
 خرید خانه در کدام شهر ایران مشکل تر است؟ 

ماموریت غیرممکن

باالیی  سهم  مسکن  هزینه   - اقتصاد  گروه 
شهرها  کالن  در  ویژه  به  خانوارها  هزینه  در 
قابل  آمار  مرکز  داده های  از  که  آنگونه  دارد. 
درصد   ۵۰ حدود  سال ۱۳۹۹  است،  استنتاج 
هزینه خانوارهای تهرانی صرف هزینه مسکن 
شده است. سهم باالی هزینه  مسکن در کنار 
افزایش شدید قیمت مسکن،  شرایط سختی را 
پیش روی خانوارها قرار داده است. بر اساس 
هرچند  تهرانی  خانوارهای  رسمی،  داده های 
بیش ترین درآمد را میان استان های کشور به 
خود اختصاص داده اند اما با اختالف بدترین 
تهران،  پس  دارند.  مسکن  بازار  در  را  شرایط 

خانوارهای اصفهان و قم قرار دارند.
بخش اعظمی از هزینه های خانوارها مربوط به 
مسکن است و این موضوع در میان خانوارهای 
شهری نمود بیش تری دارد. آنگونه که مرکز آمار 
 ۳۴ از  بیش  مسکن،  هزینه  است،   کرده  اعالم 

درصد هزینه خانورهای شهری را تشکیل می دهد. 
در  روستایی  خانوارهای  برای  مسکن  هزینه  اما 
حدود ۱۴.۵ درصد از کل هزینه های آن ها را شامل 

می شود.
البته باید در ذهن داشت که این اعداد بر اساس 
میانگین مناطق شهری کل کشور است و شرایط 
مراتب  به  شهرها  کالن  ساکن  خانوارهای  برای 
سخت تر می باشد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ 
میانگین هزینه ساالنه یک خانوار تهرانی حدود 
۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که از این میزان 
بیش از ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف هزینه 
مسکن شده است. در حقیقت حدود ۵۰ درصد 
از هزینه تهرانی ها در سال ۱۳۹۹ مربوط به هزینه  

مسکن بوده است.
در چنین فضایی که بخش عمده ای از هزینه  
خانوارهای شهری مربوط به مسکن است، قیمت 
مسکن در چند سال گذشته با افزایش شدیدی 

تا  توان  می  گزاره  دو  این  از  است.  بوده  روبرو 
حدودی نتیجه گرفت که شرایط خانوارهای کشور 
و به ویژه خانوارهای شهری تا چه اندازه در بازار 

مسکن نگران کننده است.
مهترین  از  یکی  مسکن  اقتصاد  ادبیات  در 
در  خانوارها  خرید  قدرت  رصد  برای  شاخص ها 
بازار مسکن، شاخص دسترسی به مسکن است. 
بر اساس تعریف، شاخص دسترسی به مسکن 
برابر است با تعداد سال هایی که یک خانوار باید 
تمام درآمد خود را پس انداز کند تا سرمایه الزم 
برای خرید یک خانه ۷۵ متری را بر اساس میانگین 
قیمت ها بدست بیاورد. )با فرض ثبات درآمد و 

قیمت مسکن(
در این گزارش بر اساس آخرین آمار موجود به 
این موضوع می پردازیم که در مراکز استان های 
بوده   چگونه  دسترسی  شاخص  شرایط  کشور،  
است. اطالعات قیمت مسکن و درآمد خانوارها 

از سایت مرکز آمار استخراج شده است. قیمت 
مسکن مربوط به فصل بهار سال ۱۴۰۰ و درآمد نیز 

مربوط به همین سال است.
البته با توجه به اینکه قیمت مسکن در پایان 
سال گذشته نسبت به فصل بهار افزایش یافته 
این  است،  شاخص دسترسی محاسبه شده در 
گزارش با واقعیت متفاوت خواهد بود و احتماال 
اعداد باالتری ثبت شده است. اما به این دلیل 
که آخرین آمارهای منتشر شده قیمت مسکن در 
مراکز استان مربوط به بهار سال گذشته است،  
در این گزارش از این آمار استفاده شده است. با 
این وجود به نظر نمی رسد در رتبه بندی شهرهای 

