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خبر
رئیس کل گمرک اعالم کرد:

فاسد شدن  ۳۲۰تن گوشت
«به علت نداشتن اسناد مالکیت»
رئیس کل گمرک با اشاره به فاسد شدن  ۳۲۰تن گوشت در گمرک
گفت :زمانی که این کاال میتوانسته به گمرک اظهار شود ،به علت
نداشتن اسناد مالکیت ،مستعد اظهار نبوده است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،مهدی میراشرفی با اشاره به فاسد شدن یک محموله گوشت
در گمرک گفت :گوشتهای فاسد شده موجود در گمرک ،مربوط به
سنوات گذشته است .زمانی که این کاال میتوانسته به گمرک اظهار
شود ،به علت نداشتن اسناد مالکیت ،مستعد اظهار نبوده است.
وی اضافه کرد :زمانی که این گوشتها به گمرک اظهار شده ،مدت
ماندگاری کمتر از دو سوم داشته و غیر قابل ترخیص بوده و بحث متروکه
شدن این کاال پیش آمده است.میراشرفی گفت :این گوشتها به
علت متروکه شدن یا استفاده برای مصارف ثانویه ،تحویل سازمان
جمع آوری شده که اخیرا مجوز مصارف ثانویه آن گرفته شده است.
وی میزان این گوشتهای فاسد شده را  320تن بیان کرد و افزود:
در همان ابتدا و بعد از متروکه شدن ،این کاالها تحویل سازمان
جمع آوری شد و این سازمان میتواند این اقالم را به مصارف ثانویه و یا
سایرمواردی کهمجوزهاومقرراتاجازهمیدهداستفاده کند.میراشرفی
ی گیردچندان
تصریح کرد:در حالحاضرباتولیدی کهدر کشور صورتم 
نیاز به واردات گوشت احساس نمیشود مگر برای ذخایر راهبردی یا
گوشتی که مصارف صنعتی داشته باشد.

معاون وزیر صمت عنوان کرد:

 ۲۳طرح توسعه ای با راهبری ایمیدرو
با اشتغالزایی  ۱۰۵۳نفری
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو به
مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد:
 ۲۳طرح توسعه ای معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری ۳۵۵
میلیون و  ۹۰هزار دالر در شمار طرح های آماده افتتاح قرار گرفت.به
گزارش روابط عمومی ایمیدرو،وجیه اهلل جعفری افزود:اشتغالزایی این
طرح ها به صورت مستقیم  1053نفر و غیرمستقیم آن به  2655نفر
خواهد بود.وی گفت :طرح های فوق در استان های کرمان ،اصفهان،
آذربایجان شرقی و هرمزگان قرار دارند.رئیس هیئت عامل ایمیدرو
عنوان کرد:در بین این پروژه و طرح ها 13 ،پروژه به شرکت ملی مس
تعلق دارد که از مهم ترین آن ها می توان به احداث کارخانه تولید
آهک هیدراته اهر ،آماده سازی ،راه اندازی معدن و احداث کارخانه
تغلیظ ایجو و توسعه خط  230کیلوولت«دره زار» اشاره کرد.مجموع
سرمایه گذاری شرکت ملی مس در این پروژه و طرح ها به  13میلیون
و  90هزار دالر می رسد.جعفری گفت :همچنین واحد خردایش 2
واحد فرآوری غبار کارخانه تغلیظ و واحد میکسرهای جدید کارخانه
گندله سازی شماره یک از جمله طرح های مهم و آماده افتتاح شرکت
گل گهر است.مجموع سرمایه گذاری شرکت گل گهر در این پروژه و
طرح ها  103میلیون دالر است.وی ادامه داد :احداث کارخانه پنج
میلیون تنی گندله سازی گهر زمین نیز با سرمایه گذاری  170میلیون
دالر در استان کرمان کلید خواهد خورد.معاون وزیر صمت با اشاره
به طر ح های آماده افتتاح ایمیدرو،گفت:طر ح نوسازی کارخانه
فرآوری کنسانتره سرب نخلک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ایران دراستان اصفهان نیز در شمار طرح های آماده افتتاح است.
جعفری افزود:همچنین احداث بندر پارسیان ( فاز نخست تکمیل و
راه اندازی  4پست اسکله بندر تخصصی معدنی پارسیان) طرح آماده
افتتاح استان هرمزگان است .میزان سرمایه گذاری در این دو پروژه،
 69.5میلیون دالر است.
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حرکتبیتکویندررالیصعودی
قیمت ها در بازار رمزارزها رشد بیسابقه ای داشته است

