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دالیل افزایش قیمت مرغ
 اعالم شد

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی دالیل افزایش قیمت مرغ 
را اعالم کرد.

حبیب اسداهلل نژاد؛ در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درباره دالیل افزایش 
قیمت مرغ گفت: وضعیت توزیع و قیمت نهاده های دامی و احتیاط مرغداران 
در جوجه ریزی، عامل افزایش قیمت مرغ است. افزایش تقاضا برای مرغ نیز 

در رشد قیمت مؤثر بوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: قیمت 
گوشت قرمز در بازار افزایش یافته و به واسطه ارزان تر و اقتصادی بودن مرغ، 
 تقاضا برای مصرف این ماده پروتئینی باال رفته است. قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 
۱3 هزار تومان و به تبع این مسئله قیمت مرغ گرم نیز بین ۱۹ تا ۱۹ هزار 

و ۵۰۰ تومان است.
نایب رئیس کانون مرغداران گوشــتی با بیان اینکه مرغداران همچنان 
از وضعیــت تأمین و توزیع و از همه مهم تر قیمت نهاده ها ناراضی و کالفه 
هستند، افزود: تولیدکنندگان در جوجه ریزی با ترس و احتیاط عمل می کنند.

اســداهلل نژاد با اشــاره بــه کاهش قیمــت جوجه یــک روزه اضافه 
کــرد: متأســفانه تولیدکننــدگان جوجــه نیــز در حال زیان هســتند 
 و ادامــه این شــرایط ممکن اســت بــه خــروج بســیاری از واحدهای 

مرغ مادر از چرخه تولید منجر شود.
همچنین علی اصغر ملکی؛ رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت وگو 
با  باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار گوشت نوسان چندانی 
 ندارد، اظهار کرد: هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۷ تا ۹۸ 
هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان 

به مصرف کننده عرضه می شود.
وی قیمــت هر کیلوگرم دام زنده را ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان اعالم کرد و 
گفــت: طی روز های اخیر، دامداران از عرضه دام امتناع کرده اند. با توجه به 
کاهش عرضه دام و نبود تقاضا نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به وضعیت 
قیمت در بازار داشت. ضمن اینکه با توجه به پشت سر گذاشتن عید قربان، 

تقاضایی برای خرید گوشت در بازار وجود ندارد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام، خبر 
داد: نوســان نرخ ارز یکی از علت های اصلی خروج دام از مرز های کشور به 
شمار می رود که قبل از عید قربان با اعمال نظارت بر بازار از میزان قاچاق 

دام کاسته شد.
سازمان اداری و استخدامی:

قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 
وجود ندارد

سازمان اداری و استخدامی  در پاسخ به مطالبه درخواست عقد 
قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اعالم کرد: قانون و مقرراتی برای 

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای شرکتی خواهان تبدیل وضعیت 
خود به قرارداد مستقیم با دستگاه های مختلف شده اند و معتقدند قوانینی 
در این زمینه وجود دارد. بارها این مسئله در مجلس مطرح و در سال ۱3۹۰ 
بعضی از سازمان ها اقدام به جذب نیرو کرده اند اما سازمان استخدام کشوری 
چند سالی است که علی رغم مصوبه مجلس، هیچ گونه مجوزی برای تبدیل 

وضعیت به سازمان ها نمی دهد.
این نیروها از سازمان استخدام کشوری، مجلس شورای اسالمی و سازمان 
برنامه و بودجه خواسته اند در یک اقدام هماهنگ، مسئله تبدیل وضعیت را 

برای سیل عظیمی  از کارمندان شرکتی حل کنند. 
ســازمان اداری و استخدامی در پاسخ به مطالبه درخواست عقد قرارداد 
مستقیم با نیروهای شرکتی اعالم کرد: »قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت 

نیروهای شرکتی وجود ندارد.«
بنابراین گزارش، نیروهای شــرکتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه 
از جمله مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط شرکت های 
متبوع آنان به کارگیری شــده و در قالب پیمانکاری به دستگاه های اجرایی 

