حجت االسالم
مصباحي مقدم:
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جهاد سازندگي
براي مديريت
آب و خاک بايد
احيا شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه احياي جهاد سازندگي از ضروريات ايجاد
مديريت بهينه در منابع آب و خاک کشور است ،گفت :در شرايط جديد براي حفظ روند
منطقي رشد اقتصاد کشور بايد روي مزيتهاي نسبي اقتصاد داخلي خود بهويژه در حوزه
کشاورزي تأکيد کنيم.حجتاالسالم والمسلمين غالمرضا مصباحي مقدم در گفتگو با
تسنيم ،با بيان اينکه "براي عبور از چالشهاي اقتصادي بايد به سياستهاي اقتصاد مقاومتي
رجوع کنيم" گفت :بعد از اينکه برجام با خروج آمريکا با چالش جدي روبهرو شد ،بايد
سياستگذاري هاي اصلي کشور در حوزه اقتصاد تغيير کند.وي افزود :شايد چند سال است
فرصتهاي مختلف اقتصادي ما به اين توافق معطوف شده بدون آنکه دستاورد چشمگيري
داشته باشد .دولت ميتوانست اين مذاکرات را در مسير خودش پيش ببرد ولي همزمان
تمرکز خود را براي حل مشکالت اقتصادي با توجه به ظرفيتهاي ملي قرار دهد.مصباحي

اقتصادي
رئيس سازمان توسعه تجارت:

سهم  80درصدي واگنسازان داخلي
از توليد واگن باري
قائم مقام راهآهن با تاکيد بر اينکه خوشبختانه در حوزه صنايع ريلي توانمنديهاي
خيلي خوبي داريم ،اظهار کرد :بالغ بر  80درصد واگنهاي باري 50 ،تا  60درصد
واگن مسافري و در لکوموتيو سهم داخل  40درصد است و  60درصد از خارج
تامين ميشود.به گزارش تسنيم ،حسين عاشوري در نشست خبري ششمين
نمايشگاه بين المللي حملونقل ريلي ،صنايع ،تجهيزات و خدمات وابسته ،با اشاره
به ضرورت تغيير اساسنامه راهآهن براي حفظ بخشي از توان حمل بار ريلي جهت
حمل کاالهاي دولتي ،گفت :با وجود خروج آمريکا از برجام،طرفهاي قرارداد ايران
براي توليد واگن اعالم کردهاند به همکاري خود با کشورمان ادامه ميدهند .وي با
ت  100درصد تجهيزات مانند تراورس توليد داخل
بيان اينکه در حوزه زيرساخ 
است ،اظهار کرد :تامين منابع مالي نقطه ضعف بخش ريلي است ،خريدار يعني
بخش خصوصي منابع مالي الزم را براي خريد ندارد که باعث ميشود تقاضاها
براي خريد به تعويق بيفتد يا از ميزان آن کم شود .طي دو سه سال اخير تالش
کردهايم با بستههاي حمايتي اين ضعف را برطرف کنيم.

»

