
صفحه 7اقتصادی
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ 
۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۹۳

اقتصادی که از درون زایی و برون گرایی غافل شود یا به وابستگی اقتصادی و در نتیجه وابستگی سیاسی، فرهنگی 
و نظامی دچار خواهد شد یا به محدودیت تحریم و توهم بن بست در عرصه تجارت و همکاری های بین الملل.

در 27 دی ماه 1398 و همزمان با چهلمین سالگرد اقامه  نماز جمعه  تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی، 
مجددا نماز جمعه تهران به امامت معظم له برگزار شد. این نماز جمعه به دلیل رخدادهای سرنوشت ساز بین المللی 
و گذران نقاط عطف تاریخی در چند هفته  قبل، به صورت ویژه مورد توجه مردم ایران و دیگر کشورها به خصوص 
مردم کشورهای منطقه  غرب آسیا و نیز رسانه های داخلی و بین المللی قرار گرفت و در آن راهبردهای میان مدت 
سیاسی، نظامی و اقتصادی داخلی و خارجی برای نظام اسالمی ایران و سایر کشورهای محور مقاومت ترسیم شد.

جدای از تحلیل محتوای متن سخنرانی، بررسی توزیع فراوانی کلیدواژگان محورهای سیاسی، نظامی و اقتصادی 
در دو خطبه قابل توجه است. کلیدواژه  محور نظامی در این سخنرانی 5 بار در خطبه  اول و 2 بار در خطبه  دوم؛ 
کلیدواژه  محور سیاسی 2 بار در خطبه  دوم و کلیدواژه  محور اقتصادی 2 بار در خطبه  اول و 3 بار در خطبه  دوم 
به کار گرفته شد. این در حالی است که خطبه  اول به زبان فارسی و پیرامون بررسی رخدادهای مهم اخیر و خطبه  

دوم به زبان عربی و با خطاب قرار دادن مسلمانان عرب زبان کشورهای منطقه  ایراد شد.
با توجه به این که در روزهای قبل یکی از مسئولین دولتی ناکارآمدی های مدیریتی و اجرایی اقتصادی خود 
را با دوگانه سازی بی ربط اقتصاد داخلی و خارجی به عدم توفیق سیاسی دولت در عرصه  بین الملل گره زده بود، 
تحلیل محور اقتصادی بیان شــده در این سخنرانی به روشنی هدف و راهبرد ضروری اقتصاد ایران و نیز اقتصاد 

کشورهای منطقه را ترسیم می کند که به آن اشاره می شود.
مقام معظم رهبری در خطبه  اول، قوی شدن را به عنوان یک هدف عام برای ملت ایران ترسیم و مصادیق 
نظامی و اقتصادی آن را بیان کردند و فرمودند: »البّته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛... اقتصاد کشور باید قوی 
شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فّناوری 

باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه  همه  اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است«.
در این جمالت شرط الزم قوت اقتصادی، رهایی از اقتصاد نفتی معرفی شده است. اقتصاد نفتی علت العلل 
 Rentier( ناکامیابی و فشل ماندن اقتصاد است که حاصلی جز پدید آمدن دولت های تحصیلدار یا دولت های رانتیر
state( در بر ندارد. دولت رانتیر دولتی است که از منابع درآمدی غیر از مالیات و فعالیت های مولد اقتصادی و از 
راه هایی مانند خام فروشی منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز ارتزاق می کند. دولت رانتیر هیچ گاه توانایی اداره  
موثر اقتصاد در جامعه را پیدا نمی کند زیرا منافعش با رونق و پویایی اقتصاد گره نخورده اســت و فارغ از وضع 
حقیقی اقتصاد و تنها بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت به سیاست گذاری و اجرای برنامه های سیاستی 
می پردازد. اقتصاد نفتی نقطه  مقابل مفهوم اقتصاد درون زا است زیرا از ایجاد ساختارهای حکمرانی علمی و عملی 
اقتصادی در کشــور جلوگیری می کند و تعامل های اثرگذار سیاســتی و اجرایی مسئوالن را تا حد وضع قوانین 
کنترل گر کوتاه مدت صنفی و رشــته فعالیتی تقلیل می دهد. پس شرط الزم برای ایجاد قوت اقتصادی داخلی، 