خدمت ارائه می دهند.
بــه عبارت دیگر نیروهای مذکور کارکنان موسســه یا شــرکت بخش 
غیردولتی می باشــند که شرکت متبوع آنان به عنوان پیمانکار انجام بخشی 
از فعالیت ها در دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته است. در قوانین و مقررات 
موجود نیز هیچ گونه ضابطه ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شــرکتی به 

قرارداد مستقیم کارگری و کار معین با دستگاه اجرایی وجود ندارد.
از طرفی، انعقاد قرارداد با شــرکت های پیمانــکاری اقدامی در جهت 
کاهش فعالیت های تصدی گری و منطقی سازی اندازه دولت بوده است؛ چرا 
که نوع فعالیت های برون سپاری شده به این شرکت ها اساساًً با فعالیت های 
اصلی دستگاه های اجرایی که در قالب پست های سازمانی تعریف می شود، 

متفاوت است.
همچنین، در قوانین و مقررات موجود اســتخدام رســمی ، پیمانی و 
به کارگیــری نیروی قراردادی به عنوان  اشــکال جذب و به کارگیری نیروی 

انسانی برای انجام وظایف اصلی دستگاه های اجرایی تعیین شده است.
مجلس شورای اسالمی تاکنون قانونی درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی تصویب نکرده است و کلیه اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور 

در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته.

:UBS کارشناسان موسسه

افت ارزش دالر در جهان
 ادامه خواهد داشت

کارشناسان بر این باورند روند افت ارزش دالر در جهان همچنان 
ادامه خواهد داشت.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، دالر آمریکا طی ماه گذشته بدترین 
کاهش ارزش ماهانه طی ده سال گذشته را تجربه کرده است.

اگرچه طی روزهای گذشته شاهد افزایش دوباره ارزش آن در بازار جهانی 
بوده ایم اما کارشناسان معتقدند روند کاهش ارزش دالر ادامه دار خواهد بود.

کارشناسان موسسه UBS می گویند: ما انتظار داریم به خاطر عواملی نظیر 
افزایش بی ثباتی سیاسی در آمریکا به خاطر انتخابات ماه نوامبر، رفتن سرمایه ها 
به ســمت دارایی های ایمن تر نظیر طــال و همچنین کاهش نرخ  بهره دالر در 

آمریکا ارزش دالر تحت تاثیر منفی قرار گیرد.
در ماه جوالی شــاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهای مرجع بین المللی 
۴/2 واحد ریخت که بدترین سقوط ارزش ماهانه این ارز از سپتامبر سال 2۰۱۱ 
به بعد به شمار می رود. اگرچه در روزهای اخیر شاهد رشد این شاخص بوده ایم 
اما مشــخص اســت که این ارز همچنان از اقبال خوبی در میان سرمایه داران 
برخوردار نیست. استیو بارون، کارشناس بانک استاندارد، بر این باور است که در 
حالی در ســایه بحران کنونی ناشی از شیوع کرونا ارزش دالر شروع به ریختن 
کرده است که معموال دالر در شرایط بحران عملکرد نسبتا بهتری را نسبت به 
دیگر ارزها دارد. کارشناسان نگران آن هستند که افزایش بی ثباتی سیاسی در 
آمریکا در آستانه شدت گرفتن مناظرات انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در 
این کشور در کنار شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در برخی مناطق جهان به 

خصوص آمریکا خطر سقوط دالر را شدت بخشد.
الزم به ذکر است که ارز کشورهای در حال توسعه معموال در معرض خطر 
ســقوط قرار می گیرد و قرار گرفتن دالر در معرض چنین تهدیدی بسیار حائز 

اهمیت است.
مدیر حقوقی سازمان حمایت خبر داد

تخلف 2700 میلیارد تومانی
 24 تولیدکننده محصوالت مسی

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات ســازمان حمایت، از تخلف ۲۷۰۰ 
میلیارد تومانی ۲۴ شرکت تولیدکننده محصوالت مسی و عرضه خارج 