مفتح مطرح کرد؛

خودروهاي ثبتسفارش نشده ،قاچاق نيستند

قيمت زعفران نگين بر تابلوي آتي
منطقي است

قائم مقام راهآهن اعالم کرد؛

خانه متري  ۱/۵ميليون گران شد
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يک فعال بازار طالي سرخ به قيمت زعفران در بازار آتي اشاره کرد و در پاسخ
به اين پرسش که آيا اين قيمت با توجه به بازار نقدي ،منطقي است؟ گفت:
قيمت موجود در بازار آتي نرخ بسيار خوبي بوده و نسبت به بازار نقدي منطقي
است .به گزارش ايرنا ،تاج محمد جهانشيري از توليدکنندگان زعفران درباره
راه اندازي معامالت آتي زعفران در بورس کاالي ايران گفت :ورود زعفران به
بورس کاال و راه اندازي معامالت آتي اين محصول اقدام بسيار خوبي است
زيرا باعث پوشش ريسک ،شفافيت قيمت و حذف واسطه ها مي شود و دست
دالالن پر شمار را از بازار اين محصول ارزشمند کوتاه مي کند.وي با بيان اينکه
کشاورزان با قرارداد آتي زعفران و چگونگي معامله آن در بورس کاال آشنا شده اند،
افزود :ورود زعفران به بورس کاال در بازار نقدي و آتي ،براي کشاورزان و
مصرف کنندگان مزيت هاي زيادي دارد زيرا وقتي قيمت واقعي زعفران از
طريق عرضه و تقاضا بر تابلوي بورس نقش مي بندد ،کشاورزان از قيمت ها
مطلع شده و ديگر محصول شان را با قيمت هاي پايين به صادرکنندگان و
خريداران خارجي نمي فروشند .وي به روند قيمتي زعفران در بازار نقدي و
آتي اشاره کرد و افزود :قيمت زعفران بستگي به ميزان توليد اين محصول
در فصل برداشت دارد ،زيرا پيش از اينکه سازمان تعاوني روستايي ،زعفران
را از کشاورزان خريداري کند ،اين محصول در خانه ها نگه داري مي شد و
افت قيمت داشت اما با ورود سازمان تعاوني روستايي و خريد اين محصول از
کشاورزان ،قيمت آن باال رفت

مقدم ابراز کرد :براي حفظ روند رو به رشد اقتصاد کشور در شرايط جديد پساخروج ،بايد
روي مزيتهاي نسبي اقتصاد داخلي خود تأکيد کنيم .يکي از بخشهايي که مزيت نسبي
مناسبي در آن وجود دارد بخش کشاورزي است .گزارشهاي مختلف نشان ميدهد با
همين وضعيت آب و خاک ميتوانيم غذاي مورد نياز بيش از  300ميليون نفر را تأمين
کنيم .براي انجام اين اتفاق بايد مديريت بهينه آب و خاک را در دستور کار قرار دهيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه ،مديريت آب و خاک با احياي مجدد
جهاد سازندگي سابق يکي از ضروريات اقتصاد منهاي برجام است ،گفت :بايد زمينهاي
کشاورزي يکپارچه شود و با حفظ مالکيت به کشاورزان نسق داده شود .همين طور جوانان
تحصيلکرده مردم در حوزه کشاورزي در همين زمينها براي افزايش بهرهوري و استفاده از
روشهاي بهروز بهکار گرفته شوند.

خبر »

رئيس سازمان توسعه تجارت ضمن تاکيد بر اينکه
خودروهاي ثبت سفارش نشده ،قاچاق نيستند ،اعالم
کرد :براي اينکه صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از
صادرات را براي واردات به فعاالن اين بخش اختصاص
دهند ،ليستي تهيه شده که به زودي اعالم ميشود.به
گزارش ايسنا ،مجتبي خسروتاج معاون وزير صنعت،
معدن و تجارت در نشست خبري به ارائ ه توضيحاتي
درباره وضعيت واردات و صادرات کشور پس از ابالغ

ضرورت تعيين تکليف ميزان بدهي هاي دولت

مصوبههاي مربوط به نرخ ارز پرداخت و گفت :براي
اينکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کاالها با
واردکنندگان وارد مذاکره شوند ،ليستي تهيه شده که
منتظر تاييد و تصويب معاون اول رياست جمهور است.
وي اظهار کرد:پس از تاييد ،کاالهاي مورد اشاره در اين
ليست به زودي اعالم خواهد شد.رئيس سازمان توسعه
تجارت توضيحاتي درباره بحث خودروهايي که بدون ثبت
سفارش وارد کشور شدهاند پرداخت و گفت:در ارتباط با
خودرو در گذشته در پنج نوبت اطالعرساني کردهام .از
اواسط سال گذشته متوجه شديم برخي خودروهايي که
در گمرکات ترخيص شده در سيستم ما ثبت سفارش
نشده است.وي با بيان اينکه انجام ثبت سفارش از سالها
قبل برون سپاري شده است و در اختيار يک شرکت
قرار دارد ،اظهار کرد :از سوي اين شرکت گزارشاتي به
ما رسيد که بخشي از ثبت سفارشهاي صورت گرفته
از سوي آنها انجام نشده است.