نفیسه امامی
بیتکوینسال2021راباصعودشارپیآغاز
کردومرزهایمقاومتیرایکیپسازدیگریپشت
سر گذاشتوحاال بعداز افتچندباره،بازهمدر
مسیرصعودیقرار گرفتهاست.افزایشنا گهانی
ارزش این رمزارز توجه افراد زیادی را مجددا به
این بازار جلب کرده و باعث سرمای ه گذاری در
آن شده است.
بیت کوین که پرطرفدارترین رمزارز در جهان
شناختهمیشوداز دوسالقبلودر کفقیمتی
 3هزار و  200دالر رشد خود را آغاز کرد ،ولی در ماه
پایانیسال2020میالدیجهشبیت کوینشروع
گردید و درحالیکه هربیت کوین  13هزار دالر
قیمت داشت ،در ابتدای سال  2021به  27هزار
دالر رسید و در ادامه مسیر صعودی خود به قله
42هزاردالریدستپیدا کرد،امابعدازاینرشد
شارپیبود کهبیت کوینواردفاز اصالحی گردید
و با نزول قیمت مواجه شد.
در همه بازارهای مالی عدهای فقط به دنبال
رسیدن به سود مشخصی هستند که بعد از
دستیابی به آن از بازار خارج میشوند .چنین
اتفاقیهمبرایبیت کوینافتادوبارسیدنقیمت
آن به مرز  42هزار دالر ،تعداد فروشندهها زیاد و
عرضهها افزایش یافت که نتیجه آن افت قیمت
و رسیدن به رتبه  28هزار دالر بود.
با افت قیمت بیت کوین ،شرکتهای بزرگی
که تا قبل از این از خریدبیت کوین جا مانده
بودند ،در محدوده قیمتی  30هزار دالر اقدام
به خرید کردند و به عاملی برای رشد دوباره
قیمتها شدند.
بیت کوین سال  2021را قوی آغاز کرد و روزانه
رکوردهایقیمتیراازخودبهجا گذاشتتاجایی
کهدرروزهای گذشتهبهقیمت48هزاردالررسیده
است و نظر کارشناسان مبنی بر فتح قله  50هزار

دالری در سال  2021را نزدیک میبیند.
تحلیلگران حوزه رمزارزها بر این باور هستند
که باوجود خریدبیت کوین توسط شرکتهای
بزرگی مانند «گری اسکیل» و «تسال» ،احتمال
پایین آمدن ارزش آن کم است ،اما بسیاری
از معاملهگران نیز نگران این نکته هستند که
بیتکوین رفتاری مانند سال  ۲۰۱۷از خود
نشاندهدوپساز اوج گرفتنقیمتباسقوطی
بلندمدت مواجه شود.
انتظار اصالح بعد از جهش دربیت کوین
ایوب ترابی کارشناس امنیت رمز ارز در گفتوگو
با «رسالت» درباره دالیل روند صعودی
بیت کویندرماههایاخیربیان کرد:یکیازدالیل
رشد قیمت بیت کوین نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا بود .بعد از برگزاری انتخابات
که استرس کاهش ارزش قیمت دالر فرو ریخت،
رشد دوباره بیت کوین آغاز شد .در هفتههای
اخیر نیز ایالن ماسک مدیرعامل تسال موتور
اقدام به خرید یک و نیم میلیارد دالربیت کوین
کرد کهباعثجلبرضایتعمومیشد،زیراوی
بهعنوانسرمایهگذاریموفقشناختهمیشودو
ایناقدامایالنماسکبسیاریاز مردمراترغیب
به خریدبیت کوین کرد که متعاقب آن شاهد
افزایش قیمت در این رمزارز بودیم.
ویبااشارهبهنوساناتنزولیدرارزشبیت کوین
در سال میالدی جدید افزود :در همه بازارهای
مالی بعد از رشد قیمتها ،نیاز به اصالح قیمتی
وجوددارد.افتاخیرنیزبااصالح15و20درصدی
همراه بود که باید اتفاق میافتاد.
ترابیبابیاناینکهکمیابشدنبیتکوینارتباطی
با افزایش قیمت آن ندارد ،گفت:بیت کوین
دارای تابع نمایی در ماینینگ است و هر چقدر
سودآوری و درآمد ماینرها کاهش پیدا کند،
احتمالافزایشقیمتبیت کوینبیشترمیشود.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار:

دستمزد کارگران فقط  ۳۸درصد هزینه هایشان را پوشش میدهد
رئیس کمیتهدستمزدشورایاسالمی کاردربارهسبدهزینهخانوار گفت:
هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸
حدود ۳میلیون و  ۷۹۰هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط
دستمزد به  ۳۸/۴۷درصد کاهش یافته است.فرامرز توفیقی  ،رئیس
کمیته دستمزد شورای اسالمی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاریتسنیم،دربارههزینهسبدمعیشت کارگراندرسال 99گفت:
اعداد و آماری که مرکز آمار ایران برای سبد معیشت کارگران اعالم کرده
قابل استناد نیست چرا که راستی آزمایی در آن آمارها صورت نگرفته
است.ویادامهداد:خودمسئوالنو کارشناسانمرکزآمارایرانمیدانند

