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اقتصاد

دستور ویژه رستم قاسمی به شرکتهای
دانش بنیان در ساخت و سازها

وزیر راه و شهرسازی بر بهره مندی از توان
شــرکتهای دانش بنیان داخلی در حوزه
روشهای نوین ،به صرفه و کیفی ســازی
ساخت و سازها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت
راه و شهرسازی ،رستم قاسمی در ماموریتی
ویــژه از مرکــز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرسازی خواست تا نسبت به کیفیسازی،
سرعت در ساخت و همچنین مناسبسازی
قیمت ســاخت و ساز در کشور با همکاری
شــرکتهای دانش بنیان و اســتفاده از
توانمندیها و دانش آنها ،اقدام کند.
وی با اشــاره به اینکه صنعت ســاختمان
یک دانش است که ضرورت دارد تا از نظر
کیفیت ،قیمت و سرعت در ساخت به روز
و متحول شود ،گفت :مذاکره شرکتهای
خارجــی بــا وزارت راه و شهرســازی در
خصوص ســاخت واحدهای مســکونی
بــا قیمت کمتــر از شــرکتهای ایرانی،
نشــاندهنده دانش فنی آنهاست که باید
تالش کنیم تا در همکاری با شرکتهای
دانشبنیــان تــوان خود را به آن ســطح
برسانیم.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :در حوزه
مســکن ،قیمتها با روش ساخت سنتی
مناســب نخواهد بود .شرکتهای خارجی
پیشــنهاد ســاخت و ســاز با قیمتهای
پایینتر از داخلیها میدهند .اما اســتفاده
از توان داخلی در اولویــت قرار دارد و این
نشــان میدهد که کار علمی و فناوری در
خصوص ساخت و ساز مسکن انجام نشده
است و این یک ماموریت ویژه برای مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی است.
قاســمی تاکید کرد :مرکــز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی باید با انتشار فراخوان
از شــرکتهای دانشبنیان دعوت کند تا
طرحهای مناسب خود را در مورد ساختمان
ارایه بدهند .مرکز تحقیقات ماموریت دارد
تا به سرعت در حوزه ساخت و ساز ،تحول
ایجاد کنــد و ایجاد تحول نیــز از طریق

شرکتهای دانشبنیان حاصل میشود.
وزیر راه و شهرســازی شاخصهای ارتقاء
را شــامل کیفیت ،سرعت و مناسبسازی
قیمت برشمرد و خاطرنشان کرد :سرعت
ساخت در قیمت تمامشــده تاثیر فراوانی
دارد .بدینمعنا که ساختمانی که در یکسال
احداث میشود نسبت به ساختمانی که در
طی دو سال و بیشتر احداث خواهد شد ،از
نظر قیمتی متفاوت است؛ بنابراین با توجه
به اینکه قیمتهای تمام شده ساختمان در
کشور بسیار گرانتر از سایر کشورها انجام
میشود ،باید مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرســازی در این بخش اهتمام ویژهای
داشته باشد.
قاسمی در روشهای ساخت و ساز ،توجه
بــه اقلیم را نیز مورد تاکید قرار داد و اعالم
کرد :در خصوص مسکن با توجه به وضعیت
نه چندان مناسبی که به علت سنتیسازی
وجود دارد ،مرکز تحقیقات راه ،مســکن و
شهرسازی ماموریت پیدا میکند تا نسبت
به انتشار فراخوان و دعوت از شرکتهای
دانشبنیان بــرای بهرهمندی از روشهای
نوین ساخت اقدام کند.
قاسمی افزود :در کشــور توانمندی برای
ساخت و ساز به صرفه ،کیفی و سریع وجود
دارد و در بخشهای دیگر این موضوع به
اثبات رسیده اســت که باید این شیوه در
ساختوساز و ساختمانسازی نیز نهادینه
شود.
وی همچنیــن ،روشهــای احــداث
زیرســاختها را در حوزههای حملونقلی
کشور نیز نامناسب ارزیابی کرد و گفت :در
وزارت راه و شهرسازی ،در حوزه روشهای
نوین ساخت کاری انجام نشده است که در
این دوره باید جبران شــود .برای همین ،از
شــرکتهای دانشبنیــان و جدید دعوت
کنیم تا در حوزه ســاخت و ساز ،مصالح و
تجهیزات ،روشهای جدید را ارایه بدهند
تا به کیفیت ،سرعت و قدمت ساختمانها و
دیگر حوزههای حملونقل بیافزاییم.