مورد بررسی تغییر قابل توجهی ایجاد شود.
در میان ۳۱ مرکز استان،  تهرانی ها با اختالف 
بدترین شرایط را در بازار مسکن دارند. بر اساس 
داده های مورد استفاده شاخص دسترسی مسکن 
شهر تهران در سال گذشته بیش از ۱۵ واحد بوده 
است. این در حالی است که سال گذشته تهرانی ها 
با میانگین درآمد ساالنه حدود ۱۶۰ میلیون تومانی، 
بیش ترین درآمد متوسط را میان خانوارهای کشور 

به خود اختصاص داده بودند.
با این وجود میانگین قیمت خانه هم در این 
شهر با اختالف باالترین میزان نسبت به سایر 
شهرهای بزرگ کشور است. در حالی میانگین 
قیمت هر مترمربع مسکن  در این شهر در بهار 
سال گذشته بیش از ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان بود که در رتبه دوم این رده بندی شهر 
اصفهان با میانگین قیمت کم تر از ۱۳ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومانی قرار داشت. پس از تهران، 
خانوارهای اصفهانی باالترین شاخص دسترسی 
را تجربه کردند. شاخص دسترسی در این شهر 
بر اساس داده های موجود، حدود ۹ واحد بوده 
است. پس از اصفهان،  شهرهای قم، مشهد و 
بندرعباس باالترین میزان شاخص دسترسی را 

ثبت کرده اند.
 ۱.۳۴ با  یاسوجی  خانوارهای  مقابل  نقطه  در 
واحد، کم ترین شاخص دسترسی را میان مراکز 
بیرجند  یزد،  کردند.  خود  آن  از  کشور  استان 
شاخص  کم ترین  بعدی  رتبه های  در  ساری  و 

دسترسی مسکن قرار گرفتند.

بعد از سخنان وزیر اقتصاد درباره کاالبرگ، این احتمال تقویت شده 
که دولتی که نه پول دارد و نه زیرساخت را مهیا کرده، به انتظار بودجه 
پُر  میهمان  به عنوان  کماکان  نقدی  یارانه  همان  نهایت  در  تا  نشسته 

سروصدای اقتصاد خانوار ایرانی باقی بماند.
به گزارش تجارت نیوز، قرار بود در شهریوری که گذشت، یارانه در شکل 
و شمایل جدید یعنی کاالبرگ الکترونیک به دست مردم برسد، با این 
وجود  وعده پشت وعده شنیده شد، اما خبری از اجرا نبود. حاال در 
حالی که رسانه ها از خبر مهم خاندوزی درباره کاالبرگ نوشته اند، دوره 
آزمایشی این طرح از روزهای آینده کلید می خورد و پس از آن باید منتظر 
ماند و دید برای اجرای کامل آن چه تصمیمی گرفته می شود. همین 
موضوع این احتمال را تقویت کرده که دولت که به گواه عده ای نه پول 
دارد و نه زیرساخت الزم را مهیا کرده، به انتظار بودجه نشسته تا در 
نهایت همان یارانه نقدی کماکان به عنوان میهمان پُر سروصدای اقتصاد 

خانوار ایرانی باقی بماند.
قرار بود اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را که حواشی متعددی به دنبال 
داشت، کنار بگذارد مابه التفاوت آن را به صورت کاالبرگ به مردم بدهد. 
همچنین، مجلس این نهاد را موظف کرد تا قیمت کاالهای اساسی و دارو 
به نرخ شهریورماه سال قبل برگردد. اما با اینکه دولتی ها زمان هایی را برای 
اجرای این طرح اعالم می کردند، زمزمه هایی از مجلس شنیده می شد که 
دولت اراده ای برای انجام آن ندارد. با اینحال، به تازگی احسان خاندوزی- 
وزیر اقتصاد- با بیان این نکته که اجرای سیاست کاالبرگ مشکلی در 
زمینه تامین مالی ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور را 