از شبکه ۷۵ درصد محصوالتشان خبر داد.
ســید مجتبی ســجادی در گفت وگو با خبرگــزاری مهر درباره جزییات 
تخلف این شــرکت های تولیدکننده محصوالت مســی در بورس گفت: پس از 
بررســی عملکرد شرکت های تولیدکننده محصوالت مسی در سال ۹۸، پرونده 
شــرکت های متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی 
ارســال شد. وی اظهار داشت: طی بررسی های صورت گرفته و اقدامات نظارتی 
سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت های تولیدکننده محصوالت مسی 
در بورس کاالی ایران مشــخص شد تعداد 2۴ شرکت که مواد اولیه خود را از 
بــورس تهیه کرده اند، با وجود آنکه کاالی تولیدی آنها قابلیت عرضه در بورس 
را داشــته اســت اما بر خالف الزام کارگروه تنظیم بازار، نســبت به عرضه ۷۵ 
درصــد از کاالی تولیدی خود در بورس اجتناب کرده اند. مدیرکل امور حقوقی 
و تعزیرات ســازمان حمایت، ارزش ریالی پرونده های متشــکله را بیش از 2۷ 
هزار میلیارد ریــال اعالم و تصریح کرد: عملکرد این شــرکت ها بیانگر حدود 
۴۰ هزار تن کســری عرضه محصوالت مســی در بورس کاالی ایران است که 
بر این اساس سازمان حمایت به اســتناد ماده ۵ و ۹ قانون تعزیرات حکومتی 
یعنی عرضه خارج از شــبکه و عدم رعایت ضوابط توزیع، پرونده های مذکور را 
جهت رسیدگی به تعزیرات فرستاده است. سجادی در خصوص تداوم برخورد با 
شرکت های تولیدکننده محصوالت بهداشتی افزود: طی روزهای گذشته پرونده 
سه شــرکت متخلف در زمینه تولید محصوالت ضدعفونی کننده و بهداشتی 
با ارزش ۴۰ میلیارد ریال تشــکیل و جهت رســیدگی و سیر مراحل قانونی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است. البته نظارت این سازمان به صورت مستمر 
ادامه دارد و امیدواریم تعزیرات نیز در به نتیجه رســاندن پرونده های تخلفاتی 

همانند گذشته همکاری الزم را با این سازمان داشته باشد.
رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری:

آسمان ایران امن ترین فضای منطقه است
رئیس جدید ســازمان هواپیمایی کشــوری با تاکید بر این که به 
کشــورهای خارجی اطمینان می دهیم آسمان ایران بسیار امن است، 
گفت : یکی از اولویت ها در دوره جدید تشــدید نظارت  بر سیســتم 

هوانوردی است.
تورج دهقانی زنگنه در گفت وگو با تســنیم، اظهار کرد: مهم ترین برنامه ما 

این است که اطمینان بدهیم فضای ایران برای همه کشورها بسیار امن است.
وی تصریح کرد: این اطمینان را به کشورها و ایرالین های خارجی می دهیم 
که آســمان ایران امن ترین فضای منطقه اســت. وی افزود: همچنین در رابطه 
جوان گرایی در ســازمان و تشدید نظارت سازمان بر سسیتم  هوانوردی برنامه 
داریم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: مسئله و دغدغه اصلی ما 

باال بردن ایمنی و تکریم مسافران کلیه شرکت های هواپیمایی است.
زنگنه گفت: مردم ولی نعمتان ما هســتند و باید بتوانیم خروجی کارمان 

خدمات رسانی بهتر و دقیق تر به آنها باشد.
گفتنی است تورج دهقانی زنگنه که تا پیش از این رئیس شرکت هواپیمایی هما بود 
 دیروز با تصمیم هیئت دولت به عنوان رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری جایگزین 

علی عابدزاده شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده 
شرکت دهکده توریستی ویال )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۲4۲۵۱ و شناسه ملی ۱07۲00۱78۱0
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به عمل می  آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه به طور فوق العاده مورخ 99/06/16 که در ســاعت 10 صبح در محــل تهران- خیابان 
ازگل- خیابان مدرسه- بن بست میگانی- پالک 3- واحد یک تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 3- انتخاب بازرس 

و بازرس علی البدل 4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیئت مدیره

پرونده اجرایی کالســه 9800199 به اســتناد ســند ازدواج شــماره 
 11163 مــورخ 1371/02/28 دفتــر ازدواج شــماره 3 اراک له خانم