به هیچ عنوان اطالعات هزینه کرد خانوار راستی آزمایی نمی شودو به
هیچعنواننمیتوانبهآناستناد کرد.هزینه کردخانوارمشتملبریک
سریاطالعاتودادههایخامجمعآوریشدهازسوییکتعدادخانوار
است و هیچ موقع اعداد و ارقامی که در آنجا درج می شود مورد راستی
آزمایی قرار نمی گیرد بلکه بر اساس آن یک میانگین ابتدایی ریاضی
می گیرند و اعالم می کنند برای مثال در آمد خانوارها  Aتومان و هزینه
کردشان  A-Bتومان است .این نشان می دهد هر سال خانواده های
ایرانی در حال ثروت مند تر شدن هستند حال سئوال اینکه آیا به
واقع این چنین است!؟خیر؛ چون این اطالعات و آمار با واقعیت های

تاسیسشرکتتعاونیبانوانطوبانگارهاللدرتاریخ1399/11/11بهشمارهثبت1775بهشناسه

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان پویش فیدار گستر درتاریخ  1399/10/15به

عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:ماده3-موضوعفعالیتعبارتستاز-:تهیهواجرایطرح

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

ملی14009770446ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالع
وادارهواحدتولیدیدرزمینهبستهبندی-فرآوریموادغذایی-خشکبار-سبزیجات-گیاهان
دارویی-عرقیات گیاهی -کارگاه خیاطی –تولید و توزیع ملزومات حجاب -صنایع دستی -
جوراب بافی –قاب سازی و تولید تابلو فرش دستباف -تولید لباس و البسه بیمارستانی -تولید
و توزیع انواع ادویه آسیاب شده – بسته بندی سبزیجات  -با استفاده از سرمایه و نیروی کار
و مهارت اعضا و فروش محصوالت تولیدی .تبصره  :1شرکت میتواند برای اجرای طرح مصوب
و موارد مندرج در باال ،با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده ،از سرمایه و ذخائر
موجود ،اعتبارات سرمایهگذاریهای بخش دولتی ،عمومی ،تعاونی ،بانکها و اشخاص حقیقی
و حقوقی دیگر ،هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات
و تسهیالت بانکی نماید .تبصره  :2در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط ،ضوابط
و مقرراتی در زمینه ،نوع و نحوه کار و اشتغال ،وسائل ،تجهیزات ،تأسیسات و اماکن مورد نیاز
فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد ،شرکت مکلف به رعایت آنهاست.
تبصره:3شرکتمیتواندمصالح،وسائل،تجهیزات،ماشینآالت،تأسیسات،انبارهاوکارگاهها
و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق
اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی ،تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایهگذاری کند و یا
اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید .تبصره  :4در صورتیکه
برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی ،نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی باشد
تعاونیمکلفبهاخذآناست.تبصره:5شرکتمیتواندباتوجهبهنوعفعالیت،بارعایتمقررات
اقدام به صدور تولیدات خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین
نماید .همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی ،ایجاد
دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید .تبصره  :6شرکت
مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و شغلی اعضای خود با دستگاهها و مؤسسات
ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره ،مدیرعامل ،بازرس و دیگر اعضا را در
دورههای آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید .به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برابر با شماره مجوز  934933در تاریخ 1399/10/02در استان مربوطه این
آگهی به ثبت رسید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان ،
شهرستان آران و بیدگل  ،بخش مرکزی  ،شهر آران و بیدگل ،محله هالل  ،میدان حرم  ،خیابان
عباس آباد  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  8741959878سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  33,000,000ریال نقدی اولین مدیران خانم طاهره سربلوکی آرانی به شماره ملی
 6199567722و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
بهمدت3سالخانمجنتشیرینیآرانیبهشمارهملی6199628640وبهسمتعضوعلیالبدل
هیئت مدیره به مدت  3سال خانم معصومه کریم کاشی آرانی به شماره ملی  6199690524و به
سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال خانم اعظم سادات غفاری آرانی به شماره
ملی  6199709292و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  3سال خانم فاطمه السادات عباس زاده آرانی به شماره ملی 6199925610
و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت مدیرعامل به مدت  3سال و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و
تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضای خانم فاطمه سادات عباس
زاده آرانی مدیرعامل و خانم طاهره سربلوکی آرانی رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات
مدیره با امضای خانم اعظم سادات غفاری آرانی نائب رئیس هیات مدیره و مهر تعاونی دارای
اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم فاطمه سادات عباس زاده آرانی مدیر عامل
و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم گل
پیرا به شماره ملی  6199655435به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم زهره حاجیان
آرانی به شماره ملی  6199915976به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال بموجب مجوز شماره
 934933مورخ  1399/10/02وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید .روزنامه کثیر
االنتشار رسالت به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .به موجب
مجوز از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل برابر با شماره مجوز  7002در
تاریخ1399/11/05ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهانمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری آران و بیدگل ()1093665