سخنگوي کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
تشکيل دفتر پايش بدهي هاي دولت در سازمان برنامه و
بودجه و وزارت اقتصاد را مثبت ارزيابي کرد.محمدمهدي
مفتح در گفتگو با خانه ملت،درباره وضعيت بدهي هاي
دولت گفت:به طور طبيعي بايد ميزان بدهي هاي دولت
در کنترل و مشخص باشد همچنين بايد برنامه ريزي
مشخصي براي تسويه بدهي ها وجود داشته باشد.وي
افزود:دولت از پشتوانه بزرگي برخوردار بوده و براي انجام
امور و تامين هزينه ها ممکن است به طور طبيعي در
برخي از مقاطع زماني بدهي داشته باشد و به عبارتي
در مقاطعي توازن درآمد و هزينه ها برقرار نباشد.مفتح
تصريح کرد:بايد فضا براي دولت وجود داشته باشد تا
بطور مثال در يک مقطع زماني هزينه انجام دهد و در
آينده از محل درآمدها پيش بيني شده هزينه ها را
جبران کند.ميزان بدهي هاي دولتي بايد منطقي باشد
و براساس شاخص هاي اقتصادي سنجيده شود.نماينده

مردم تويسرکان در مجلس گفت:به نظر مي رسد ميزان
بدهي هاي دولت باال باشد چرا که در سال هاي اخير
ميزان تامين منابع مالي در بودجه از راهکار انتشار اوراق
مشارکتباالرفتهاست.سخنگويکميسيونبرنامه،بودجه
و محاسبات مجلس يادآور شد:اينکه شنيده مي شود
در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد دفتر پايش
بدهي ها دولت تشکيل شده اقدام خوبي در راستاي
تعيين تکليف بدهي هاي دولتي است.

ابراهيم رزاقي:

فهم برخي مديران از مديريت فقط دريافت حقوق نجومي است

يک استاد دانشگاه با اشاره به اينکه فهم برخي از مديران از
مديريت فقط دريافت حقوق نجومي است گفت:جمعيت جوان
کشور فرصت است نه تهديد و مديراني که از اين مسئله به عنوان
تهديد ياد ميکنند به جهت سوء مديريتشان است که نتوانستند
از اين ظرفيت عظيم بهره ببرند.به گزارش تسنيم ،ابراهيم رزاقي،
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از فروش نفت خام و واردات
بنزين گفت :دولت بايد به جاي اينکه به فکر فروش خام فروشي
باشد به فکر ايجاد صنايع و استفاده از انرژي در اين راه باشد.
مثال تفاوت فروش نفت خام و تبديل آن به صنايع پتروشيمي
 250هزار شغل به ازاي هر ميليون تن صادرات پتروشيمي است
که ايجاد ميشود.رزاقي با اشاره به اينکه شيوه اخذ ماليات بايد با
سياست اقتصادي همراه باشد گفت :در سياستهاي اقتصادي همانند
همه جاي دنيا بايد اصل حمايت از توليد و توليدکننده باشد.اين
استاد دانشگاه افزود :در دنيا با اخذ ماليات سنگين از فعاليتهاي
اقتصادي غير توليدي سرمايه را به سمت توليد سوق ميدهند نه
اينکه با اخذ ماليات بخواهند کمر توليد کننده را در زير ماليات
سنگين خرد کنند.وي با انتقاد از شيوه بدون سياست اقتصادي
درست اخذ ماليات در کشور گفت :سود برخي از فعاليتهاي غير
توليدي به  200درصد ميرسد اما آنچنان مالياتي از آنها دريافت
نميشود در حالي که با گرفتن ماليات بدون محاسبه دقيق از