دربرمی گیرد، دولت باید از نظر زیرساخت فنی مطمئن می شد، گفت: 
»تغییر مدیریت در وزارت کار در اجرای این پروژه تأخیر انداخت، ولی 
استان های جنوبی در  از  یکی  را در  آزمایشی دیگری  اجرای  کار  وزارت 
برنامه دارد و بعد برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. این دوره 
آزمایشی حداکثر تا یک ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن، نتیجه اعالم 

خواهد شد.«
دولت برای اجرای کاالبرگ پول ندارد

اما، در حالی خاندوزی خبر داده که دولت مشکلی در تامین مالی 
جهت اجرای کاالبرگ ندارد که پیشتر گفت وگویی با جعفر قادری- عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- انجام دادیم که به صراحت 
اعالم کرد علت وقفه در اجرای کاالبرگ این است که دولت پول ندارد. او 
در عین حال نسبت به نبود سازگاری میان برخی احکام و منابع بودجه کل 
کشور گالیه کرد و در این باره افزود: در طرح کاالبرگ به موضوع بازگشت 
قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ اشاره شده است، اما آیا منابع بودجه پاسخگو 

است؟ در این زمینه باید منابعی فراتر از بودجه پیش بینی شود.
نبود زیرساخت؛ مانع اصلی اجرای کاالبرگ

برمی خوریم  هم  زیرساخت  نبود  موضوع   به  خاندوزی  سخنان  در 
که پیشتر بارها از زبان دولتمردان شنیده بودیم. در همین زمینه هم 
شهریورماه امسال، محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس- با اشاره به اینکه دولت گزارشی از زیرساخت های پایگاه رفاه جامع 
ایرانیان به ما ارائه نداده است، این موضوع را یکی از موانع اجرای کاالبرگ 
دانسته بود. ظاهرا اطالعات اطالعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص بوده 

است. پورابراهیمی همچنین به این نکته اشاره کرد که بیش از ۴۰ درصد از 
دستگاه هایی که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان اطالعات دهند، این کار را 

انجام ندادند و هیچ خط ارتباطی با پایگاه رفاه ایرانیان ندارند.
حاال، با توجه به اینکه وزیر اقتصاد بازهم اعالم کرده قرار است دوره 
آزمایشی اجرای کاالبرگ به مدت یک ماه طول بکشد، این احتمال قوت 
گرفته که دولت به انتظار بودجه نشسته تا به سیاست اختصاص یارانه 
نقدی ادامه دهد. در این باره هم قادری- عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس- به تجارت نیوز گفته بود که در صورت منتفی شدن کاالبرگ، 
مجلس طرح حمایتی دیگری را پیشنهاد نمی کند و سیاست یارانه نقدی 
ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالیست که چندی پیش در گزارشی با یک 
ضرب و تقسیم ساده به این نکته رسیدیم که االن ارزش یارانه نقدی به 
۱۰۰ هزار تومان رسیده و در عین حال این سفره مردم است که هر روز 

کوچک و کوچک تر می شود.

شاخص دسترسی به مسکن 
برابر است با تعداد سال هایی 
که یک خانوار باید تمام درآمد 
خود را پس انداز کند تا سرمایه 
الزم برای خرید یک خانه ۷۵ 
متری را بر اساس میانگین 
قیمت ها بدست بیاورد

دولت برای اجرای کاالبرگ زمان می خرد؟
وعده پشت وعده

  

 قیمت دالر به باالی۴۰ هزارتومان می رسد؟ 
مشکالت دولت برای حفظ بازار دالر

عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: اگر محدودیت های صادراتی بیش از 
گذشته شود، قیمت دالراز مرز ۴۰ هزار تومان نیز خواهد گذشت.