رهایی از اقتصاد نفتی است.
در خطبه  دوم، رهبر معظم انقالب ضمن تشریح سلطه  اقتصادی کشورهای غربی، راهبردهای اقتصاد منطقه ای 
خطاب به کشورهای منطقه  غرب آسیا به زبان عربی بیان کردند و فرمودند: »ارتباط بازارهای ما، اقتصاد کشورهایمان 
را از سلطه  کمپانی های غارتگر بیرون خواهد آورد. رفت و آمدها و سفرهای مردم ما، همزبانی و همدلی وحدت و 
دوستی به ارمغان خواهد آورد. دشمنان شما و ما می خواهند اقتصاد خود را با منابع کشورهای ما، عّزت خود را با 
ذلّت ملّت های ما، و صدرنشینی خود را با تفرقه  ما تأمین کنند. می خواهند ما و شما را به دست خودمان نابود کنند«.
در این جمالت نمونه ای از ظرفیت های بالقوه  اقتصادی برای رشد ملی و منطقه ای اقتصادی کشور ایران و 
همسایگان متحد آن بیان شد. توجه ویژه به بازارهای تولیدی و تجاری کشورهای همسایه با توجه به قرابت های 
اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ظرفیت مغفولی است که در این سال ها اصال به آن توجه نشده است، حال آن که 
توجه به این ظرفیت منطقه ای نه تنها به حفظ بازار، بهبود مزیت رقابتی کاالها و خدمات تولیدی کشورهای منطقه 
و کوتاهی دست اقتصادی دشمنان غربی کمک می کند که محک و مقدمه  بسیار خوبی برای ورود به بازارهای 
بزرگ تر بین المللی و نقش آفرینی در آنها خواهد بود. نقش کلیدی اقتصاد در جهت دهی تحوالت سیاسی و نظامی 
منطقه و رهایی از استثمار خارجی در این جمالت مورد تاکید قرار گرفته است. وجود نیمی از منابع نفتی کره  
زمین و ذخایر اول و دوم گاز جهان در این منطقه فارغ از سایر شاخص های اقتصادی و جمعیتی پشتوانه  نظری این 
ادعا است. از منظر داخلی، این دیدگاه کامال منطبق بر مفاهیم اقتصاد برون گرا و پیشرو است که کمک می کند تا 
ضمن تامین ضروریات اقتصاد داخلی، در تعامل با بیرون از مرزها از مشوق  بازارهای بین المللی در بهبود کارآمدی 
و اثربخشی تولید کاال و خدمات بهره برده شود. به بیان دیگر شرط کافی برای ایجاد قوت اقتصادی داخلی در 

گام اول، توجه ویژه و تعامل سازنده و پایدار اقتصادی با کشورهای منطقه است.
مشاهده می شود که در این دو خطبه  راهبردی باز هم بر درون زایی و برون گرایی اقتصاد که از مفاهیم اساسی 
اقتصاد مقاومتی است تاکید شده است. این دو مفهوم که از آن به عنوان شروط الزم و کافی ایجاد قوت اقتصادی 
یاد شد تضمین کننده  پایداری اقتصاد است و کشور ایران به عنوان هسته  مرکزی محور مقاومت ناگزیر از اجرای آن 
خواهد بود. اقتصادی که از این دو مولفه غافل شود یا به وابستگی اقتصادی و در نتیجه وابستگی سیاسی، فرهنگی 

و نظامی دچار خواهد شد یا به محدودیت تحریم و توهم بن بست در عرصه  تجارت و همکاری های بین الملل.
سیدمحمدجواد مویدیان

طــی دهه های اخیر، اغلــب بانک های 
مدیریت  و  پولــی  مرکزی سیاســت های 
نقدینگی سیستم بانکی را از طریق ابزارهای 
غیرمستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات 
بازار باز جهت کنترل نرخ بهره یک شبه بازار 

بین بانکی است، اجرا می کنند.
به گزارش تسنیم، همزمان با برگزاری مجمع 
عمومی بانک مرکزی با حضــور رئیس جمهور و 
مدیران بانکی، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای 

عملیات بازار باز از 28 دی ماه خبر داد.
بنابراین از بیســت و هشتم دیماه رسماً بانک 
مرکزی ابزار جدیدی برای سیاستگذاری پولی در 
اختیار دارد که می تواند با استفاده از آن عالوه بر 

مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند.
بانک های مرکزی در تمام دنیا دو ابزار مستقیم 
و غیرمستقیم برای سیاست گذاری پولی دارند که 
با اســتفاده از آن می توانند به مدیریت نقدینگی، 

مهار تورم و رشد اقتصادی و ... بپردازند.
بنابراین، ابزارهای سیاســت پولی، روش هایی 
است که به وسیله آن بانک های مرکزی می کوشند 
متغیر هدف خود را در ســطح مطلوب و همسو با 
اهداف کالن اقتصادی تنظیم کنند. این ابزارهای 
سیاســت پولی به دو گروه ابزارهای مســتقیم و 

ابزارهای غیرمستقیم تقسیم  می شوند.
ابزارهای مســتقیم بر محدودیت های اعمال 
شــده بر نرخ بهره بانک ها و همچنین تعیین کف 
و سقف برای میزان اعتبارات اعطایی تاکید دارد. 
این ابزارها تا اواخر دهه 1970 )قبل از طرح ایده 
مقررات زدایی و آزادســازی مالی( در کشورهای 
توسعه یافته متداول بود؛ اگرچه ابزارهای موصوف 
در برخی از کشورها با بازارهای پولی کمتر توسعه 