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت
زيبروز آريا (سهامي خاص)

آگهي دعوت سهامداران شركت زيب روز آريا
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  2191و
شناسه ملي  10860057442جهت تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
فوقالعاده كه در ساعت  9مورخ  1397/4/6در آدرس :بهبهان  -ميدان شهيد
محسني پالك  13تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انحالل شركت
 -2ساير مواردي كه در صالحيت اين مجمع باشد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :
هيات مديره

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت اول)
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
تعاوني صيادي جاللي

در ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1397/04/16در محل دفتر شركت تعاوني
صيادي جاللي برگزار ميشود .از كليه اعضاي تعاوني دعوت ميشود با در دست
داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در
اين جلسه حضور به هم رسانيد.
 -1از داوطلبين سمت اعضاي هيات مديره و بازرسي دعوت ميشود جهت
ثبتنام با در دست داشتن كپي شناسنامه ،كارت ملي ،آخرين مدرك تحصيلي
و دو قطعه عكس يك هفته پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر تعاوني مراجعه و
ضمن تكميل فرم ثبتنام رسيد دريافت نماييد.
 -2كساني كه امكان حضورشان در مجمع عمومي ميسر نميباشد ميتوانند
حق راي خود را طي وكالتنامه به عضو يا غيرعضو ديگري واگذار نمايند (هر
عضو تنها ميتواند وكالت  3نفر از اعضا و غيرعضو ميتواند وكالت يك نفر از
اعضاء را به عهده بگيرد) حضور وكيل و موكل جهت تاييد وكالتنامه در محل
دفتر الزامي ميباشد.
زمان ثبت وكالتنامهها از ساعت  9تا  12روز يكشنبه مورخ 97/04/10
ميباشد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز مالي سال  1396و حساب سود و
زيان شركت
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :
اعضاء هيات مديره تعاوني صيادي جاللي
عباس ماهيني رئيس هيات مديره شركت تعاوني صيادي جاللي -
عمار ماهيني نايبرئيس هيات مديره شركت تعاوني صيادي جاللي -
خداداد ماهيني منشي هيات مديره شركت تعاوني صيادي جاللي

توليد کنندگان کمر آنها را شکستهاند.رزاقي با تذکر نسبت به
اينکه دولت بايد توليدکنندگان داخلي را کمک و حمايت کند
گفت :هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که نسبت به توليد داخلي
خود بي تفاوت باشد و همه کشورها از فرانسه و آلمان گرفته تا
آمريکا و چين نسبت به توليد داخلي خود تعصب دارند و براي
رشد آن يارانه به توليد کنندگان خود پرداخت ميکنند.وي با
انتقاد از شيوه بانکها در پرداخت سود گفت :براي نابودي توليد
يک کشور سود بانکي به شيوه فعلي کافي است که به دو شيوه
مختلف به جنگ با توليد مي آيند.رزاقي با تصريح به اينکه اولين
ضربه اي که سود بانکي به توليد مي زند جذب سرمايه گذاران
در توليد کشور است گفت :وقتي سود بانکي  20درصد است که
معاف از ماليات نيز است فرد براي سرمايه گذاري در توليد چه
توجيه عقلي بايد داشته باشد که هم سود کمتر دارد ،هم ماليات
بايد بپردازد و هم توليد مشغله هاي خاص خود را دارد  .بانکها
نيز در توليد سرمايه گذاري قابل توجهي ندارند و سرمايه گذاري
بانکها در توليد بيشتر شعار است تا واقعيت داشته باشد و وامهاي
کارآفريني آنها با سودهاي آنچناني اش بيشتر مناسب براي
ورشکست کردن کارآفرين و توليد کننده است تا بخواهد براي
توليد و کار آفريني راهگشا باشد.وي با بيان اينکه دومين ضربه
سود باالي بانکي ايجاد تورم در جامعه است گفت :وقتي جامعه

