس��تا آنطور که احسان خاندوزی، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده »س��ود سهام عدالت 
 ش��رکت های بورس��ی که مهلت آنها برای واریز س��ود 
به پایان رس��یده و سود س��هام عدالت آنها قابل وصول 
است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار 

عدالت به میزان ۵۰۰ هزار تومان واریز شود.«
 سود س�هام عدالت س�ال گذشته چقدر 

بود؟
به گزارش مهر، سبد سهام عدالت از تعدادی سهام 
ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است 
و نزدیک به ۵۰ ش��رکت س��رمایه پذیر بزرگ را شامل 
می شود که س��ال گذشته سود س��هام عدالت )مربوط 
به عملکرد س��ال ۱۳۹۹ ش��رکت ها( بر اس��اس ارزش 
برگ های س��هام، سودهایی به میزان ۴۸۹ هزار تومان، 
۴۹۲ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومان، ۵۷۵ هزار تومان و 

یک میلیون و ۸۱ هزار تومان واریز شد.
بنابراین با توجه به اینکه اعالم ش��ده اس��ت سود 
امس��ال سهام عدالت که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ 
ش��رکت ها می ش��ود دو برابر سود س��هام سال ۱۳۹۹ 
خواهد بود، احتماالً س��ودهای واریزی بر اساس ارزش 
 برگ ه��ای س��هام، ۹۷۸ ه��زار تومان، ی��ک میلیون و
  ۶۴ ه��زار تومان، ی��ک میلیون و ۱۵۰ ه��زار تومان و

 دو میلیون و ۱۶۲ هزار تومان خواهد بود.

زمان واریز سود سهام عدالت؛

هر سهامدار چقدر سود می گیرد؟

 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي 914آگهي اجراي كد   
 اصلي 128فرعي از  431پالك 

فرعي از  431پالك ثبتي مالك طاهرخليلي  آقاي نظر به اينكه
مبني بـر تقاضـاي صـدور سـند     دماوند اصلي واقع در  128

) كاداسـتري (تك برگي با درج طول ابعاد و مساحت مالكيت 
  914دراجـراي كـد    انـد نمـوده  ملك خـود را ازايـن اداره   
جهت بازديد محل و تهيه نقشه از  مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

 11ساعت  19/09/1401مورخ  شنبه محدوده پالك فوق روز
وسـيله بـه اطـالع مـالكين     بدين .صبح تعيين وقت شده است

جهت حصول اطمينان و مشاعي مورد ثبت مي رساند مجاور 
از عدم تضييع حقوق با در دست داشتن اصل سـند مالكيـت   

د تـا  در محل وقوع ملك حضور به هم رسانندر روز موعود 
 . برابر مقررات الزم معمول گردد

اداره ثبت اسناد و امالك  سرپرست    ش-402/644الف/م
ابراهيم غفاري -دماوند  

 
 آگهي تغييرات شركت تنديس بهداشت سروش 

 )سهامي خاص(
  14008284831به شناسه ملي  16358به شماره ثبت  

تصـميمات   30/04/1401به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
 1381791433ذيل اتخاذ شد آقاي ورقاء رضواني به شماره ملـي  

به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقاي سپهر بيوك آقـائي  
به سمت رئيس هيئت مديره و آقـاي   0018936571به شماره ملي 

به سمت  0014023581پويان احمدنياي فلك دهي به شماره ملي 
كليـه اسـناد و اوراق   .گرديدنـد نايب رئيس هيئت مديره انتخـاب  

بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات، قراردادها و 
اسالمي با امضاء مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره به  عقود

 . همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين        ش  -632

سسات غيرتجاري اداره ثبت شركت ها و مو  
 قزوين (1415426)
 

 فيتكل نييتع قانون نامه نيآئ 13 ماده و قانون 3 ماده موضوع يآگه
  يرسم سند فاقد يساختمانها و ياراض و يثبت تيوضع

ـ ه 1401/ 08/ 16 مورخ 140160329012004527  شماره يرا برابر  اول اتي
ـ  يثبت تيوضع فيتكل نييتع قانون موضوع دوم  فاقـد  يسـاختمانها  و ياراض
 مالكانـه  تصـرفات  گرمسار ملك ثبت حوزه يثبت واحد در مستقر يرسم سند

ـ  كـد  121 شـماره  شناسـنامه  به ستهيشا حسن يآقا يمتقاض بالمعارض   يمل
 كي با محصور نيزم قطعه كي ششدانگ در يعل فرزند صادره 4609455714