فاطمه کریمی  کوشا فرزند حسن به شماره ملی 0055843980 علیه ورثه 
آقای بهمن اخوان مالیری فرزند اکبر به شماره ملی 0533095789 به 
نام های هدیه اخوان مالیری فرزند بهمن به شماره ملی 0521193427 
و فاطمه کریمی کوشــا فرزند حســن به شماره ملی 0055843980 و 
صدیقه برادران فرزند علی آقا به شــماره ملی 0532732308 در قبال 
مبلــغ 11/012/000/000 ریال )یازده میلیــارد و دوازده میلیون ریال( 
اصل طلب و ســایر هزینه ها تا روز مزایده مورخه 1399/06/03 و مبلغ 
550/000/000 ریال نیم عشــر اجرائی در اجرای ثبت اراک تشــکیل 
و اجرائیــه در مورخــه 1398/05/13 و 1398/05/28 ابالغ و رعایت 
ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد مزایده عبارت اســت 
از: ششــدانگ آپارتمان به مســاحت 94/6 مترمربــع پالک 12367 
فرعــی از 14 اصلی حومه بخش دو اراک ذیل دفتر امالک الکترونیک 
شــماره 139620305001010105 به نام بهمن  اخوان مالیری صادر 
و تســلیم شده است حدود و مشخصات پالک مورد اشاره به شرح ذیل 
 می باشــد. شماال در دو قسمت، اول  دیوار و لبه بالکن به طول )4/27(
چهار متر و بیســت و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم درب 
و دیوار و پنجره ای اســت به طول )3/64( ســه متر و شصت و چهار 
ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی شــرقا در هفت قسمت که قسمت 
ششــم آن شــمالی، قســمت های دوم و چهارم آن جنوبی است اول 
دیواریســت مشترک به طول)3/71( ســه متر و هفتاد و یک سانتیمتر 
بــه آپارتمان قطعه 28 دوم دیواریســت به طــول )0/49( چهل و نه 
سانتیمتر به داکت سوم دیواریســت به طول )1/55( یک متر و پنجاه 
و پنج ســانتیمتر به داکت چهارم دیواریست به طول )0/82( هشتاد و 
دو ســانتیمتر به راه پله مشاعی پنج درب و  دیواریست به طول )7/65( 
هفت متر و شصت و پنج سانتیمتر به راه پله مشاعی ششم دیواریست به 
طول )0/03( سه سانتیمتر به راه پله مشاعی هفتم دیواریست به طول 
)0/92( نود و دو سانتیمتر به فضای مشاعی جنوبا: در چهار قسمت، که 
قسمت سوم آن غربی است. اول به طول )0/54( پنجاه و چهار سانتیمتر 
به فضای کوچه اطلســی دوم دیوار و پنجره است به طول )2/82( دو 
متر و هشتاد و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیواریست به 
طول )0/91( نود و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیوار 
و پنجره اســت به طول )3/26( ســه متر و بیست و شش سانتیمتر به 
فضای حیاط مشاعی غربا: دیواریست به طول )12/91( دوازده متر و نود 
و یک سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن بلوک 10- 
ســی  قرار دارد. کف با سقف طبقه همکف اشتراکی است. سقف با کف 

طبقه دو اشتراکی است. مشخصات ملک: ملک مورد نظر با پالک ثبتی 
مذکور و عرصه مشاعی به صورت یک واحد آپارتمان به مساحت 94/6 
مترمربع واقع در طبقه دوم ســاختمان 4 طبقه با سیستم اسکلت فلزی 
و نمای آجر سه سانتی می باشــد. دارای دو خواب و تراس و سرویس 
بهداشــتی حمام تا ارتفاع 1/8 متر و دستشوئی تا ارتفاع 1/5 متر کاشی 
شده اســت. آشــپزخانه اپن با کابینت فلزی می باشد. کف موزائیک و 
موکت و دارای پنجره های فلزی و سقف سالن گچ بری شده و دیوارها 
رنگ شده می باشد. فاقد پارکینگ  و انباری، دارای انشعابات آب و برق 
مجزا و گاز مشترک می باشد. با توجه به مطالب فوق، موقعیت و محل 
قرارگیری ملک و دسترســی به معابر و قدمت آن )باالی 20 ســال( و 
کیفیت مصالح به کار رفتــه و جمیع جهات موثر در موضوع ارزیابی و 
بدون در نظر گرفتن هر گونه طرح های آتی شهرداری و دیون احتمالی، 
رهن و بدهی های ملکی به سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و 
بانک ها و...، ارزش آپارتمان  فوق به صورت شش دانگ عرصه و اعیان 
مبلــغ 4/820/000/000 ریال معادل چهارصد و هشــتاد و دو میلیون 
تومان توسط )کارشناسان رسمی دادگســتری( در مورخ 1399/04/07 
ارزیابی گردید و تمامت ملک فوق در قبال کل طلب بستانکار و نیم عشر 
اجرایی در روز دوشــنبه 1399/06/03 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در 
محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد شــرکت در 
جلســه مزایده برای عموم آزاد اســت و فروش کال نقدی است طالبین و 
خریداران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره 
اجرای اسناد رسمی اراک مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
در جلســه شــرکت نمایند همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری 
مزایده از ملک فوق واقع در: اراک- شــهر صنعتی- بنفشــه باال- منطقه 
8- منــازل آذر آب بلوک c  -11 طبقه دوم- ســمت چپ- کدپســتی 
3819864545 دیدن نمایند کلیه هزینه های متعلقه تا روز برگزاری مزایده 
به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین  بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و 
میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حساب دارائی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: پنج شنبه 99/05/16