آگهي دعوت به مجمع عادي (نوبت دوم)
جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني مصرف كارگران خاك چيني و مشاغل
آزاد تامين اجتماعي مرند  5025به شماره ثبت  166و به شناسه ملي 10200019029
(نوبت دوم) در ساعت  10روز جمعه مورخ  1397/04/08در محل مسجد يالدور
واقع در مرند خيابان شريعتي برگزار خواهد شد .لذا از كليه اعضاي شركت
تعاوني دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و زيان و گزارشهاي
مالي هيات مديره و بازرسان مربوط به سال 1396
 -3تعيين خط مشي و برنامه آتي شركت
 -4تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 97
 -5انتخاب بازرسان براي مدت قانوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
 -7اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش ماشين سواري
 -8اتخاذ تصميم نسبت به فروش زمين تعاوني (خيابان طالقاني) و خريد ملك
مجاور با فروشگاه تعاوني
تذكر  - 2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي وكيل خود را اعزام
نمايند ميبايست از ساعت  8تا  18مورخه  1397/04/06نام وكيل در حضور
هيات مديره و بازرس دريافت دارند .توضيح اينكه به وكالتنامههاي غيررسمي
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :
هيات مديره شركت تعاوني خاك چيني

آگهي دعوت سهامداران به مجمع عمومي عادي
نوبت اول شركت سامان شيمي (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  1883و شناسه ملي 10460052410
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت اصالتا با در دست داشتن كارت شناسايي
يا وكيل تاماالختيار به همراه وكالتنامه محضري دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  11روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07
در آدرس محل كارخانه واقع در زنجان كيلومتر  17جاده تهران (اقامتگاه
قانوني) كد پستي  4516134869تلفن  024-32462289تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1396
 -2انتخاب بازرس قانوني اصلي و عليالبدل براي يك سال مالي منتهي به
1397/12/29
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/3/22 :
هيات مديره
خ ش97/3/22 :

آگهي دعوت سهامداران شركت منحله توليدي لوله
و پروفيل وليعصر(عج) زاهدان (سهامي خاص)
به شماره ثبت  1375و شناسه ملي 10500049667
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
عادي در ساعت  10صبح مورخه  1397/04/04در محل قانوني شركت حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
انتخاب مدير تصفيه  -انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/3/22 :
شركت منحله توليدي لوله و پروفيل
خ ش97/3/22 :
وليعصر(عج) زاهدان

ثبات اقتصادي نداشته باشد اولين گروهي که صدمه مي بيند
کارآفرين و توليد کننده است.اين استاد دانشگاه با اشاره به جمله
تاريخي حضرت امام که مي فرمودند که ثروت اگر مشروع نيز
باشد نبايد انباشت شود و بايستي به سمت کارخانه سوق داده
شود گفت :پياده سازي اين دغدغه حضرت امام وقتي ميسر است
که سياست اقتصادي درستي اتخاذ شود و سپس دولتمردان آن
را اجرايي کنند.رزاقي با بيان اينکه رونق توليد در کشور احتياج
به دو فاکتور کوشش خستگي ناپذير و نگاه عدم انباشت سرمايه
و گردش آن در جامعه دارد گفت :براي اينکه اين دو مقوله در
جامعه سرايت کند و در کشور اجرايي شود نيازمند مديراني با
روحيه و مديريت جهادي هستيم که ابتدا به فکر انباشت سرمايه
براي خود نباشند و پر تالش باشند تا بتواند چنين مواردي را به
جامعه ترزيق کنند و براي اجرايي سازي آن راه حل پيدا کنند.
وي با تصريح به اينکه وقتي وزيري منزل شخصي اش هزار متر
زير بنا دارد نمي تواند دغدغه انتقال ثروت به بخش توليد را داشته
باشد چرا که خود بزرگترين مانع انتقال سرمايه به توليد است
گفت :اين فرد نه حامي ماليات گرفتن از سرمايههاي انباشت
شده غير توليدي است و نه از راهکارهايي که اين سرمايه را به
توليد انتقال ميدهد حمايت ميکند و نتيجه آن تصويب قوانين
مالياتي و  ...بر عليه توليد و توليد کننده ميشود.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده -
نوبت اول
شركت تعاوني اعتبار كاركنان پرستاري
و مامائي دانشگاه علوم پزشكي
آذربايجانغربي به شماره ثبت 6060