یافته همچنان مورد استفاده واقع می شوند.
ابزارهای مستقیم سیاســت پولی در معرض 
نقض و سرپیچی قرار دارند. استفاده از این ابزارها 
توسط بانک های مرکزی ممکن است با غیررقابتی 
نمودن فعالیت هــای بانکی و تخصیص غیربهینه 
منابع اعتباری از رشــد فعالیت های واسطه گری 
بانکــی جلوگیری نموده و کارایــی نظام مالی را 
مخدوش کند. برهمین اســاس، امــروزه کاربرد 
ابزارهای مســتقیم در اقتصادهــای اصلی جهان 

منسوخ شده است.
طی دهه های اخیــر، اغلب بانک های مرکزی 
سیاســت های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم 
بانکی را از طریق ابزارهای غیرمستقیم که عمدتاً 
شامل اداره عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ بهره 

یک شبه بازار بین بانکی است، اجرا می کنند.
هدف عملیاتی بانک هــای مرکزی، مدیریت 
نقدینگی سیستم بانکی است، به طوری که نرخ های 
بهره کوتاه مدت با اهداف رسمی که وضعیت فعلی 
سیاست های پولی را تبیین می کند، مطابقت داشته 
باشد. استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بدان معنا 
است که بانک های مرکزی به جای تعیین مستقیم 
و دستوری متغیر های هدف نظیر نرخ بهره، از طریق 
ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول 

راهبرد اقتصاد در نمازجمعه چهلم

عملیات بازار باز چیست؟

بین بانکی، آن را راهبری می کنند.
این نوع مدیریت بازار پول، عالوه بر کارآیی باال 
در ابزارها و بازارهای مالی، نیازمند مدیریت دقیق 
و انعطاف پذیر اســت. از جمله مهم ترین ابزارهای 
غیرمستقیم سیاست پولی می توان به عملیات بازار 
باز، تسهیالت قاعده مند ، نرخ ذخیره قانونی و خرید 
و فروش ارز اشاره داشت. ترجیح بانک های مرکزی 
عموماً آن اســت که از ابزارهای غیرمستقیم پولی 

برای اجرای سیاست پولی استفاده نمایند.
عملیــات بازار بــاز به عنــوان مهمترین ابزار 
غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب 
نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شــده 
توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر میزان 
و قیمت ذخایر بانک ها می باشد. بانک ها با دو هدف 
تامین ذخایر قانونــی و توانایی پرداخت های بین 
بانکی، در حساب های خود نزد بانک مرکزی وجوهی 

را نگهداری می کنند که به ذخایر معروف است.
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که 
در مواقع افزایش )کاهش( تقاضای ذخایر بانک ها 
که احتمال انحراف نرخ بهره )قیمت ذخایر( بازار 
بین بانکی از میزان هدف گذاری وجود دارد، بانک 
مرکزی از طریق خرید )فروش( اوراق بهادار و عرضه 
)جمع آوری( ذخایر، نرخ بهــره بازار را به حول و 

حوش نرخ سیاستی هدایت می کند.
از مهم تریــن روش های بانک هــای مرکزی 
جهت اجرای عملیات بازار باز می توان به دو مورد 

ذیل اشاره کرد:
* قــرارداد بازخرید )جذب نقدینگی (: 
توافــق فروش و بازخریــد اوراق در یک قیمت و 
سررسید مشخص است. این ابزار زمانی که بانک 
مرکزی قصد جذب نقدینگی را دارد به کار می رود 
و بانک مرکزی در ازای مبلغ دریافتی، اوراق دولتی 
را نزد بانک مربوطه توثیق می نماید. وثیقه گذاری 
توسط بانک مرکزی نزد بانک ها با هدف در دسترس 
بودن دارایی های نقد برای بانک ها جهت فعالیت در 
بازار بین بانکی و حفظ نسبت های نقدینگی آنها در 

محدوده مجاز می باشد.
* قــرارداد بازخرید معکــوس )تزریق 
نقدینگی (: توافــق خرید و فروش مجدد اوراق 
در یک قیمت و سررسید مشخص است. این ابزار 
زمانی که بانک مرکزی قصد تزریق نقدینگی را دارد 
به کار می رود و بانک مرکزی به ازای ذخایر تزریق 
شده اوراق دولتی را به عنوان وثیقه دریافت می کند.
بــا توجــه به اینکــه بانک ها جهــت کنترل 
ریسک های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق 
موجــود در ترازنامه با طــرف بدهی ها به لحاظ 
سررسید تطابق داشته باشند، گاهاً تمایلی به فروش 
قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به 
خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی 