ـ  2 از مترمربـع  228.  95 مساحت به سقف فاقد اتاقك  در ياصـل  1 از يفرع
ـ خر / يعـاد  نامـه  عهيمبا( گرمسار شهرستان يتق حاج آباد نيحس  مـع  يداري

 اطـالع  منظـور  به لذا. است دهيگرد محرز )ينيحس شاه يسلطانعل از الواسطه
ـ  روز 15 فاصله به نوبت دو در مراتب عموم  كـه  يصـورت  در شـود يم يآگه

 تواننديباشـندم  داشته ياعتراض يمتقاض تيمالك سند صدور به نسبت اشخاص
ـ ا بـه  را خـود  اعتـراض  ماه دو مدت به يآگه نياول انتشار خيتار از  اداره ني

ـ  مدت ظرف ديرس اخذ از پس و ميتسل  اعتـراض  ميتسـل  خيتـار  از مـاه  كي
 صـورت  در اسـت  يهيبـد  دينما ميتقد ييقضا مراجع به را خود دادخواست

 صادر تيمالك سند مقررات طبق اعتراض وصول عدم و مذكور مدت يانقضا
 .شد خواهد

 21/08/1401: اول نوبت انتشار خيتار
 07/09/1401: دوم نوبت انتشار خيتار

 امالك و اسناد ثبت سيرئ يچلوئ نيحس     ش      -592/الف.م.1407130
 

تاسيس شركت با مسئوليت محدود گروه پزشكي پارس آگهي 
 تحليل فردا 

ــاريخ  ــت  02/09/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  605166ب ب
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011679116

احـداث و   :موضوع فعاليت. شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد
تاسيس مراكز درمـاني، درمانگـاه شـبانه روزي ، دي كلينيـك     تجهيز و 

انجام كليه فعاليت هـاي   -بيمارستان، آزمايشگاه راديولوژي ، داروخانه
بسـته بنـدي و    ،تجاري توليدي و بازرگاني در زمينه تهيه، توليد، توزيع

خريد و فروش و خدمات پس از فـروش وصـادرات و واردات كليـه    
علي الخصوص كليه تجهيزات و محصوالت و  كاالهاي مجاز بازرگاني

-ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بيمارستاني، داروئي و دندانپزشـكي 
ارائه خدمات در زمينـه مطالعـه و تحقيـق و پـژوهش در حـوزه هـاي       

برگـزاري سـمينارها،   -پزشكي و پيراپزشكي، تحرير مقاله هاي مربوطـه 
ـ  دمات مشـاوره در  كنفرانسها و همايش هاي تخصصي مرتبط و ارائه خ

اخذ و -ترخيص كاال از گمركات داخلي-حيطه موضوع فعاليت شركت
انعقاد قرارداد بـا  -اعطاء نمايندگي شركت هاي معتبر داخلي و خارجي

افتتاح انـواع  -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي
حساب و نيز اخذ وام و اعتبارات بانكي بـه صـورت ارزي و ريـالي از    

بانك ها و موسسات مالي و اعتباري داخل ويا خارج از كشـور و   كليه
درصـورت  . شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتـي و خصوصـي  

از : لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيـربط مـدت فعاليـت    
اسـتان تهـران، شهرسـتان    : تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصـلي  

نظامي گنجوي، كوچه پنـاه، خيابـان   تهران، بخش مركزي، شهر تهران، 
، واحد شـرقي كدپسـتي   1، ساختمان فرخ، طبقه -2430وليعصر، پالك 
ــغ    1434814733 ــت از مبل ــارت اس ــوقي عب ــيت حق ــرمايه شخص س
ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يـك از شـركا آقـاي     500،000،000

ريـال   25000000دارنـده   0073897876حسن خرميان به شماره ملـي  
دارنـده   0081752679لشركه آقاي فرامرز فرهپور به شماره ملـي  سهم ا

ريال سهم الشركه آقاي حسن حيـدري بـه شـماره ملـي      175000000
ريال سهم الشركه خانم بتول عامري  150000000دارنده  0420977392
ريـال سـهم الشـركه     150000000دارنده  2121235094به شماره ملي 

بـه   0081752679رهپور به شماره ملي اعضا هيئت مديره آقاي فرامرز ف
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي حسن حيدري به 

به سـمت رئـيس هيئـت مـديره بـه مـدت        0420977392شماره ملي 
بـه   0492743770نامحدود خانم مليحه رحيمي نيكو بـه شـماره ملـي    