اقتصاد۲۴- طی هفته های گذشته ارزیابی نا امید کننده مقامات آمریکایی 
از روند مذاکرات باعث شد که دالر آرایش صعودی به خود بگیرد. از نگاه 
تحلیلگران اقتصادی هر خبر منفی می تواند زمینه ساز برگشت معامله گران 
افزایشی به بازار شود و نرخ دالر رشد جدید و شاید هم بی سابقه را تجربه 

کند.
بازار دالر پس از انتشار اخبار غیررسمی درمورد پاسخ آمریکا به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا و ایران درباره برجام؛ برخالف انتظار و پیش بینی های صورت 

گرفته دوباره روندی صعودی به خود گرفت.
به اعتقاد کارشناسان؛ وابستگی به فروش نفت منجر شده درآمد های 
نفتی در اقتصاد ایران نقش حیاتی داشته باشد؛ از چهار سال گذشته 
تاکنون که این درآمد ها قطع شده، دولت برای جایگزینی درآمد خود روی 
به استقراض آورده و همین وضعیت قیمت دالر را تحت تأثیر سیاست های 

دولت قرار داده است.
حاال بازار در انتظار نتیجه برجام است تا موقعیت قیمت خود را ارزیابی و 
اعالم کند. از این رو وابستگی شدید دالر به سیاست های خارجی و داخلی 

نشان از ضعف مدیریت در نظام اقتصاد کشور است.
در همین رابطه مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با 
اقتصاد ۲۴ گفت: اگر تحریم ها تشدید و محدودیت صادرات کاالی ایرانی 

بیشتر شود، قیمت دالر به بیش از ۴۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
دانشمند گفت: مشکالت اقتصاد ایران ریشه سیاسی دارد، به همین 
آن  برای  دولتی  هر  که  اقتصادی  اصالحات  وجود  با  مشکالت  دلیل 

سرمایه های کالن خرج کرده است، هنوز پابرجاست.

مجلس پیگیر مشکالت پرداخت وام ازدواج است

نماینده مجلس گفت: مجلس پیگیر مشکالت است تا هر چه زودتر 
افرادی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند وام خود را دریافت کنند.

آقای شهبازی گفت: وام ازدواج را مجلس تصویب و بانک ها موظف به 
پرداخت آن هستند منتهی بانک ها نیز یک سری محدودیت ها در ارتباط با 
منابع دارند که در این خصوص نیز بحث های زیادی شده است. در جلسه 
هفته های قبل که میان کمیسیون برنامه بودجه، مدیران و نمایندگان 
بانک های دولتی و نیمه دولتی برگزار شد همه این مورد مطرح و بنا شد 
اقدامات الزم انجام تا پرداخت همه ی وام ها مانند ازدواج و فرزند آوری 

صورت گیرد.
او می گوید: باید این را هم گفت که محدویت هایی که بانک ها دارند 

واقعی است باید مشکالت رفع تا وام های تکلیفی پرداخت شود.
او گفت: امید است که دولت و مجلس کمک کنند تا مشکالت حل شود 
در کل مجلس پیگیر مشکل است تا هر چه زودتر افرادی که برای وام 

ازدواج ثبت نام کرده اند وام خود را دریافت کنند.