ندارد و امکان جانشــینی اوراق مذکور به سادگی 
امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می کند. بنابراین 
الزم اســت که قراردادهای بازخرید در جعبه ابزار 

بانک مرکزی لحاظ شود.
مزایای عملیات بازار باز

عملیات بازار باز دارای ویژگی هایی اســت که 
باعث افزایش تمایل بانک های مرکزی به استفاده 
از آن می شود. از مهم ترین مزایای این ابزار می توان 

به موارد ذیل اشاره داشت:
* بانک های مرکــزی کنترل خوبی بر حجم 

عملیات بازار باز دارند.
* عملیــات بــازار باز برای تحقــق تغییرات 
کوچــک یا بزرگ در حجــم ذخایر میان بانک ها 

انعطاف پذیر است.
* عملیات بازار باز می تواند به سرعت در جهت 

اهداف سیاستی به کار گرفته شود.

برای به کارگیری این عملیات پیش نیازهایی 
باید ایجاد شــود که از آن جمله می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
* ایجاد دیدگاه بازار محور در مجریان سیاست 
پولی به گونه ای که تخصیص نقدینگی و نرخ تأمین 

مالی ذخایر مورد نیاز توسط بازار تعیین شود.
* انتشار اولیه اوراق )حداقل( کوتاه مدت اسناد 
خزانه دولتــی و اوراق بانک مرکزی که به عنوان 
وثیقه در عملیات بازار پول مورد استفاده قرار گیرد.
* نحوه انتشــار اوراق مزبور می تواند بر اساس 
محدودیت های قیمتی )نرخ بازدهی اوراق مزبور( 

یا حجم انتشار آن انجام پذیرد.
* وجود یک بازار ثانویه توســعه یافته دارای 

حجم مکفی از تبادالت اوراق یاد شده.
* قابلیت اســتفاده از چارچوب ساختاری که 
امکان قیمت گذاری اوراق دولتی را فراهم می کند.

* دسترسی به زیرساخت مالی مورد نیاز جهت 
تسهیل عملیات مالی بازارها مانند سیستم تسویه 

و زیرساخت های مبادله
* شفافیت و افشای داده های بازار مالی

* سازوکار ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک 
مرکزی به منظور انتشار اوراق دولتی و توسعه بازار 

مربوط به این اوراق
 عملیات بازار باز 

و مفهوم کریدور نرخ بهره
اجرای موفق سیاســت پولی یکی از مهمترین 
ارکان برای تحقق اهداف نهایی بانک مرکزی است. 
زمانی سیاســت گذار قادر به اجرای موثر سیاست 
پولی اســت که چارچوب عملیاتی دقیقی شامل 
هدف عملیاتی و ابزار اجرای سیاست پولی را تعیین 

نموده باشد.
در بســیاری از کشورها به خصوص کشورهای 
دارای اســتراتژی هدفگــذاری تورم، نــرخ بهره 
کوتاه مــدت بین بانکــی، به دلیــل قابلیت ایجاد 
ســازوکاری مناسب جهت انتقال سیاست پولی به 
بخش واقعی و امکان تاثیرگذاری بر انتظارات فعاالن 
بازار، همان هدف عملیاتی سیاست گذار پولی است و 
عملیات بازار باز نیز به دلیل انعطاف پذیری باالی آن 

و کنترل بیشتر بانک مرکزی در عملیاتی نمودن آن 
به عنوان ابزار اجرای سیاست پولی مطرح می باشد.
وقتی بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز نرخ 
بهره را تغییر می دهد در واقع کانال اثر بر انتظارات 
سیاست پولی را اعمال می کند. تغییر در نرخ بهره 
با تغییر در انگیزه برای مصرف و ســرمایه گذاری، 
تقاضای کل و به دنبال آن سطح قیمت ها را تحت 
تاثیــر قرار می دهد. بنابراین میــزان تاثیرگذاری 
سیاســت پولی به مکانیسم انتقال سیاست پولی 
بستگی دارد. حال سؤال مهمی که مطرح می شود 
این است که چطور می توان یک کانال اثرگذار نرخ 
بهره ایجاد نمود تا نقش یک کانال اثرگذار پولی را 