 به مدت نامحـدود دارنـدگان  ) خارج از هيئت مديره(سمت مديرعامل 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چـك  : حق امضا 

قراردادها و عقود اسالمي با امضـاء مـديرعامل بـه     –بروات  –سفته  –
همراه رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهـر  
شركت و يا توسط رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئـت مـديره هـر    

نهايي همراه با مهر شركت و اوراق عـادي و اداري بـا امضـاء    يك به ت
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره منفرداً همراه 

طبق اساسنامه روزنامه : اختيارات مدير عامل . با مهر شركت معتبر است
ثبت . كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

 . ت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشدموضوع فعالي
امالك كشور  و اسنادسازمان ثبت                                            د  -533

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1416947)
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي 914آگهي اجراي كد   
 اصلي 128فرعي از  431پالك 

فرعي از  431پالك ثبتي مالك طاهرخليلي  آقاي نظر به اينكه
مبني بـر تقاضـاي صـدور سـند     دماوند اصلي واقع در  128

) كاداسـتري (تك برگي با درج طول ابعاد و مساحت مالكيت 
  914دراجـراي كـد    انـد نمـوده  ملك خـود را ازايـن اداره   
جهت بازديد محل و تهيه نقشه از  مجموعه بخشنامه هاي ثبتي

 11ساعت  19/09/1401مورخ  شنبه محدوده پالك فوق روز
وسـيله بـه اطـالع مـالكين     بدين .صبح تعيين وقت شده است

جهت حصول اطمينان و مشاعي مورد ثبت مي رساند مجاور 
از عدم تضييع حقوق با در دست داشتن اصل سـند مالكيـت   

د تـا  در محل وقوع ملك حضور به هم رسانندر روز موعود 
 . برابر مقررات الزم معمول گردد

اداره ثبت اسناد و امالك  سرپرست    ش-402/644الف/م
ابراهيم غفاري -دماوند  

 
 آگهي تغييرات شركت تنديس بهداشت سروش 

 )سهامي خاص(
  14008284831به شناسه ملي  16358به شماره ثبت  

تصـميمات   30/04/1401به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
 1381791433ذيل اتخاذ شد آقاي ورقاء رضواني به شماره ملـي  

به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و آقاي سپهر بيوك آقـائي  
به سمت رئيس هيئت مديره و آقـاي   0018936571به شماره ملي 

به سمت  0014023581پويان احمدنياي فلك دهي به شماره ملي 
كليـه اسـناد و اوراق   .گرديدنـد نايب رئيس هيئت مديره انتخـاب  

بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات، قراردادها و 
اسالمي با امضاء مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره به  عقود

 . همراه با مهر شركت معتبر مي باشد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين        ش  -632

سسات غيرتجاري اداره ثبت شركت ها و مو  
 قزوين (1415426)
 

 فيتكل نييتع قانون نامه نيآئ 13 ماده و قانون 3 ماده موضوع يآگه
  يرسم سند فاقد يساختمانها و ياراض و يثبت تيوضع

ـ ه 1401/ 08/ 16 مورخ 140160329012004527  شماره يرا برابر  اول اتي
ـ  يثبت تيوضع فيتكل نييتع قانون موضوع دوم  فاقـد  يسـاختمانها  و ياراض
 مالكانـه  تصـرفات  گرمسار ملك ثبت حوزه يثبت واحد در مستقر يرسم سند

ـ  كـد  121 شـماره  شناسـنامه  به ستهيشا حسن يآقا يمتقاض بالمعارض   يمل
 كي با محصور نيزم قطعه كي ششدانگ در يعل فرزند صادره 4609455714

ـ  2 از مترمربـع  228.  95 مساحت به سقف فاقد اتاقك  در ياصـل  1 از يفرع
ـ خر / يعـاد  نامـه  عهيمبا( گرمسار شهرستان يتق حاج آباد نيحس  مـع  يداري

 اطـالع  منظـور  به لذا. است دهيگرد محرز )ينيحس شاه يسلطانعل از الواسطه
ـ  روز 15 فاصله به نوبت دو در مراتب عموم  كـه  يصـورت  در شـود يم يآگه

 تواننديباشـندم  داشته ياعتراض يمتقاض تيمالك سند صدور به نسبت اشخاص
ـ ا بـه  را خـود  اعتـراض  ماه دو مدت به يآگه نياول انتشار خيتار از  اداره ني

ـ  مدت ظرف ديرس اخذ از پس و ميتسل  اعتـراض  ميتسـل  خيتـار  از مـاه  كي
 صـورت  در اسـت  يهيبـد  دينما ميتقد ييقضا مراجع به را خود دادخواست