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 
اراک- منصوری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 ۲69م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت یک سهم مشاع از یکصد و سی سهم ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 
47 فرعــی از یک فرعی از 3153- اصلی بخش 4 قزویــن ذیل ثبت 39724 صفحه 164 
دفتر 158 به شــماره چاپی 382329 به نام آقای سرمعلی زرآبادی پور صادر و تسلیم گردیده 
اســت. نامبرده نیم سهم مشاع از یک سهم مشــاع از یکصد و سی سهم ششدانگ را برابر 
ســند شــماره 20446 مورخ 75/11/1 به دفتر 36 قزوین به بانو فرنگیس خانم زرآبادی پور 
انتقال داده است. سپس نیم سهم مشاع باقیمانده از مورد ثبت را مع الواسطه برابر سند شماره 
138118 مورخ 98/4/2 دفتر 36 قزوین به شــهرداری قزوین انتقال یافته است. حالیه آقای 
حسین شاقالنی برابر نامه شماره 5376/1399/2 مورخ 99/4/21 شهرداری منطقه 2 قزوین 
به عنوان نماینده با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به اســتناد ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون  ثبت اعالم می گردد تا هرکس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک 
مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند 
مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل منتشر 
تاریخ انتشار: 99/5/16 خواهد شد.  
شعبان عسگری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ قزوین

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه باغ مشجر تحت پالک 185 فرعی از 3 فرعی از 
3184- اصلی بخش 4 قزوین ذیل ثبت 9608 صفحه 332 دفتر 47 به شــماره چاپی 
692864 به نام بانو صغری شیرخورشــیدی ثبت، صادر و تسلیم گردیده است. سپس 
تمامی آن برابر ســند شــماره 24660 مورخ 54/12/26 دفتر 4 قزوین به شهرداری 
واگذار شــده است، حالیه آقای حسین شاقالنی برابر نامه شماره 5376/1399/2 مورخ 
99/4/21 شــهرداری منطقه 2 قزوین به عنوان نماینده با ارائه دو برگ فرم شــهادت 
شــهود  مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی خود را نموده که مراتب به  اســتناد مــاده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
اعالم می گردد تا هر کس بنحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا 
معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد این آگهی در یک نوبت به شرح ذیل 
تاریخ انتشار: 99/5/16 منتشر خواهد شد. 
شعبان عسگری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ قزوین

چون آقای محســن دارابــی امین مالک خودروی ســواری پژو 405 مدل 
1385 بــه رنگ نقره ای متالیک به شــماره انتظامی 845 ق 12 ایران 18 
و شــماره موتور 12485138987 و شماره شاسی 24238385 بعلت فقدان 
سند کمپانی خودرو تقاضای رونوشت المثنی سند مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت خدمات درمانی سپاهان )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات درمانی سپاهان )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 975 اصفهان، دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که در روز جمعه مورخ 99/5/31 در ساعت 10 صبح در محل کتابخانه بیمارستان 