بیشترین تأثیر در بازار رمزارزها در این اواخر به
دلیل کاهش درآمد ماینرها نبود ،بلکه به علت
پتانسیل تبلیغاتی افراد تأثیرگذار و ایجاد شوک
دراینبازاربود.ویباتأ کیدبراینکهبازارهایآتی
مالی جهان به سمت رمزارزها در حرکت هستند
و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد ،گفت:
نقطهقوترمزارزهاغیرمتمرکزبودنآنهاست،
ولی برای کنترل و نظارت در این حوزه نیاز به
ی کهافرادمورد
نهادهایمرکزیاستتادرصورت 
سوءاستفادهقراربگیرند،سازمانیبرایطرحشکایت
وپیگیریوجودداشتهباشد.بایدترا کنشهای
ناشناسدربازارهایآتیبیت کوینحذفشوند
وبرایهردوطرفمعاملهشناختهشدهباشند.

شماره ثبت  3776به شناسه ملی  14009701105ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی  ،بازرگانی  ،صنعتی  ،مهندسی ،طراحی و

نظارت  ،عمرانی ،خدماتی از قبیل خرید و فروش و واردات و صادرات کاالهای مجاز

بازرگانی ،انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال ازگمرکات کشور ،خرید وفروش
اموال منقول و غیرمنقول ،ارائه خدمات فنی مهندسی عمرانی شامل ساخت سازه

ها و ابنیه های فلزی و بتونی ،انجام امور تاسیسات اعم از الکتریکال و مکانیکال،
طراحی و تولید  ،نصب و راه اندازی  ،تامین تجهیزات صنعتی و ساختمانی،تعمیرات

و پشتیبانی سیستم های برودتی ،ساخت سردخانه ،گلخانه و مجتمع های تولیدی،
صنعتی ،تجاری و کشاورزی ،تاسیسات ،تولید ،تهیه و تجهیز و تعمیرانواع ماشین

آالت مربوط به صنایع مختلف وکشاورزی ،تامین تجهیزات ترافیکی ،مبلمان و
زیباسازی شهری و راهسازی ،ایجاد انبار فنی و سردخانه و نگهداری از محصوالت
کشاورزی و دامی و دیگر کاالهای قابل نگهداری در سردخانه ،کاشت ،داشت و

برداشت محصوالت عمده واستراتژیک ،تولید وبسته بندی و توزیع و پخش و
فراوری محصوالت کشاورزی و دیگرکاال ها ،تهیه و توزیع انواع نهاده ها و ابزارآالت

تمامی صنایع وکشاورزی،تامین نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت شرکت  ،ارائه
خدمات مشاوره در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت  ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و

ارزی از بانکهای داخلی و خارجی ،ایجاد و اخذ و اعطای شعبه ونمایندگی ،شرکت
درمناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی

(خصوصیودولتی).درصورتلزومپسازاخذمجوزهایالزمازمراجعذیربطمدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان مازندران  ،شهرستان
بهشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر بهشهر ،محله امام خمینی  ،خیابان شهیدرجائی ،
کوچه شهید هزار جریبی(خیام)  ،پالک  ، 13طبقه اول کدپستی 4851769818

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به 100
سهم 10000ریالی تعداد 100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000ریال توسط موسسین

طی گواهی بانکی شماره  3405/248مورخ  1399/10/03نزد بانک توسعه تعاون
شعبه بهشهر با کد  3405پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام
می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی 2170593721
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای غالمعلی نیک بخش مشائی به شماره ملی  2181226768و

به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای علی رحیمی گرجی به شماره ملی  2181814198و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال

دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،

سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل ،رئیس هیئت مدیره منفردا ً همراه با

ی که این دو مؤلفه در نظر گرفته شود،
درصورت 
رمز ارزها در آینده به رتبه اول در بازارهای مالی
جهان تبدیل خواهند شد.
رمزارزها ،رتبه اول بازارهای مالی در آینده
ترابیبااشارهبهوجودمزیتهایرمزارزهانسبت
بهدیگربازارهایمالیتصریح کرد:مقیاسپذیری
رمزارزهانسبتبهطالودالربیشتر،تسلطدولتها
بر آنها کمتر و مقبولیت شان در نزد مردم باالتر
است.رمزارزهااینپتانسیلرادارند کهبازارهای
دیگر را به سمت خود فرا بخوانند.
این کارشناس بازار رمزارزها درباره پیشبینی از
وضعیتبیت کویندر ماههایآتی گفت:انتظار
میرودبازاررشدصعودیداشتهباشد،امابعدازآن