در پی بیشــترین رشد قیمت طال
در بازارهــای جهانی طی شــش
ماهــه اخیر و همچنین نوســانات
افزایشــی نرخ ارز در داخل ،قیمت
ســکه و طال نیز در ایــن هفته به
بیشــترین میزان خود در شــش
ماهه اخیر رســید .ایــن در حالی
اســت که عامــل تقاضــا در این
افزایش قیمت ها تاثیری نداشت؛
چراکــه میزان تقاضــا در بازار در
پایینترین حالت خــود قرار دارد
و بــازار در رکود به ســر میبرد و
همین موضوع سبب کاهش حباب
ســکه در عین افزایــش قیمتها
شده است.
محمد کشــتیآرای در گفتوگو با
ایســنا ،در رابطه بــا وضعیت یک
هفته اخیر بازار داخلی سکه و طال،
اظهار کرد :در طــول هفتهای که
گذشــت ،قیمت طال در بازارهای
جهانی افزایشــی پیش رفته است.
اونس جهانی طال باالترین رشــد
هفتگی را در شــش ماهه گذشته
در ایــن هفتــه تجربه کــرد و با
حدود  ۴۴دالر افزایش همراه شد.
از ســوی دیگر با توجه به فعل و
انفعالهای صورت گرفته در بازار
ارز ،نرخ ارز نیز حدود  ۷۰۰تومان
افزایش داشته است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران ادامه داد :بنابراین دو عامل
افزایــش قیمت جهانی طال و نرخ
ارز این هفته سبب افزایش قیمت
ســکه و طــا در داخل شــد؛ به
گونهای که طی شش ماه گذشته،
افزایــش قیمت ســکه و طال به
این حد را نداشــتیم .این افزایش
قیمتها در حالی شکل گرفت که
در بازار طال و سکه به هیچ عنوان
تقاضایی وجود نداشــت؛ بنابراین
به دلیل همیــن نبود تقاضا ،حباب
ســکه با  ۱۴۰هزار تومان کاهش
هفتگــی مواجه شــد .این کاهش
حباب نشــان دهنده این است که
عامل تقاضا یا ســوادگری ،سبب
افزایش قیمت ســکه و طال نشده
اســت؛ بلکه دو شــاخص اصلی
قیمــت اونس جهانــی و نرخ ارز
در داخل منجــر به افزایش قیمت
سکه و طال شده است.

بررسی تغییر قیمتها از نیمه مرداد  ۱۴۰۰تاکنون

۳ماه صعودی برای بازارها
بررسیها نشــان میدهد که از نیمه
مرداد تاکنون دالر  ۱۰.۸درصد ،سکه
 ۱۳.۲درصد ،طال  ۱۶.۷درصد ،بورس
 ۳.۴درصد و مسکن  ۵.۲درصد گران
شده است.
مریم فکــری« :تغییر اعــداد»؛ این
اتفاقــی که در ســه ماه گذشــته در
بســیاری از بازارها شــاهد هســتیم.
کمتر کاالیی را میبینیم و شاید هیچ
کاالیی را پیدا کنیــم که در این بازه
زمانی جهش قیمتی نداشــته باشــد.
این در شــرایطی اســت که یکی از
وعدههــای رییس دولت ســیزدهم،
رســاندن تورم به نصف میزان فعلی
و پــس از آن ،تک رقمی کردن تورم
بوده اســت .اما بنا بــه گزارش مرکز

هرگونه افزایش قیمت
نان در کشور غیر
قانونی است

ســازمان حمایت در اطالعیه ای اعالم کرد کــه هرگونه افزایش
قیمت نان در کشور غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و
تولیدکنندگان در اطالعیهای اعالم کرد :هرگونه افزایش قیمت نان
در کشور غیرقانونی است.
در این اطالعیه آمده اســت :با توجه به اعالم قیمت  ۲۵قلم کاالی

شناسه آگهی۱۲۲۰۷۰۲ :

(آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار)
(همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای خود اقدام فرمایید)
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰امالک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر
در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک یک اصلی بخش ۱۱
 ۱۴۱فرعــی آقــای محیارضــا احمــدی فرزند میالدنســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثی بمســاحت  ۱۶۹متــر مربع خریــداری از مالک رســمی برابر رای شــماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۶۶۷مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  ۲اصلی بخش۱۱
 ۲۹۹فرعی آقای حسن ذره پرور آزاد فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بسماحت  ۲۳۹٫۳۷متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۸۷۱مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  ۶۶اصلی بخش۲
 ۱۵۰۳فرعی آقای داود اهور فرزند ارسالن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۱۳۲
متر مربع خریداری از اسدالع دیلمی مالک رسمی برابر رای
شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۷۰۸مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
 ۱۵۱۰فرعی آقای اصغر حسین پور مهلبانی فرزند زلفعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۱۵۰٫۹۵متر مربع خریداری از آقای تقی مجازی و سیف اله
شاطری و علی اکبر رضائی بالسویه مالک رسمی بنابر رای شماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۶۷۱مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
 ۱۵۷۰فرعی اقای سید قاسم حسینیان فرزند میر جعفر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  ۲۲۷٫۳۵متر مربع خریداری از خانم شعله پایدار باوندپور مالک رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۸۳۳مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
 ۱۸۰۱فرعی آقای محمد شکری مرزنگو فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۱۱۲٫۷۴متر مربع خریداری از آقای تقی نصیری کناری مالک رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۴۰۹مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
 ۳۵۷۹فرعی آقای محمدعلی تقی پور فریدونی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۱۰۴٫۶۲متر مربع خریداری از نورعلی عباس زاده مالک رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۵۵۰۵مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
 ۴۳۹۸فرعی آقای شــمس اله مقدم فرزند عین اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۱۰۱٫۶۸متر مربع خریداری بمیزان  ۱٫۶۸متر از آقای محمدعلی
محسنی و مقدار  ۱۰۰متر مربع از مالکیت شرکت فرهنگیان مالک رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۳۶۱مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
 ۹۷۴۱فرعی آقای اسمعیل صفرپور کالگر فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  ۹۵٫۵متر مربع خریداری از آقای معصومعلی طالبی مالک رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۰۹۷مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  ۶۸اصلی بخش۲
باقیمانده  ۶۸اصلی آقای مرتضی حســینی فرزند میر رمضان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که ســه دانگ عرصه آن واقف میباشد بمساحت  ۵۰۰۰متر مربع
خریداری از خانم هاجر اسالمیان امیری مالک رسمی برابر
رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۱۱۱مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک یک اصلی بخش۱۱
 ۳۹فرعی آقای منصور علی پور فرزند رحمت اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  ۱۴۶٫۰۶متر مربع خریداری از میزان  ۱۰۱٫۰۴متر مربع از سهم
فاطمه و بیوک هردو طالب زاده میالنی بالسویه مالک رسمی و میزان  ۴۴٫۶۶متر از کوچه متروکه برابر رای اصالحی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۴۵۹۱مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده  ۱۳آیین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این
روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیمو رســید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  ۱۳آیین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع میرساند و نسبت به امالک در جریان
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۰۸/۲۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰۹/۰۶ :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار
علی قاضی زاده کردی

آگهی دعوت سهامداران
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت با مسئولیت محدود
سوشــیان تجهیز پارس به شــماره ثبت  501967و شناسه
ملــی  14006381279دعوت میشــود تا در جلســه مجمع
عمومــی بــه طور فــوق العــاده کــه در ســاعت  ۱۰:۰۰صبح
مــورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۲در آدرس شــرکت بــه نشــانی
تهران،محمودیه،خیابــان صفــای اصفهانی،خیابــان ســاالر
،پــاک ،16بــرج مهرگان،طبقه چهارم ،واحد غربی ،کدپســتی
 1986745846تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:
انحالل شرکت
هیات مدیره شرکت سوشیان تجهیز پارس