اقتصاداخبار
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امور بازرگانی و اجرای عملیات عمرانی سد سازی، جاده سازی، راه سازی، انبوه سازی، معدن، ساختمان سازی، 
تصفیه خانه، تخریب، بازسازی، گودبرداری، سازه نگهبان نیلینگ، آنکراژ، فونداسیون، اسکلت فلزی و بتنی، 
سفت کاری، نازک کاری - طراحی، ساخت و اجرای پل های فلزی و بتنی و پل های مکانیزه - خط کشی معابر، 
جاده ها، محوطه های بزرگ تجاری، صنعتی و باند فرودگاهها - اصالح هندسی معابر و نصب عالیم ترافیکی و گارد 
ریل - فروش، طراحی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری آسانسور، باالبر و پله برقی، درب اتوماتیک و کرکره 
برقی - طراحی، فروش، نصب، بازسازی و اجرای کامل دکوراسیون داخلی، کمد، کابینت، پارتیشن، میز، درب و 
پنجره - تامین، فروش، نصب، تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات اداری، بیمارستانی، آموزشی و صنعتی - کلیه 
امور بازرگانی و عمرانی، تعمیر و نگهداری، تاسیساتی و پیمانکاری صنعت و معدن و ارتباطات - پیمانکاری مربوط 
به ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری ، صنعتی ، مجتمع ها و بیمارستانها، ساختمانهای آموزشی 
و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی - پیمانکاری بندها و سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی، سازه های 
هیدرولیکی - عملیات ساختمانی )سیویل( و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب ،نفت،گاز( و شبکه 
های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی مربوطه، کلیه امور طراحی، مشاوره، فروش، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم 
های دوربین مداربسته، دزدگیر اماکن، اعالم و اطفاء حریق، شبکه های برق و تاسیسات برقی ساختمان ها، 
شبکه های کامپیوتری، امور انفورماتیک و فناوری اطالعات، شبکه های مخابراتی، سانترال، آنتن مرکزی - انجام 
کلیه امور بازرگانی و پیمانکاری مربوط به برق ساختمانی، صنعتی، برق اضطراری، فشار قوی و ضعیف، تاسیسات 
و کاوش های زمینی - کلیه خدمات هوشمند سازی ساختمان، پایش و مانیتورینگ سازه ها - فروش، نصب، راه 
اندازی و تعمیر نگهداری سالن کنفرانس، مرکز همایش ها، اتاق جلسات، مراکز مانیتورینگ - ارایه کلیه خدمات 
شهری، زیباسازی شهری، جمع آوری و حمل درون شهری زباله و ضایعات - کارهای مربوط به چراغ برقهای 
خیابانها و بزرگراه های شهری و بین شهری - کارهای عمرانی شامل: جدول کشی و خط کشی خیابان و جاده و 
آسفالت کاری - ایجاد، توسعه ، تامین تمامی اقالم مورد نیاز و نگهداری فضاهای سبز - تولید، توزیع ، و واردات 
ماشین آالت صنعتی و راه سازی - فروش، اجرای و تعمیر نگهداری سیستم های مکانیکی، سیستم های برقی، 
تاسیسات حرارتی و برودتی و سرمایشی گرمایشی - ارائه کلیه فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشافات 
و بهره برداری به استثنای نفت،گاز و پتروشیمی ، فرآوری و تولید انواع مواد معدنی اعم از فلزی و غیرفلزی - 
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه 
مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی - اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری - خرید و فروش، تولید، توزیع، صادرات، واردات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی - ترخیص کاال از گمرکات داخلی - تامین و آموزش نیروی مورد نیاز شرکتها، ادارات و سازمان 
ها - ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور - هر گونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت، درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پونک، بزرگراه شهید آیت اهلل اشرفی اصفهانی، 
بن بست شهید سید رضا طباطبایی، پالک 26، ساختمان حکیم، طبقه 3، واحد 16 کدپستی 1469614788 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
مصطفی یحیی پور به شماره ملی 0082019967 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای صابر مخبری به شماره 
ملی 1467430951 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی یحیی پور به شماره ملی 
0082019967 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای صابر مخبری به شماره ملی 1467430951 به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1416961(