جامعه فاصله بسیار زیادی دارد.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی
کار افزود :بجای عدد سازی و سند سازی یک بارهم که شده باید به
واقعیتهایجامعهروآورد.سبدمعیشتسال گذشتهحدود5میلیون
تومان (4میلیون و  940هزار تومان) محاسبه شد.
ویدربارهسبدهزینهمعیشت کارگراندرسالجاریاظهارداشت:این
محاسباتبهروالهمیشگیوبراساسدادههایرسمیوقیمتهای
اعالمی اقالم ،صورت گرفته و در نتیجه ،حداقلی است؛ در واقع،
ا گر قیمت واقعی اقالم غیرخورا کی مانند مسکن ،درمان ،آموزش و
حملونقلرابخواهیمدرنظربگیریم،رقمنهاییبسیاربیشترمیشود.
بایددرنظرداشتهباشیم کهقراربودراههایاحصایقیمتایناقالمدر
کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار ،به بحث گذاشته شده و نهایی
شوداماهرگزدولتیهاو کارفرمایانحاضربهبحثدراینرابطهنشدند؛
بنابراینمترومعیاررسمیبرایاحصایقیمتاقالمغیرخورا کیسبد

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی کالردشت ........
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی می
گردد.
امال ک متقاضیان واقع در قریه حسن کیف پال ک – 1اصلی بخش یک ثبت کالردشت
1951فرعی از  -1اصلی خانم زینب دامنی نسبت به یک دوم سهم مشاع از یک سیر و یک مثقال و هفت نخود بیست سی و هفتم
گندم مشاع از 240سیر عرصه از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  595/06متر مربع واقع در حسن کیف
خریداری مع الواسطه ازاداره اوقاف و امور خیریه نوشهر و چالوس
1951فرعی از  -1اصلی خانم اعظمه خدابخش نسبت به یک دوم سهم مشاع از یک سیر و یک مثقال و هفت نخود بیست سی و
هفتم گندم مشاع از 240سیر عرصه از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  595/06متر مربع واقع در حسن
کیف خریداری مع الواسطه ازاداره اوقاف و امور خیریه نوشهر و چالوس
2770فرعی از  -1اصلی آقای کاظم شکرالهی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
497/05مترمربع به استثنای یک سیر و یک مثقال و هفت نخود بیست سی و هفتم گندم مشاع از 240سیر عرصه سهم اوقاف
واقع در حسن کیف خریداری مع الواسطه از تیمور عسگری
2771فرعی از  -1اصلی آقای سیروس عزیزی زنجانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
499مترمربع به استثنای یک سیر و یک مثقال و هفت نخود بیست سی و هفتم گندم مشاع از 240سیر عرصه سهم اوقاف واقع
در حسن کیف خریداری مع الواسطه از احمد معصومی
2772فرعی از  -1اصلی آقای علی ابیانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
1102/10مترمربع به استثنای یک سیر و یک مثقال و هفت نخود بیست سی و هفتم گندم مشاع از 240سیر عرصه سهم اوقاف
واقع در حسن کیف خریداری مع الواسطه از بهزاد یزدانی
امال ک متقاضیان واقع در قریه الهو پال ک –2اصلی بخش یک ثبت کالردشت
1723فرعی از -2اصلی آقای عباسعلی عباس زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به
مساحت 487مترمربع واقع درالهو خریداری مع الواسطه از رحمت شیروانی
1724فرعی از -2اصلی آقای محمدحسن جواهردهی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
307مترمربع واقع درالهو خریداری مع الواسطه از حمداله دادویی
امال ک متقاضیان واقع در قریه ولبال پال ک –3اصلی بخش یک ثبت کالردشت
466فرعیاز -3اصلیخانمصغری گروسیاننسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانمسکونی بهمساحت
328مترمربع واقع درولبال خریداری مع الواسطه از وراث کامران ازوجی
امال ک متقاضیان واقع در قریه مکا پال ک – 4اصلی بخش یک ثبت کالردشت
328فرعی از -4اصلی خانم خدیجه شربتی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
317مترمربع واقع درمکا خریداری مع الواسطه از وراث مرحوم درعلی سلیمانپور
334فرعی از -4اصلی خانم مهسا طالشی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
351/05مترمربع واقع درمکا خریداری مع الواسطه از خانم نه نه خانم سلیمانپور
335فرعی از -4اصلی آقای منوچهر حسینی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
264/20مترمربع واقع درمکا خریداری مع الواسطه از علی ا کبر صداقت
امال ک متقاضیان واقع در قریه اجابیت پال ک – 5اصلی بخش یک ثبت کالردشت
901فرعی از -5اصلی آقای محمد حسین زاده دهج نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انبار به مساحت
1173مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از کیفعلی علیجانی
902فرعی از -5اصلی آقای محمد حسین زاده دهج نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انبار به مساحت
1306/83مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از شربتقلی علیجانی
910فرعی از -5اصلی آقای هادی الغوثی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت 479/30مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از آقابرار الغوثی
910فرعی از -5اصلی آقای داودالغوثی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت 479/30مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از آقابرار الغوثی
910فرعی از -5اصلی آقای فایض الغوثی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت 479/30مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از آقابرار الغوثی
911فرعی از -5اصلی خانم پروین رفیع زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
302/62مترمربع واقع دراجابیت خریداری مع الواسطه از حیدرعلیجانی
امال ک متقاضیان واقع در قریه مجل پال ک –6اصلی بخش یک ثبت کالردشت
726فرعیاز-6اصلیآقایوهابشهبازینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت462/65مترمربع
واقع در مجل خریداری مع الواسطه از اسفندیار غفاری
727فرعیاز-6اصلیآقایوهابشهبازینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت465/50مترمربع
واقع در مجل خریداری مع الواسطه از اسفندیار غفاری
728فرعی از-6اصلی آقای علی اعظم رفیع نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
1949مترمربع واقع در مجل خریداری مع الواسطه ازقدمعلی علیرضانژاد
729فرعی از-6اصلی آقای میرداماد سالک نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
940/20مترمربع واقع در مجل خریداری مع الواسطه از مرادقلی سلطانمرادی و عزت اله غفاری
730فرعیاز-6اصلیآقایعلیدارابینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت311/59مترمربع
واقع در مجل خریداری مع الواسطه از رضا دارابی
731فرعی از-6اصلی خانم قمرالسادات کشمیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 220/19مترمربع بشرط
تجمیع با پال ک  97فرعی از  6اصلی واقع در مجل خریداری مع الواسطه از مرحوم شکراله
امال ک متقاضیان واقع در قریه رودبارک پال ک –7اصلی بخش یک ثبت کالردشت
1191فرعی از-7اصلی آقای بهزاد همتی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
87/15مترمربع واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از عین اله حاتمی

مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای

آگهی تغییرات شرکت مهندسی اترک سازه پارس گستر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  58956و شناسه ملی  14006044557به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت به آدرس استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهرمشهد ،محله احمدآباد ،
خیابان محتشمی( 8عارف  ،)3خیابان عارف ،پالک،11طبقه منفی - 1کدپستی
 9176665814تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1093576

آگهی تغییرات شرکت الکترو سامانه الوند سهامی خاص به شماره ثبت  1442و
شناسه ملی  14005373665به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1399/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صدیقه کیخسروی به
شماره ملی  1281621481و محسن فیاضی به شماره ملی  1219351776و محمد
علی مختاری لیاولی به شماره ملی  5949813502که برای مدت دوسال انتخاب
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری گلپایگان ()1093667

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کیف نقش آفرین شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  48964و شناسه ملی  10380654336به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1399/10/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت
در واحد ثبتی استان خراسان رضوی ،شهرستان بینالود،بخش شاندیز،دهستان
شاندیز،روستا شهرک صنعتی طوس،خیابان تالش شمالی  10قطعه 505B
کدپستی 9185175516تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد ()1093573

علی گرشاسبی به شماره ملی  2161883631به سمت بازرس اصلی به مدت 1
سال خانم ساره صابری اشرفی به شماره ملی  2181696500به سمت بازرس علی
البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت

تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و

موسسات غیرتجاری بهشهر ()1093399

اصالحشدیدیدربازاررخخواهدداد.بیت کوین
ازسهیاچهارماهآیندهاصالحخودراآغازمیکند.
ترابی اتریوم را بهعنوان دومین رمز ارز مهم بعد
ازبیت کوین،دارایشرایطبهتریدربازاررمزارزها
دانست و افزود :اتریوم از دوماه قبل تا به االن
بیشتر از دو برابر سوددهی داشته است .این
رمزارز شرایط بهتری نسبت به بیت کوین دارد و
هزینهترا کنشهایآن کمتروسرعتپردازشآن
باالتر است و به همین علت آینده بهتری نسبت
به بیت کوین خواهد داشت .دلیل استقبال
بیشترازبیت کویننسبتبهاتریومبهعلتوجود
پروپا گاندایتبلیغاتیوسلطه60درصدیبیت
کوین بر بازار رمزارزهاست.