آمار ،نرخ تورم مهرمــاه  ۴۵.۴درصد
اعالم شده است.
تغییر محســوس قیمــت دالر ،طال،
ســکه ،خودرو و مســکن در سه ماه
گذشــته به حدی بوده است که امروز
کارشناسان به دولت هشدار میدهند
در صورت ادامه روند کنونی ،به زودی
ماهعســل دولت تمام خواهد شــد؛ تا
جایی که به تازگی موجی از انتقادات
هم در میــان کارشناســان و هم در
درون مجلــس از عملکــرد اقتصادی
دولت شنیده میشود.
قیمت دالر  ۱۰.۸درصد باال رفت
افزایش قیمت حــدود  ۲هزار و ۷۸۶
تومانــی قیمــت دالر از نیمــه مرداد
تاکنون ،منجر به تغییر رفتار بســیار از

آگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
نظــر به اینکــه در اجــرای قانون تعییــن وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۷۱۲۳۰۰۱۶۰۵مــورخ
۱۴۰۰/۰۸/۰۵تصرفات اقای عبدالحســن منصوری مهــر فرزند عبدالعباس
شماره شناسنامه  ۲۸۲۷دارای کد ملی  ۱۷۵۱۰۶۹۰۴۴صادره از اهواز نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۹/۵۲متر مربع در قسمتی از پالک
 ۲۶۹۰/۳۸واقــع در بخــش دو اهواز اخبار خروجی بنام حــاج علی خدادادی و
حاج حســین و حاج عباس و حاج موســی و ابراهیم خدادادی برابر ماده  ۳قانون
مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم اگهی میگرددتا
هر کس بنسبت به تصرفات افروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشداز
تاریخ انتشــارنوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رامســتقیما به
اداره ثبت اسناد و امالک اهوازتسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی
تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ وبــه اداره ثبت محل تحویل نمایند
بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر
مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
م /الف ۵/۱۵۴۵
نصرت اله
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

بازارها شــده است .دولت دوازدهم در
نیمه مرداد ،بازار ارز را با دالر  ۲۵هزار
و  ۶۳۸هزار تومانی به دولت سیزدهم
تحویــل داد و هماکنون عددی که از
دالر در بــازار ارز دیده میشــود ،در
حدود  ۲۸هزار و  ۴۲۴تومان اســت؛
این یعنی افزایش  ۱۰.۸درصدی.
سکه  ۱۳.۲درصد گران شد
در بازار ســکه نیز رشــد یک میلیون
و  ۴۸۱هزار تومــان را از نیمه مرداد
تاکنون شــاهد بودیم .هر قطعه سکه
امامی در نیمه مردادمــاه  ۱۱میلیون
و  ۱۴۳هــزار تومان قیمت داشــت و
حــاال در بازار باید ســکه امامی را با
قیمــت  ۱۲میلیون و  ۶۲۴هزار تومان
خریــداری کرد .در این بازه زمانی هر

قطعه ســکه امامی  ۱۳.۲درصدی را
تجربه کرده است.
طال  ۱۶.۷درصد جهید
بــازار طال نیز از نیمه مرداد تاکنون از
رشــد قیمتها بینصیب نمانده است؛
تا جایــی که قیمت هــر گرم طالی
۱۸عیــار در حدود  ۱۸۱هــزار تومان
گران شــده اســت .در نیمه مرداد هر
گرم طــای ۱۸عیار بــا قیمت یک
میلیــون و  ۸۲هــزار و  ۸۰۰تومــان
خریداری میشد و این در حالی است
که هماکنون در بــازار یک میلیون و
 ۲۶۳هــزار و  ۸۰۰تومان قیمت دارد.
هر گــرم طالی ۱۸عیار از نیمه مرداد
تاکنون جهش  ۱۶.۷درصدی داشــته
است.
بورس فقط  ۳.۴درصد رشد کرد
اما بورس از رشــد قیمتهــا تقریبا
کمتریــن ســهم را داشــته؛ این در
حالی اســت که با وجود وعده دولت
ســیزدهم ،انتظــار میرفــت تغییر
محسوس شاخص بورس اتفاق بیفتد.
 ۴۷هزار و  ،۷۱۷عددی است که بازار
ســهام از نیمه مرداد تاکنون به خود
دیده اســت .در نیمه مرداد شــاخص
بــورس در رقم یــک میلیون و ۴۰۷
هزار و  ۷۶۲واحد ایستاده بود و حاال
شــاخص یک میلیون و  ۴۵۶هزار و
 ۴۷۹واحد است؛ این یعنی  ۳.۴واحد
رشد شاخص.
بازار خودرو تکان خورد
تــکان قیمتها در بازار بیمشــتری
خودرو از نیمه مرداد تاکنون شــدید
بــوده؛ تا جایی که اعداد و ارقام ،لرزه
به جان خریداران انداخته است .رشد
 ۲۰میلیون تومانــی قیمت پراید۲۵ ،
میلیون تومانی پــژو ۵۶ ،۴۰۵میلیون
تومانی پژوپارس ســاده ۲۳ ،میلیون
تومانــی تیبا هاچبــک و  ۳۵میلیون
تومانی ســاینا ،اعدادی است که بازار