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني اعتبار كاركنان پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي آ.غ راس ساعت
 6عصر روز شنبه مورخه  1397/04/02در محل سالن آمفيتئاتر بيمارستان امام
خميني واقع در خيابان ارشاد تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء
محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و
ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده
 19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع
ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده
تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي
يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير
از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره /بازرس
بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع
بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح و تصويب اساسنامه
جديد منطبق با «دستورالعمل اجرايي ،تاسيس ،فعاليت و نظارت بر شركتهاي
تعاوني اعتبار» مصوب جلسه مورخ  96/3/9شوراي پول و اعتبار
 -2تغيير و اصالح ماده  6اساسنامه مبني بر تغيير آدرس شركت تعاوني به
آدرس جديد واقع در اروميه خيابان رسالت ،كوي اورژانس ستاد دانشگاه علوم
پزشكي استان آذربايجانغربي
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار
تاريخ انتشار 97/3/22 :كاركنان پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي
آذربايجانغربي
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خ ش97/3/22 :
آگهي فقدان سند مالكيت
خانم سميه سادات طالب فريدني با تسليم استشهاديه مصدق ذيل شماره
 3037و  3038به تاريخ  97/2/26دفترخانه  1567تهران اعالم نموده سند
مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه  12واقع در سمت شمال شرقي
طبقه  6به مساحت  50/82مترمربع طلق با عرصه وقف به پالك  10404فرعي
از  6719اصلي مفروز از شماره  9087فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 2
تهران ذيل ثبت دفتر الكترونيكي  139620301151020140به نام سميه سادات
طالب فريدني ثبت و به شماره چاپي  925648مستند به سند قطعي -94019
 96/6/6دفترخانه  165تهران و گواهي حصر وراثت  95/12/22-951274مجتمع
شماره  8حل اختالف تهران صادر و تسليم گرديده است كه به علت جابجايي
مفقود گرديده است و به موجب درخواست به شماره  4902به تاريخ 97/3/2
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است .لذا در اجراي
ماده  120آييننامه اصالحي قانون ثبت (مصوب  )80/11/8مراتب در يك نوبت
آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي انجام معامله نسبت به ملك
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت  10روز پس از انتشار
اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين
منطقه واقع در تهران بزرگراه شهيد باقري پشت مجتمع قضايي شهيد باهنر
خيابان شهيد نوروزيان اداره ثبت اسناد و امالك منطقه لويزان تسليم و رسيد
اخذ نمايند .بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و
يا در صورت اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله طبق مقررات
المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
عليزاده  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك
لويزان
مالف12369 :
د ت97/3/22 :

از ارديبهشت ماه  ۱۳۹۶تا ارديبهشت ماه  ۱۳۹۷قيمت خانه در
تهران متري يک ميليون و  ۴۵۰هزار تومان افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا ،ميانگين قيمت مسکن شهر تهران در ارديبهشت
ماه  ۱۳۹۶متري  ۴ميليون و  ۵۳۰هزار تومان بود که اين رقم
در ارديبهشت ماه  ۱۳۹۷به متري  ۵ميليون و  ۹۸۰هزار تومان
رسيده و در اين شرايط قدرت خريد مسکن توسط خانوارها با توجه
به نرخ تورم عمومي حدود  ۲۵درصد کاهش يافته است .از سوي
ديگر ،نقش برخي دفاتر مشاوران امالک به عنوان عامل ثانويه در
رشد قيمتها طي  6ماه اخير محسوس بوده است.