ترابی درباره همسویی قیمتهای جهانی طال
و نفت بر ارزش بیت کوین گفت :بازارهای مالی
جدا از هم نیستند و بر یکدیگر اثر میگذارند.
بخشی از روند افزایشی فعلی بیت کوین به علت
کاهش ارزش دالر است ،هرچند همواره با باال
رفتن قیمت طال ،ارزش بیت کوین افزایش پیدا
ی کند.ویطالرارقیبخوبیدر جابهجایی،
نم 
نگهداری و نقد شوندگی در قیاس بابیت کوین
ندانست و افزود :نقدشوندگی بیت کوین بسیار
سریعتر از طال و دالر است .جابهجایی یک
میلیارد دالر طال بسیار سخت و دشوار است و
دولتهمچنیناجازهایرابهافرادنمیدهد،اما
یک میلیارد دالربیت کوین در عرض چند ثانیه
میتواندجابهجاشود.ترابیدربارهاخباریمبنی
برفعالیتماینرهادرایرانوتأثیرآنهادرباال رفتن
مصرفبرقوخاموشیهایاخیربیان کرد:چنین
اخباریبهطورقطع کارشناسیوصحیحنیستند.
میزان مصرف برق سیستم ماینینگ یکصدم
سازمانهای دولتی نیست ،درحالیکه بیشتر
افرادی که دارای سیستم ماینینگ هستند،
ی کنند و نیروگاه
از برق مجاز شهری استفاده نم 
خودتامیندارند.فرودگاهپیامدارایبزرگترین
مزرعه ماینر است که همه آنها دارای سیستم
خودتامیناستفاده هستندودر آنبهجایبرق
از گاز و دیزل استفاده میشود.
ویدرپایانیادآورشد:خاموشیهایاخیرسراسری
ی که ماینرها در
و در همه کشور رخ داد ،درحال 
نقاطخاصیفعالهستندودرصورتیکهفعالیت
این دستگاهها باعث افزایش مصرف برق شده
است،بایدخاموشیرافقطدر آنمناطقشاهد
میبودیم.ا گر کوتاهیدر استفادهاز مصرفبرق
وجودداشتهباشدبهعلت کوتاهیدولتدرایجاد
زیرساختها و بسترسازی است که باعث شده
از این مقوله جا بماند.

ً
در دست نیست و ناچارا سبد معیشت را به روال همیشه ،با مبنا قرار
ی کنیم.
دادنهمانسبدخورا کیهاوآشامیدنیهایخانوارمحاسبهم 
ویبابیاناینکهازآنجایی کهبراساسدادههایرسمیمرکزآمارایران
اندازه خانوار متوسط ایرانی  3.3نفر است گفت:ا گر  273088را در
 3.3ضرب کنیم عدد به دست آمده  901190.4است که رقم خورا کی
ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را نشان می دهد.بنابراین هزینه
خورا کی ها و آشامیدنی های ماهانه یک خانواده ا گر911190.04را در
30روز ضرب کنیم عدد به دست آمده  27035712می شود.
بنابراین بر اساس داده های تورمی دی ماه ,یک خانوار متوسط
ایرانی فقط 2میلیون و  703هزار تومان هزینه خورا کی ماهیانه دارد.
باید دقت کنیم که هزینه سبد خورا کیها به تنهایی ،حدود صد
هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که  2میلیون و 611هزار تومان
است ،بیشتر است.