اساســی توسط وزارت جهاد کشــاورزی از جمله انواع نان ،سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیهای اعالم کرد
بر اساس دســتورالعملها و ضوابط تدوین شده قبل ،هرگونه تغییر
در قیمت نان پیش از این به کارگروههای اســتانی گندم آرد و نان
با ریاست استانداران محترم سراسر کشور واگذار شده و قیمتهای
اعالمی اخیر توســط وزارت جهاد کشــاورزی صرف ًا مربوط به شهر
تهران اســت که پیش از این در کارگروه استانی مصوب گردیده و
ارتباطی به سایر استانها و شهرستانهای سراسر کشور ندارد.
بر اســاس این گزارش ،قیمتهای اعالمی شهر تهران نیز پیش از
این در کارگروه گندم آرد و نان اســتان تهران مصوب شــده و در
حال اجرا اســت و میبایست رعایت شود و هیچ گونه افزایشی نباید
صورت گیرد.
بدیهی است کلیه بازرسان ســازمانهای جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن تجارت و اتاق اصناف سراســر کشــور مکلفاند با هر گونه

خودرو به خود دیده اســت .البته این
خودروها ،تنها  ۵نمونه از خودروهایی
اســت که در بازار خودرو گران شده
است.
گزارشها نشــان میدهــد پراید در
نیمه مــرداد  ۱۴۳میلیون تومان ،پژو
 ۴۰۵در حــدود  ۲۲۰میلیون تومان،
پژوپــارس  ۲۵۴میلیــون تومان ،تیبا
هاچبک  ۱۵۱میلیون تومان و ســاینا
 ۱۵۲میلیون تومان قیمت داشت .این
در حالی اســت که هماکنون پراید در
بازار بــا قیمتی در حدود  ۱۶۳میلیون
تومان ،پژو ۴۰۵با قیمت  ۲۴۵میلیون
تومان ،پژوپارس  ۳۱۰میلیون تومان،
تیبــا هاچبک  ۱۷۴میلیــون تومان و
ســاینا  ۱۷۸میلیون تومان به فروش
میرود.
بر همین اساس ،از نیمه مرداد تاکنون
پرایــد  ۱۳.۹درصد ،پــژو ۴۰۵حدود
 ۱۱.۳درصد ،پژوپارس  ۲۲درصد ،تیبا
هاچبک  ۱۵.۲درصد و ســاینا ۱۷.۱
درصد گران شده است.
روزنامــه اطالعــات :معلوم اســت
کــدام مرجعی اجــازه افزایش قیمت
محصوالت ســایپا و ایران خودرو را
صادر کرد؟
مسکن  ۵.۲درصد گران شد
همراســتا با بازار طال ،ســکه ،ارز و
خــودرو ،بازار مســکن نیــز حرکتی
صعودی داشــت؛ این را میشــود در
گزارشهای بانک مرکزی مشــاهده
کرد .براساس گزارش بانک مرکزی،
متوســط قیمــت هر مترمربــع واحد
مســکونی در تهــران در تیرماه ۳۰
میلیون و  ۴۴هزار تومان اعالم شــده
بود و این در حالی است که در مهرماه
این عدد بــه  ۳۱میلیون و  ۶۳۱هزار
تومان افزایش یافــت .به عبارتی در
این مدت قیمت خانه  ۵.۲درصد رشد
کرده است.

افزایــش قیمت انواع نــان برخورد قانونی الزم معمــول و پرونده
تخلف برای برخورد قانونی در اسرع وقت به شعب سازمان تعزیرات
حکومتی ارسال نمایند.