با حضور 31کشورجهان:

بزرگ ترين رويداد بين المللي صنايع
کشاورزي و غذايي برگزار مي شود
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،مواد غذايي،
ماشين آالت و صنايع وابسته ايران آگروفود  2018که بزرگترين نمايشگاه
کشاورزي و غذايي منطقه محسوب مي شود ،از هشتم تا يازدهم تيرماه با
حضور بيش از هزار و 300شرکت داخلي و خارجي از جمهوري اسالمي
ايران و  31کشورجهان در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني بيست و پنجمين
نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،و مواد غذايي؛ در اين نمايشگاه
بيش از  760شرکت و واحد توليدي داخلي و  460شرکت خارجي يا
نمايندگي هاي آنها حضور داشته و جديدترين کاالها ،توليدات و خدمات
خود را ارائه و در معرض ديد عالقه مندان قرار مي دهند.الدن ملکي مدير
ستاد برگزاري نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،و مواد غذايي ايران
آگروفود گفت :با توجه به نام گذاري امسال (حمايت از کاالي ايراني)
برنامه ريزي کرديم تا شرکت هاي داخلي در اولويت قرار داشته باشند و
بر اين اساس در اين نمايشگاه حضور شرکت هاي داخلي تقريبا دو برابر
شرکت هاي خارجي خواهد بود.وي حمايت از توليدات داخلي را يکي از
مهمترين اهداف برگزاري ايران آگروفود  2018بيان کرد و افزود :معرفي
توانمندي و پيشرفت هاي کشورمان در حوزه کشاورزي و غذايي ،ارتقاء
سطح مبادالت تجاري کشورمان در جهت توسعه صادرات غير نفتي،
اشتغال و کارآفريني ،ارتقاء دانش و تبادل اطالعات بين شرکت کنندگان
در نمايشگاه ،تشويق و ترغيب توليد كنندگان براي رقابت سالم و هدفمند
در عرصه اين صنعت،آشنايي شرکت کنندگان و بازديدکنندگان با آخرين
دستاوردهاي علمي و صنعتي حوزه کشاورزي و غذايي داخلي و خارجي و
ايجاد فضا براي ارتباط مستقيم توليد كنندگان با مصرف كنندگان ديگر
اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.

ياوري:

سهم ايران از تجارت جهاني
گياهان دارويي نزديک به صفراست
مديرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشاره
به اينکه ايران سرزمين مستعد گياهان دارويي با تنوع  ۸هزار گونه
است ،گفت :صرفاً  ۰/۴درصد(کمتر از يک درصد) از کل سهم تجارت
جهاني درحوزه گياهان دارويي مربوط به کشور ما است.به گزارش
تسنيم؛ابوالفضل ياوري با اشاره به اينکه گياه دارويي به گياهي گفته
ميشود که بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم از اجزاي آن در مسائل
مربوط به درمان يا بهداشت و خوراکي استفاده ميشود،اظهار کرد:
تاکنون حدود  30هزار گونه گياهي در جهان شناخته شده که سهم
ايران از اين تعداد حدود  8000گونه است البته کشور ما به تنهايي
از کل اروپا تنوع گياهي بيشتري دارد.

با اجراي طرح سپرده تسهيالت باران
بانک سپه به متقاضيان  50ميليون
تومان تسهيالت مي دهد
بانک سپه در قالب طرح تسهيالتي باران تا سقف  50ميليون تومان به سپرده
گذاران طرح تسهيالت پرداخت مي کند.به گزارش پايگاه اطالع رساني
بانک سپه؛ متقاضيان بهره مندي از مزاياي طرح باران مي توانند نسبت
به افتتاح حساب ويژه طرح با حداقل مبلغ  20ميليون ريال طبق ضوابط
بانک اقدام و پس از افتتاح حساب و سپري شدن مدت زمان مشخص شده
در طرح متناسب با ميانگين مانده حساب خود در دوره سپرده گذاري از
حق تقدم دريافت تسهيالت تا سقف فردي  500ميليون ريال در قالب
کارت اعتباري مرابحه بهرهمند شوند.اين گزارش مي افزايد :متقاضيان
براي دريافت اطالعات بيشتر در خصوص طرح تسهيالتي باران مي توانند
به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