در اقتصاد بازی نماید؟
در راستای اجرای موفق سیاست پولی، بخش 
عملیاتی بانک مرکزی باید عرضه و تقاضای ذخایر 
بانکی را در کل شــبکه بانکی به گونه ای مدیریت 
کنــد که هدف عملیاتی تعیین شــده در کمیته 
سیاســت گذاری پولی محقق گردد. در راســتای 
تحقق این امر، ابتدا بانک مرکزی عرضه و تقاضای 
ذخایر در شــبکه بانکــی را پیش بینی می کند و 
ســپس براســاس نرخ بهره هدف گذاری شده با 
تزریــق و یا جذب نقدینگی رفتار بانک ها را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
تغییر تمایل به نگهداری اســکناس و مسکوک 
توســط آحاد اقتصادی، تغییر در حجم سپرده ها و 
ســپرده های قانونی و متعاقباً تغییر در مازاد ذخایر 
بانک ها برای انجام عملیات بازار بین بانکی، عملیات 
خزانه داری دولت و میزان خرید و فروش ارز توسط 
بانک مرکزی از جمله مواردی هستند که ذخایر مازاد 
بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند که بخش عملیاتی 
از طریق پیش بینی هفتگی این ذخایر، بر اســاس 
عملکرد هفته گذشــته شبکه بانکی و خوداظهاری 
بانک هــا در خصوص برآوردی از میزان ذخایر مورد 
نیاز در هفته پیش رو، از طریق اجرای عملیات بازار 
بــاز، نرخ این بازار را در محدوده نرخ تعیین شــده 

توسط کمیته سیاست پولی تعیین می کند.
چارچــوب جدیــد عملیات سیاســت پولی 
علیرغم وجود تفاوت هایی در نحوه بکارگیری آن 
در کشورهای مختلف، از منطق کریدور نرخ بهره 

تبعیت می کند.
کریدور نرخ بهره بانک مرکزی یک نرخ سقف 
برای نرخ بهره بازار بین بانکی ایجاد می کند که این 
سقف، نرخ تسهیالت قاعده مند بانک مرکزی برای 
بانک ها که در بسیاری کشورها نرخ قرارداد بازخرید 
معکوس است را تعیین می کند. در نرخ های باالتر 
از این نرخ که در بازار بین بانکی پیشــنهاد شود 
معامله ای صورت نخواهد گرفت، زیرا بانک نیازمند 
به ذخایر، این امکان را دارد که از تسهیالت بانک 

مرکزی با نرخ کمتر استفاده کند.
بانک های مرکزی در کشورهای مختلف عموماً 
برای بانک ها، امکان سپرده گذاری ذخایر مازاد را 
نزد بانک مرکزی ایجاد کرده اند. ســپرده گذاری 
این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی با یک نرخ بهره 
مشخص خواهد بود که این نرخ، نرخ کف کریدور 
نرخ بهره را مشــخص می کند. در برخی کشورها 
نرخ قرارداد بازخرید نرخ کف کریدور را تشــکیل 
می دهد. هر نرخی که در بازار بین بانکی کمتر از 
نرخ بهره سپرده گذاری در بانک مرکزی پیشنهاد 
شود مبنای معامله قرار نمی گیرد چرا که همواره 
امکان سپرده گذاری ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی 

برای بانک ها در نرخ کف وجود دارد.
نرخ بهره سیاســتی نیز که بین سقف و کف 
کریــدور قــرار می گیرد و هــدف عملیاتی بانک 
مرکزی محسوب می شود، میانگین موزون نرخ بهره 
معامالت در بازار بین بانکی می باشد. میزان انحراف 
نرخ های بازار از نرخ هدف میزان و جهت سیاست 
پولی را مشــخص خواهد کرد. فاصله نرخ هدف از 
سقف و کف کریدور به موقعیت ساختاری اقتصاد 
هر کشور بستگی دارد، در برخی کشورها نرخ مزبور 
در فاصله متقارن از ســقف و کف قرار می گیرد و 
در برخی دیگر بسته به شرایط، موقعیت نامتقارن 
دارد. در واقع باید توجه داشت که در تعیین جایگاه 
نــرخ هدف در کریدور نرخ بهره و پهنای کریدور، 
بیش از توجه به تجربیات موفق کشورها، ساختار 
 اقتصادی هر کشــور باید مبنــای تصمیم گیری 

قرار گیرد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860317007003804 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد احمدی فرزند علی به شناســنامه 1020 و کدملی 
5999650569 صادره از بهمئی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/32 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 2891/1 اصلی واقع در بخش یک بهبهان به موجب اظهارنامه 
ثبتی شماره 1409 - 97/2/3 و خریداری از مالک رسمی خانم ها بی بی گل تقی نژاد و عزت 
کرم به موجب سند رسمی شماره 320 - 38/5/25 دفتر 36 بهبهان احراز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/08
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860317007003803 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم پروین نورافشان فرزند ناصر به شماره شناسنامه 315 و 
شــماره ملی 1861068311 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
37/193 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 4و  3/5004 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رسمی سیدمحسن و سیدمحمدعلی و سیدحسین و مهین و ناهید 
و پوران و نازی و مریم و پریوش و نرگس شهر تین نورافشان ورثه ناصر احراز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860317007003801 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شــهناز روشــن بخت بهبهانی فرزند نجف به 
شماره شناسنامه 29236 و شــماره ملی 1860287638 صادره از بهبهان در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت 223/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5667  اصلی 
واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی جواهر هویدائی احراز گردیده است. لذا 
مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند. 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860309008000200-98/9/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عشقعلی قاسمی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 114 صادره از خدابنده در یک باب قطعه زمین 
مزروعی/ به مساحت 140585/43 مترمربع)واقع در قطعه مستثنیات( روستای آزانبار پالک 86 اصلی در بخش 