کارت خــودرو ســواری فولکس گل رنگ ســفید روغنی مدل

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی تولید کنندگان فرش دستی استان یزدبه شماره ثبت
 1157و شناســه ملی 10861597336به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
ســالیانه مــورخ 29/04/1400برابرتاییدیه به شــماره28864/34مورخ0/1400
10/5ســازمان صنعت،معــدن و تجارت اســتان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای
غالمحســین جعفری ندوشن به کدملی  4433205605به سمت بازرس اصلی وآقای
محمد زارع زردینی به کدملی  5529788114به سمت بازرس علی البدل برای یک
ســال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به ســال99بتصویب رسید .اداره
کل ثبت اســناد و امالک استان یزد اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
()1219460

کارت خودرو ســواری پــژو ۲۰۶رنگ ســفید مدل ۱۳۹۳

کارت خودرو ســواری جک اس ۵رنگ مشــکی مدل 1397

بــه شــماره موتــور  ۱۶۳B0071850و شــماره شاســی

به شــماره موتور  HFC4GA31DK0000404و شــماره

 NAAP13FE1EJ489227و شــماره پــاک  ۴۸۱ص

شاســی  NAKSH7323JB168039و شماره پالک 679

 ۲۳ایــران  ۴۶متعلق به خانم آناهیتــا تجلی فر مفقود و از

ص  86ایران  88متعلق به آقای میالد خسروی مفقود و از

درجه اعتبار ساقط است.

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری دنا رنگ خاکستری مدل 1398

کارت خــودرو ســواری دنا رنگ خاکســتری مدل  1398به

به شــماره موتور  NAAW01HE8KE174090و شماره

شــماره موتــور  NAAW01HE8KE174090و شــماره

شاســی  KE174090و شماره پالک  673د  96ایران 30

شاســی  KE174090و شماره پالک  673د  96ایران 30

متعلق به آقــای محمدجواد بطحایی مفقود و از درجه اعتبار

متعلق به آقــای محمدجواد بطحایی مفقود و از درجه اعتبار

 ۱۳۸۵به شــماره موتور  UDH375832و شــماره شاســی
 IR85521005907و شــماره پــاک  442ط  19ایران 13
متعلق به خانم مهســا اخالقی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

ساقط است.
کارت خــودرو ســواری پرایــد رنــگ ســفید مــدل ۱۳۹۴
بــه شــماره موتــور  ۵۳۵۱۲۸۲و شــماره شاســی
 NAS412100F3372581و شــماره پــاک  ۲۸۲و ۳۶
ایران  ۲۵متعلق به آقای مهدی حقی قیه باشــی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کشــاورزی و مکانیزاســیون
راهوران شــهباز ســر آســیاب به شــماره ثبت  139و شناسه ملی
 10260037072بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ
 1398/02/30و نامــه شــماره  1164-1398/05/16اداره
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــادرود تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :
امیرعباس مظلومی بشــماره ملی  1239208219به ســمت رئیس
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل و الدن نائینــی بــادی بشــماره ملی
 1239926561به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ربیع مظلومی
بشــماره ملی  1239203942به سمت منشــی برای مدت  3سال
انتخاب گردیدند .کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک،
ســفته و بــرات و اوراق بهادار بــا امضای آقــای امیرعباس مظلومی
(مدیرعامــل) و خانــم الدن نائینی بــادی (نائب رئیــس) و در غیاب
خانــم الدن نائینی بادی (نائب رئیس) بــا امضای آقای ربیع مظلومی
(منشی) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضاء آقای
امیرعبــاس مظلومــی (مدیرعامل) و مهر شــرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بادرود ()1221554

ساقط است.
کارت خودرو ســواری پــژو 405رنگ مشــکی مدل 1383
بــه شــماره موتــور  12483075306و شــماره شاســی
 83033947و شــماره پالک  943م  97ایران  55متعلق
به آقای نادر نوروزی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است

برگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  405رنگ مشــکی مدل
 1383به شماره موتور  12483075306و شماره شاسی
 83033947و شــماره پالک  493م  97ایران  55متعلق
به آقای نادر نوروزی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

کارت خــودرو ســواری پــژو رنــگ ســفید مــدل 1398
بــه شــماره موتــور  166B0028307و شــماره شاســی
 NAAP41FE2KJ371985و شماره پالک  629ص 55
ایران  10متعلق به خانم ســارا احمدی مشــکنانی مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