به   604421 ثبت  شماره  به   1401/08/17 درتاریخ  آریا  شاد  هیراد  محدود  مسئولیت  با  تاسیس شرکت 
شناسه ملی 14011640250 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع و پخش و واردات و صادرات انواع لوازم خانگی 
کوچک و بزرگ شامل صوتی و تصویری ، چینی و بلور ، ، تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه ، مبلمان ادارای و 
خانگی ، ساعت ، فرش دست باف و ماشینی ، محصوالت خانگی و الکترونیکی و غیرالکترونیک آشپزخانه 
، تمامی کاالهای مجاز بازرگانی و مرتبط با موضوع شرکت ، انجام خدمات پس از فروش و گارانتی لوازم 
افتتاح دفاتر و شعبه های فروشگاهی،   ، لوازم خانگی  ، احداث کارخانه در جهت تولید  خانگی و صنعتی 
انبارداری و ترخیص کاال از گمرکات و بنادر کشور ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی تخصصی 
و عمومی ، زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات ، انجام امور مجاز بازرگانی و تجاری در داخل و خارج 
از کشور بسته بندی ، پخش ، توزیع کلی و جزئی و زنجیره ای انواع مواد غذائی از جمله غذا های آماده 
و نیمه آماده ، غذاهای گرم و سرد ، رب ها ، قند و شکر، نبات ، روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی، 
نمک تصفیه شده خوراکی و صنعتی و بهداشتی ، انواع تافی و شکالت ، سس ها ، آبلیمو، انواع سرکه ها 
، عسل, انواع شیره ها و نوشیدنی ها )نوشابه، آب معدنی، دلستر،شیر ، دوغ و آبمیوه ها ، نوشیدنی های 
بادام،  ، دنت و نظایر آن(، خشکبار )پسته،  ، ژله  ، پاستیل  پاپکورن   ، ، پفک  ، تنقالت )چیپس  انرژی زا( 
انواع قهوه و نسکافه و   ، برنج، بیسکوبیت و کیک ها ،چای  ، حبوبات و غالت و  ، گردو، تخمه ها(  فندق 
هات چاکلت و کاپوچینو، هل، نبات، زعفران، کنسروجات ، مواد لبنی و پروتئینی ، مرباجات، ترشیجات ، 
ادویجات و سایر مواد غذایی مصرفی و حالل محصوالت آرایشی و بهداشتی و زیبایی و انواع عطر و ادکلن و 
تجهیزات پزشکی و تجهیزاتی و دارویی و داروخانه و پخش انواع داروها و مکمل ها و کاال و تجهیزات دندان 
پزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و بیمارستانی و داروئی و مواد اولیه داروسازها ظروف یک بار مصرف 
،مواد شوینده و پاک کننده و نظایر آن اطالع رسانی، مشاوره، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای نظارت و 
تحقیقات بازار، تهیه ،تنظیم ، مشاوره برای فروش کاال ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام های ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و 
دولتی داخلی و خارجی، صادرات و واردات. گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی طبق قوانین جمهوری 
: از تاریخ ثبت به  اسالمی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
خیابان  جهاد،  تهران،  شهر  مرکزی،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران،  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت 
 1431755967 کدپستی  شمالی  واحد   ،3 طبقه   ،107 پالک   ،]8[ شقاقی  فتحی  شهید  خیابان  بیستون، 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم فاطمه قاسمی شاد به شماره ملی 0075130831 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا 
همیراد به شماره ملی 4839751064 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه 
قاسمی شاد به شماره ملی 0075130831 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمیدرضا 
همیراد به شماره ملی 4839751064 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس 
روزنامه  اساسنامه  : طبق  اختیارات مدیر عامل  باشد.  معتبر می  با مهر شرکت  متفقا همراه  هیئت مدیره 
کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1416969( 