ده قزوین به صورت رسمی و عادی از مالکین متعدد که به این شرح می باشد.
1- مقدار دو سهم مشاع از 15 سهم یک شعیر از 81 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک 86 اصلی سهم االرث 
متقاضی از مالکیت پدرش)ولی اله قاسمی( موضوع نسق زراعی شماره 20722-04/04/52 دفترخانه 3 قزوین.

2- مقدار ســه ششم سهم از 15 سهم یک شعیر از 81 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک 86 اصلی خریداری 
از آقای جانعلی قاسمی طی سند شماره 50365-07/02/98 دفترخانه 39 بوئین زهرا.

3- مقدار سه ششم سهم از 15 سهم یک شعیر از 81 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک 86 اصلی خریداری از 
خانمها گلشن و خدیجه و ریحانه قاسمی طی سند شماره 24612-24/09/90 دفترخانه 14 قزوین.

4- متقاضی بموجب قولنامه عادی مقــدار نیم فرد)50000 مترمربع( از خانم زرین تاج نورآبادی فرزند روح اله 
ســهم االرث نامبرده از مالکیت پدرش)روح اله نورآبادی( موضوع نســق زراعی شــماره 04/04/52-20730 

دفترخانه 3 قزوین خریداری نموده است.
5- متقاضــی بموجــب قولنامه عادی مقــدار 12000 مترمربع از آقای محمد عیوض خانــی فرزند صفرعلی 
سهم االرث نامبرده از مالکیت پدرش )صفرعلی عیوض خانی( موضوع نسق زراعی شماره 04/04/52-20682 

دفترخانه 3 قزوین خریداری نموده است.
6- متقاضی بموجب قولنامه های عادی مقدار 18000 مترمربع از آقای محمد و محسن عیوض خانی فرزندان 
علی ســهم االرث نامبردگان از مالکیت پدرشــان علی عیوض خانی موضوع نسق زراعی شماره -04/04/52

20709 دفترخانه 3 قزوین خریداری نموده است.
7- مقدار ســی هزار ســهم از 200364 سهم یک شعیر از 81 شــعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک 86 اصلی 
خریداری از آقای یونسعلی شعبانی طی سند شماره 49428-97/10/19 دفترخانه 39 بوئین زهرا که خریداری 
از مالکین رســمی عادی به شرح مذکور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 98/10/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8
محمدتقی آبساالن- رئیس ثبت اسناد و امالک آوج

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 5۱0۱07 و شناسه ملی ۱۴006۸0۱6۱6

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق بهادار، اسناد و مدارک 

تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حساب های بانکی شرکت 

اعم از جاری، پس انداز و ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و 

نیز افتتاح حســاب های بانکی، به تنهایی با امضاء آقای حمید 

برکــت طهرانی با کد ملــی 0040478734 و ممهور به مهر 

شــرکت قابل انجام و معتبر می باشــد. کلیــه مکاتبات اداری 

شــرکت، با امضاء هر یک از آقایــان همایون برکت طهرانی با 

کد ملــی 0040373355 و حمید برکت طهرانی به تنهایی و 

ممهور به مهر شرکت قابل انجام و معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5۱7۲ 

و شناسه ملی ۱0۱00۲66605

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

»رونوشت آگهی حصر وراثت«
آقای عباس رمضانی فیروزآبادی فرزند اصغر به شماره ملی 6649786374 به شرح دادخواست به کالسه 
187/7/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم اصغر رمضانی 
فیروزآبادی به شــماره ملی 6649553001 در تاریــخ 1380/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
1- عباس رمضانی فیروزآبادی به شماره ملی 6649786374 صادره از کهریزک )پسر متوفی(

2- زهرا رمضانی فیروزآبادی به شمار ملی 6649560766 صادره از کهریزک )دختر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 

حوزه هفتم بخش کهریزک تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه هفتم بخش کهریزک

 آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی 
کالسه ۹۸00۸۹۲ اجرای ثبت سبزوار