1192فرعیاز-7اصلیمحسنفرمهینیفراهانینسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت712مترمربع
واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از اسداله غفاری
1193فرعی از-7اصلی آقای علیرضا امین الرعایایمینی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
346/60مترمربع واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از قدیر ربیع پور
1194فرعی از-7اصلی خانم سحر بهرامی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 479مترمربع
واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از قربانعلی علی بیگی
1195فرعی از-7اصلی آقای وحید فرقانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت
1081/55مترمربع واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از محمدتقی مالسلطانی
1196فرعیاز-7اصلیخانمبستهموالوردینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت52مترمربع
واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از جعفرقلی حاتمی
1197فرعی از-7اصلی آقای محمدباقر امان پور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت
356/97مترمربع واقع در رودبارک خریداری مع الواسطه از محمدتقی مالسلطانی
امال ک متقاضیان واقع درقریه پی قلعه وطبرسو پال ک –8اصلی بخش یک ثبت کالردشت
903فرعی از-8اصلی آقای علیمردان محمدزاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به
مساحت108/41مترمربع واقع درپی قلعه وطبرسوخریداری مع الواسطه از سهراب طبری
904فرعی از-8اصلی آقای جهانشیر خواجوند جعفری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت511/77مترمربع واقع درپی قلعه وطبرسوخریداری مع الواسطه از حسین خواجوند جعفری
امال ک متقاضیان واقع درقریه کردیچال پال ک –13اصلی بخش یک ثبت کالردشت
1340فرعیاز-13اصلیآقایاصغرعباسینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت366مترمربع
واقع واحد خریداری مع الواسطه از شهرام زندی
امال ک متقاضیان واقع درقریه واحد پال ک –20اصلی بخش یک ثبت کالردشت
470فرعیاز-20اصلیآقایحمیدآقاخانینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت499/85مترمربع
واقع واحد خریداری مع الواسطه از علی ا کبر صادقیان
471فرعی از-20اصلی آقای فرشاد نقاشیان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت480مترمربع واقع واحد خریداری مع الواسطه از رشید و رحمانقلی یعقوبی
471فرعی از-20اصلی خانم فرشید نقاشیان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت480مترمربع واقع واحد خریداری مع الواسطه از رشید و رحمانقلی یعقوبی
471فرعی از-20اصلی خانم فرنوش نقاشیان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان
به مساحت480مترمربع واقع واحد خریداری مع الواسطه از رشید و رحمانقلی یعقوبی
472فرعیاز-20اصلیخانممرضیهیوسفینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت429/65مترمربع
واقع واحد خریداری مع الواسطه از ارسطو تیمورنژاد
امال ک متقاضیان واقع درقریه تلوچال پال ک –24اصلی بخش یک ثبت کالردشت
457فرعیاز-24اصلیآقایمسعودخدادوستنسبتبه سهدانگمشاعازششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمان
مسکونی به مساحت477مترمربع واقع تلوچال خریداری مع الواسطه از بیک مراد دلفان آذری
457فرعیاز-24اصلیآقایمحمدحسن گودرزینسبتبهسهدانگمشاعاز ششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمان
مسکونی به مساحت477مترمربع واقع تلوچال خریداری مع الواسطه از بیک مراد دلفان آذری
458فرعیاز-24اصلیآقایحمیدال کسارینسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت509مترمربع
واقع تلوچال خریداری مع الواسطه از بیک مراد دلفان آذری
459فرعی از-24اصلی خانم زهرا زرگر نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت490/19مترمربع
واقع تلوچال خریداری مع الواسطه از بیک مراد دلفان آذری
امال ک متقاضیان واقع درگرک پس پال ک –25اصلی بخش دو ثبت کالردشت
93فرعی از-25اصلی آقای سید رضاعلی میرحجتی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به
مساحت593/36مترمربع واقع درگرک پس خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
امال ک متقاضیان واقع درقریه بندبن پال ک –30اصلی بخش یک ثبت کالردشت
211فرعی از-30اصلی آقای علیرضا محسن سلطانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت401/61مترمربع واقع در بندبن خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
212فرعی از-30اصلی آقای علیرضا محسن سلطانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به
مساحت302/77مترمربع واقع در بندبن خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
امال ک متقاضیان واقع درپیمبورپال ک –30اصلی بخش دو ثبت کالردشت
33فرعی از-343اصلی آقای علی وریج کاظمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباراحداثی به
مساحت555/09مترمربع واقع درپیمبور خریداری مع الواسطه از ورثه مرحوم خانم باجی طهماسبی
لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13ائین نامه مربوط
این آ گهی در دونوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی /کثیرالنتشار در شهر ها منتشر ودر روستاها رای هیئت الصاق تا
در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی ودر روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
تحویلدهد کهدر اینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاه کندودر صورتی کهاعتراضدر مهلتقانونی
واصلنگرددیامعترض گواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدور سندمالکیت
می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد
قسمتیاز امال ک کهقبالاظهارنامهثبتیپذیرفتهنشدهواحدثبتیبارایهیاتپسازتنظیماظهار نامهحاویتحدیدحدود
مراتب رادر اولین آ گهی نوبتی وتحدید حدود به صورت همزمان با اطالع عموم میرساند ونسبت به امال ک در جریان ثبت
وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/11/25:
روح اهلل خزایی کوهپر
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/09 :
سرپرست اداره ثبت اسناد وامال ک کالردشت

آگهی تغییرات شرکت داده پرداخت سامان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  42380و شناسه ملی  10380581797به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/08/19تصمیماتذیلاتخاذ
شد:اقایمجتبیگاراژیانبشمارهملی1063084751بسمترئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل اقای کمیل تقوایی قزوینیان بشماره ملی
0921766912بسمتنائبرئیسهیئتمدیرهاقایمجتبیخاوری
بشماره ملی  0940999080بسمت عضو هیئت مدیره خانم سونیا
احمدی طوسی بشماره ملی  0944998178بسمت عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای اقای مجتبی گاراژیان همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()1093572