تبريز  2018فرصتي فراتر از
گردشگري براي کالنشهر تبريز
رئيس سرپرستي منطقه  2بانک شهر با بيان اينکه تبريز  2018فرصتي فرا
ملي براي معرفي ظرفيت هاي گردشگري است،افزود :بهره برداري از حضور
گردشگران خارجي بهترين فرصت براي شناساندن تمامي ظرفيت هاي موجود
به ويژه در حوزه اقتصاد است و بانک شهر نيز حامي اين رويداد بزرگ بود.رئيس
سرپرستي منطقه  2بانک شهر با بيان اينکه تبريز  2018فرصتي فرا ملي براي
معرفي ظرفيت هاي گردشگري است،افزود :بهره برداري از حضور گردشگران
خارجي بهترين فرصت براي شناساندن تمامي ظرفيت هاي موجود به ويژه
در حوزه اقتصاد است و بانک شهر نيز حامي اين رويداد بزرگ بود.به گزارش
مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ،صفر صالحلو با اشاره به اهميت
رويداد تبريز  2018به عنوان پايتخت گردشگري کشورهاي جهان اسالم گفت:
در سال هاي گذشته و در نشستهاي مشترک با شهرداري کالنشهر تبريز،
مکررا به اين امر پرداخته شده و سعي بر اين بوده تا پتانسيل ها و ظرفيت هاي
بانک شهر در راستاي برگزاري هرچه باشکوهتر مراسم تبريز  2018اختصاص
داده شود؛ به طوري که در ايام نوروز با همکاري سازمان گردشگري شهرداري
تبريز نقشه هاي گردشگري اين کالن شهر از طريق پيشخوان هاي شهرنت
به صورت رايگان توزيع و در اختيار عموم شهروندان و مسافران قرار گرفت.
وي همچنين در خصوص نقش راهبران پيشخوان هاي شهرنت و امکان بهره
برداري حداکثري از اين فرصت براي جلب نظر گردشگران تصريح کرد :راهبران
و پيشخوان هاي شهرنت به دليل فعاليت بدون توقف و حضور در ايام تعطيلي
به عنوان فرصتي مناسب براي جذب مسافران خارجي است ،چراکه خدمات
بانکي را بي وقفه در اختيار مشتريان قرار ميدهند.

تجليل از بانک انصار در بيستمين
جشنواره خيرين مدرسه ساز لرستان
بيستمين جشنواره خيرين مدرسهساز استان لرستان امسال نيز همچون
سالهاي گذشته با حضور پررنگ بانک انصار به عنوان تنها حامي اين طرح
خداپسندانه در سالن اجتماعات پرديس عالمهطبابايي شهرستان خرم آباد
برگزار شد.به گزارش ادارهکلروابطعموميوتبليغات ،در اين جشنواره که
استاندار و معاونين وي ،نمايندگان استان در مجلس شوراياسالمي ،نماينده
وليفقيه ،رئيس سازمان خيرين کل کشور ،روساي ادارات کل آموزش و
پرورش ،نوسازي مدارس و ادارهکل زندانهاي استان حضور داشتند ،بانک
انصار بهعنوان تنها حامي خيرين مدرسه ساز معرفي و آقاي يوسفوند
بهعنوان نماينده و مديرشعب بانک انصار استان لرستان مورد تجليل و
قدرداني قرارگرفت.براساس اين گزارش ،به منظور بهينه و حداکثرسازي
استفاده تبليغي از فضاي جشنواره ،طرحهاي تسهيالتي و خدماتي بانک
در مکانهاي مناسب نصب و به طور مستقيم در چند شبکه تلويزيوني
کشوري و داخل استان ،پخش شد.