بدین وســیله به آقای جعفر طبســی نام پدر: علی اکبر تاریــخ تولد: 1360/10/12 
شماره ملی: 0793631912 شــماره شناسنامه 3861 به نشانی: سبزوار خ رازی- 
رازی 4 منزل شــخصی ابالغ می شــود که خانم الهه قاسمی جهت وصول تعداد 
دویست و چهارده عدد سکه طال کامل بهار آزادی رایج به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره 25522 مورخ 1386/2/16 دفترخانه ازدواج شماره 46 روستای 
باشتن خراسان رضوی علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9800892 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/10/29 محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار: سه شنبه 1398/11/8

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار - علی آب باریکی

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه 
پیشگامان آرامش هستی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۴6۱۲ و شناسه ملی ۱0۱۹0060۸۱۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
شناسه آگهی: )748383(

آگهی تغییرات شرکت طلوع شکوفه زبان نصیر 
 موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۴57 

و شناسه ملی ۱۴0066۴۲۲۹0
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقای فرشاد برزگر خلیل سرائی به شماره ملی 0081557973 با پرداخت 
1/000/000 ریال به صندوق موسســه، جزو اعضا گردید. - ســرمایه موسســه از 
10/000/000 ریال به 11/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.- اســامی شرکاء و میزان سهم الشــرکه آنان به شرح ذیل می باشد: 
1- خانم ســمیه علی مردانی به شماره ملی 0383795321 دارای مبلغ 5/100/000 
ریال سهم الشــرکه 2- آقای اســماعیل حاجی میرآقا به شماره ملی 0064382931 
دارای مبلغ 4/900/000 ریال سهم الشــرکه 3- فرشاد برزگر خلیل سرائی به شماره 

ملی 0032770758 دارای مبلغ 1/000/000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

شناسه آگهی: )748410(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه 
پیشگامان آرامش هستی شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۴6۱۲ و شناسه ملی ۱0۱۹0060۸۱۱

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/02/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:-خانم مهدیه حسنی نشترودی به شماره ملی 4899953976 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره-خانم شقایق حسنی به شماره ملی 
0320974618 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای امیرحسین حسنی 
نشــترودی به شماره ملی 0323555934 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی)748354(

 آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی 
کالسه ۹۸00۸07 اجرای ثبت سبزوار

بدین وســیله بــه ورثــه مرحوم محمــد دولت آبــادی که طبق گواهــی حصر وراثت شــماره 
9809975755300365 - 1398/08/26 شــعبه سوم شــورای حل اختالف سبزوار فوت نموده 
و ورثه وی عبارتند از حســن دولت آبادی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1350/01/01 شــماره ملی 
0790407663 شماره شناسنامه 41006 به نشانی: سبزوار- میدان امام حسین سی متری شهید 
خوشــبین روبروی سرای علی آبادی لوازم یدکی دولت  آبادی- مهدی دولت  آبادی نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1361/11/18 شماره ملی: 0793685923 شماره شناسنامه: 4374 به نشانی: سبزوار 
میدان امام حسین- ابتدای خیابان خوشبین پالک 316- حسین دولت آبادی نام پدر: محمد تاریخ 
تولد: 1345/06/01 شــماره ملی: 0037231375 شماره شناســنامه: 4780 به نشانی: سبزوار- 
خیابــان باهنــر- باهنر 4 خیرآبادی 5 پــالک1- مریم دولت آبادی نام پــدر: محمد تاریخ تولد: 
1366/10/06 شــماره ملی: 0794995292 شماره شناســنامه: 15381 به نشانی: سبزوار میدان 
امام حســین-  خیابان شهید خوشبین- پالک 316- ابوالفضل دولت آبادی نام پدر: محمد تاریخ 
تولد: 1348/11/12 شــماره ملی: 0054036208 شماره شناســنامه: 3505 به نشانی: سبزوار- 
میدان امام حسین- ابتدای خوشبین لوازم یدکی دولت  آبادی- علیرضا دولت  آبادی نام پدر: محمد 
تاریخ تولد: 1355/03/01 شماره ملی: 0793483956 شماره شناسنامه: 156 به نشانی سبزوار- 
چهل متری دو- با هنر 4- خیرآبادی 16- خیرآبادی 24 منزل علیرضا دولت  آبادی ابالغ می شود 
که خانم ربابه بیل ساز جهت وصول تعداد چهارده عدد سکه کامل بهار آزادی رایج طال به استناد 
سند ازدواج شــماره 11145 مورخ 1390/03/05 دفترخانه ازدواج 7 شهر سبزوار استان خراسان 
رضوی علیه مورث شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800807 در این اداره 
تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/09/25 اداره پست سبزوار محل اقامت شما به شرح 
متن ســند شــناخته نشــده و ابالغ واقعی در آدرس اظهاری میســر نگردیده لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار: سه شنبه 1398/11/08