 صادر تيمالك سند مقررات طبق اعتراض وصول عدم و مذكور مدت يانقضا
 .شد خواهد

 21/08/1401: اول نوبت انتشار خيتار
 07/09/1401: دوم نوبت انتشار خيتار

 امالك و اسناد ثبت سيرئ يچلوئ نيحس     ش      -592/الف.م.1407130
 

تاسيس شركت با مسئوليت محدود گروه پزشكي پارس آگهي 
 تحليل فردا 

ــاريخ  ــت  02/09/1401درت ــه شــماره ثب ــه شناســه ملــي  605166ب ب
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به  14011679116

احـداث و   :موضوع فعاليت. شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد
تاسيس مراكز درمـاني، درمانگـاه شـبانه روزي ، دي كلينيـك     تجهيز و 

انجام كليه فعاليت هـاي   -بيمارستان، آزمايشگاه راديولوژي ، داروخانه
بسـته بنـدي و    ،تجاري توليدي و بازرگاني در زمينه تهيه، توليد، توزيع

خريد و فروش و خدمات پس از فـروش وصـادرات و واردات كليـه    
علي الخصوص كليه تجهيزات و محصوالت و  كاالهاي مجاز بازرگاني

-ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بيمارستاني، داروئي و دندانپزشـكي 
ارائه خدمات در زمينـه مطالعـه و تحقيـق و پـژوهش در حـوزه هـاي       

برگـزاري سـمينارها،   -پزشكي و پيراپزشكي، تحرير مقاله هاي مربوطـه 
ـ  دمات مشـاوره در  كنفرانسها و همايش هاي تخصصي مرتبط و ارائه خ

اخذ و -ترخيص كاال از گمركات داخلي-حيطه موضوع فعاليت شركت
انعقاد قرارداد بـا  -اعطاء نمايندگي شركت هاي معتبر داخلي و خارجي

افتتاح انـواع  -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و خصوصي
حساب و نيز اخذ وام و اعتبارات بانكي بـه صـورت ارزي و ريـالي از    

بانك ها و موسسات مالي و اعتباري داخل ويا خارج از كشـور و   كليه
درصـورت  . شركت در كليه مناقصات و مزايدات دولتـي و خصوصـي  

از : لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيـربط مـدت فعاليـت    
اسـتان تهـران، شهرسـتان    : تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصـلي  

نظامي گنجوي، كوچه پنـاه، خيابـان   تهران، بخش مركزي، شهر تهران، 
، واحد شـرقي كدپسـتي   1، ساختمان فرخ، طبقه -2430وليعصر، پالك 
ــغ    1434814733 ــت از مبل ــارت اس ــوقي عب ــيت حق ــرمايه شخص س
ريال نقدي ميزان سهم الشركه هر يـك از شـركا آقـاي     500،000،000

ريـال   25000000دارنـده   0073897876حسن خرميان به شماره ملـي  
دارنـده   0081752679لشركه آقاي فرامرز فرهپور به شماره ملـي  سهم ا

ريال سهم الشركه آقاي حسن حيـدري بـه شـماره ملـي      175000000
ريال سهم الشركه خانم بتول عامري  150000000دارنده  0420977392
ريـال سـهم الشـركه     150000000دارنده  2121235094به شماره ملي 

بـه   0081752679رهپور به شماره ملي اعضا هيئت مديره آقاي فرامرز ف
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي حسن حيدري به 

به سـمت رئـيس هيئـت مـديره بـه مـدت        0420977392شماره ملي 
بـه   0492743770نامحدود خانم مليحه رحيمي نيكو بـه شـماره ملـي    

 به مدت نامحـدود دارنـدگان  ) خارج از هيئت مديره(سمت مديرعامل 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چـك  : حق امضا 

قراردادها و عقود اسالمي با امضـاء مـديرعامل بـه     –بروات  –سفته  –
همراه رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهـر  
شركت و يا توسط رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئـت مـديره هـر    

نهايي همراه با مهر شركت و اوراق عـادي و اداري بـا امضـاء    يك به ت
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره منفرداً همراه 

طبق اساسنامه روزنامه : اختيارات مدير عامل . با مهر شركت معتبر است
ثبت . كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

 . ت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشدموضوع فعالي
امالك كشور  و اسنادسازمان ثبت                                            د  -533

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1416947)
  
 

 
 

 
 
 
 
 