درتاریخ 1401/08/30  پاسارگاد  آزمای  کاوش  با مسئولیت محدود  تاسیس شرکت   
به شماره ثبت 605066 به شناسه ملی 14011674369 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
جوش  و  بتن   ، ژئوتکنیک  های  زمینه  در  آزمایشگاهی  و  فنی  خدمات  ارائه  و  :انجام 
درکلیه ساخت و سازها، تهیه متریال مورد نیاز با موضوع شرکت، انجام کاووش های 
زمینی ، اکتشافات ژئوتکنیکی و نمونه برداری، کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، 
انجام خدمات اجرای ساختمان، انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مهندسی 
عمران از قبیل مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرا، انجام و ارائه کلیه خدمات برنامه ریزی و 
کنترل پروژه های ساختمانی و صنعتی و مدیریت پیمان، انجام خدمات فنی و مهندسی 
در زمینه های سالمتی ، ایمنی و بهداشت ساختمان، شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی، 
و  دولتی  موسسات  و  ها  بانک  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  صورت  به  تسهیالت  و  وام  اخذ 
خصوصی داخلی و خارجی، شرکت در همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه ها در داخل و 
خارج از کشور، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و 
اعطای نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، هاشمی، خیابان هرمزان، بن بست 
شهید فرهاد ناصری، پالک 1، طبقه همکف کدپستی 1351644431 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای سبحان فالح زاده فینی به شماره ملی 0010358722 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقای اسماعیل صادقی به شماره ملی 0074899821 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سبحان فالح زاده فینی به شماره ملی 0010358722 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل صادقی به شماره ملی 
0074899821 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس 
رئیس  یا  امضای مدیرعامل  با  اداری  و  نامه های عادی  کلیه  و همچنین  هیئت مدیره 
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1415956(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویا تجارت اعال درتاریخ 1401/09/01 به شماره ثبت 
605086 به شناسه ملی 14011674910 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
واردات  و  فروش  و  :خرید  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  اطالع عموم  زیر جهت  به شرح 
سالمت  های  فرآورده  و  مواد  اولیه،  مواد  قبیل  از  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و 
ها،  کلیه سازه  ماشین آالت،  بهداشتی،  و  آرایشی  مواد غذایی،  پزشکی،  تجهیزات  از  اعم 
تجهیزات، ماشین آالت مرتبط با حوادث و امداد و نجات، قطعات و لوازم پزشکی، تجهیزات 
بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی، تعمیر و نگهداری ماشین آالت و بهره 
مشاوره،  خدمات  ارائه   ، ریالی  و  ارزی  های  حساب  افتتاح  مرتبط،  تاسیسات  از  برداری 
مانیتورینگ در کلیه امور مربوط به راه اندازی و توسعه کسب و کارهای نوین و مواد پیشرفته 
و  سالمت  و  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  شیمیایی،  فناوری های  بر  مبتنی  محصوالت  و 
تجهیزات پیشرفته ، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه ای شامل سخت افزار و نرم افزار غیر 
فرهنگی غیر هنری غیر رسانه ای -ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای غیر فرهنگی غیر هنری 
غیر رسانه ای به سفارش مشتری-تهیه و تولید انواع نرم افزارهای غیر فرهنگی غیر هنری 
غیر رسانه ای تخصصی و کاربردی- مشاوره فناوری اطالعات-اجرا و پشتیبانی فنی سیستم 
انفورماتیکی تهیه و اجرای طرحهای جامع  های رایانه ای- مشاوره و نظارت بر طرح های 
فناوری اطالعات و ارتباطاتی طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده ها- تولید و ارایه کلیه 
قطعات و تجهیزات و سخت افزار های کامپیوتری ، - تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی 
نرم افزارهای غیر فرهنگی غیر هنری غیر رسانه ای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره 
، خرید، فروش، صادرات و  برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های فناوری اطالعات  و 
به  مراجعه  خارجی،  های  شرکت  از  نمایندگی  اخذ  بازرگانی،  مجاز  کاالهای  کلیه  واردات 
اخذ  از  لزوم پس  اخذ مجوزهای الزمه درصورت  ها جهت  وزارت خانه  و  ارگانها  سازمانها، 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، فاطمی، خیابان شهید محمدرضا 
صالحی، خیابان شهید کیومرث شکراهلل، پالک 103، ساختمان پلی کلینیک فوق تخصصی 
تهران، طبقه 5، واحد شمال شرقی کدپستی 1413684411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر 
اعال به شماره ملی 0078650631 دارنده 4950000000 ریال سهم الشرکه خانم مریم رستمی 
به شماره ملی 0440114845 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
علی اصغر اعال به شماره ملی 0078650631 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مریم رستمی به شماره ملی 0440114845 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادوامالک کشور  ثبت  باشد. سازمان  نمی 
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