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی
)م الف 98/100/3257(

آگهی تغییرات شرکت شبکه های عصبی هوشمند پارس 
 شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۳۱۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴006۳۸۴6۴7
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آقای احمد خرســندی پور به شــماره ملی 3392523615 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2- خانم شیما خرسندی پور به شماره ملی 0453287476 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- آقای یعقوب خرســندی پور به شماره ملی 1817883135 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)عضو اصلی( برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و سایر نامه های  عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه 
 پیشگامان آرامش هستی سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۴6۱۲ و شناسه ملی ۱0۱۹0060۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/02/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -خانم مهدیه حســنی نشترودی به شماره ملی 4899953976 خانم 
شــقایق حسنی به شــماره ملی 0320974618 آقای امیرحسین حسنی نشترودی به 
شماره ملی 0323555934 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. آقای علیرضا عباسی به شماره ملی 0323934676 به سمت بازرس اصلی سید 
بشــیر شفیعی اویزری به شماره ملی 0320107760 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه 
و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به ســال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. - 
روزنامه کثیراالنتشــار همشهری جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. پس از 
قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به سال 

1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی: )748353(

شناسه آگهی: )748396(

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشگامان آرامش هستی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴6۱۲ و شناسه ملی ۱0۱۹0060۸۱۱

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000 ریال منقسم بر 1000 سهم 10000 ریالی با نام عادی به مبلغ 10000000 ریال منقسم بر 

10000 سهم 1000 ریالی با نام عادی تغییر یافت و به تبع آن ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی: )748362(            

آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشگامان آرامش هستی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴6۱۲ و شناسه ملی ۱0۱۹0060۸۱۱

به استناد صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه ثبتی 
شــرکت از مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 ســهم با نام 10000 ریالی به مبلغ 500000000 ریال 
منقســم به 500000 ســهم با نام 1000 هزار ریالی از طریق واریز نقدی برابر با گواهی شــماره 88195/8 
مورخه 1398/2/5 بانک ملت شعبه بلوار هفت تیر کرج افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

شناسه آگهی: )748379(            

اداره کل نوســازی مدارس استان گیالن در نظر دارد پروژه های با مشخصات 
به شــرح جدول ذیــل را از طریــق مناقصه عمومی یــک مرحله ای بــه پیمانکاران 
واجد شــرایط و رتبه بندی شــده کــه دارای گواهینامه تشــخیص صالحیت معتبر و 
 ظرفیت کاری آزاد می باشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس: www.setadiran.ir واگذار نماید.
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار 

فراخوان مناقصه در سامانه 98/11/12 می باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

نام ردیف
شهرستانپروژه

مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت 

در فرآیند 
ارجاع کار 

)ریال(

منبع تأمین اعتبار مبلغ به 
میلیون ریال

1

مدرسه 
12 کالسه 
مسکن مهر 

لنگرود

2251/585/727/9002/600/000/000لنگرود

اعتبار 1398 ملــی 12000 م.ر 
تخصیص 4000 م.ر

احــزاء 813 بند ب با ســر 
رسید 1401/02/19

منابع  اعتبــار 1398 ســایر 
)تعهد اداره راه و شهرسازی

نقد 15000 م.ر
اعتبار 1399 ســایر منابع )تعهد 

اداره راه و شهرسازی(
نقد 15000 م.ر

پیش بینی اعتبار 1399 - 25000 م.ر
پیش بینی اعتبار 1400 - 25000 م.ر

1- الزم اســت نوع تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل تهیه و تسلیم 
گردد:

الف( ضمانتنامه بانکی )ارائه ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوســت آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 - 94/9/22 الزامی است(

ب( ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز 
الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

ج( وجه نقد به شــماره حســاب 4052030607535354 تمرکز وجوه سپرده بانک 
 IR49 - 0100 - 0040 - 5203-0607 - 5353-54 مرکزی به شماره شبای

2- محل تســلیم تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: دبیرخانه اداره کل نوسازی 
مدارس استان گیالن )پیچ خیابان سعدی(

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/11/12 الی 1398/11/16
4- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ 1398/11/16 الی 1398/11/26

5- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 98/11/26 تا ساعت 14
6- تاریخ بازگشائی پاکتهای مناقصه:  1398/11/27 ساعت 9 صبح

اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تماس با مرکز 
41934 - 021 دفتــر ثبت نام تهــران: 85193768 - 021 و 88969737 - 021 و 

دفتر ثبت نام استان گیالن 33251136 - 013
تاریخ انتشار آگهی روزنامه تاریخ نوبت اول: 1398/11/08     نوبت دوم: 1398/11/12

آگهی دعوت به 
مناقصه عمومی 
ت اول()یک مرحله ای(

 سازمان نوسازی، توسعه )نوب
و تجهیز مدارس کشور 

اداره کل نوسازی مدارس 
استان گیالن