سپاهان واقع در اصفهان، خیابان میر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
بدیهی است افرادی که به نمایندگی از سهامداران محترم در جلسه فوق شرکت 

می نمایند باید وکالت نامه رسمی داشته باشند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

* تغییر بعضی از مواد اساســنامه شــرکت خدمات درمانی ســپاهان )سهامی 
خاص( شامل:

تبصره 2 از ماده 6، ماده 14، ماده 15، ماده 16، ماده 17، ماده 23، ماده 40.
هیئت مدیره شرکت خدمات درمانی سپاهان
)سهامی خاص(

آگهی مزایده عمومی
شرکت کشاورزی سبزدشت فارس در نظر دارد محصول زیتون خود واقع در روستای 
درب قلعه رودبال شهرستان ایج استهبان را به صورت سردرختی از طریق مزایده عمومی به 
فروش برســاند متقاضیان از تاریخ نشر آگهی به مدت 15 روز به آدرس شهرستان پاسارگاد 
)سعادتشــهر(، خیابان قصرالدشت، مزرعه قصرالدشــت کمین، شرکت کشاورزی سبزدشت 
فارس مراجعه و جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تماس های 09173369637- 

09177194903- 09173140810 تماس حاصل نمایند.
ابراهیم انصاری- مدیرعامل

قیمت )به تومان(نوع سکه
۱۱/3۶۸/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۰/۹۱۴/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۵/۶۶۰/۰۰۰نیم سکه
3/2۵۸/۰۰۰ربع سکه

۱/۷2۶/۰۰۰گرمی
۱/۱۱۰/۵۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
22/۷۰2دالر
2۶/۵۰2یورو
3۰/۹۱۹پوند

3/3۵۸لیر ترکیه
۶/۴۰3 درهم امارات

2۰۶دینار عراق

جدول نرخ سکه و ارز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: اگر منابع دولتی تأمین 
شود قرار اســت وام ۱۰ میلیون تومانی برای خبرنگاران به خاطر ایام 

کرونایی پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شــریعتمداری درباره حمایت از کسب 
و کارهای آســیب دیده از کرونا اظهار داشــت: در راســتای حمایت از کسب  
و کارهــای آســیب دیده از کرونا ۷۸ میلیارد تومان بــرای ۴۷۸ بنگاه خبری 
تأثیــر گرفته از کرونا در قالب ۴۵۹۹ شــغل با موضوع کرونا پرداخت شــد. 
همچنین اگر منابع دولتی تأمین شود قرار است وام ۱۰ میلیون تومانی برای 
خبرنگاران به خاطر ایام کرونایی پرداخت شود. همچنین تالش بر این است 
الیحه امنیت شغلی خبرنگاران را با کمک تشکل های خبرنگاری تهیه کرده و 

از سوی دولت به مجلس تقدیم کنیم.
وی افزود: در حال حاضر کارگری که با چندین ســال سابقه کارگاه خود 
را تغییــر می دهد متأســفانه به خاطر ضعف قانون، پایه ســنوات وی را صفر 
می کنند و این نقص قانون باید برطرف شود و کارگران و از جمله خبرنگاران 

باید بتوانند پایه سنوات خود را دریافت کنند.
وزیر رفاه ادامه داد: افشــای فساد باید تبدیل به رویه شود و از افشاگران 

فساد هم حمایت کنیم و هم جایزه برای افشاگران فساد در نظر بگیریم.
شــریعتمداری گفت: وزارت تعاون اســامی ۱۱3۰ عنوان از مشاغل زیر 

مجموعه شــرکت های تأمین اجتماعی و وزارت کار را منتشر کرد. همچنین 
وام های یارانه داری کــه به گروه های مختلف پرداخت شــده همه به صورت 

شفاف اعالم شده است.
وی با  اشــاره به عرضه ۱۰ درصد سهام شستا در تأمین اجتماعی، اظهار 
داشــت: این هلدینگ شفاف شده و از این پس باید مدیرعامل شستا به جای 
ارائه گزارش در اتاق دربســته به مجمع عمومی این هلدینگ در ســالن چند 

هزار نفری در برابر گزارش حسابرسی شده پاسخ دهد.
وزیر رفاه ادامه داد: بعد از عرضه شستا در بورس این شرکت باید به صورت 
منظم هر شــش ماه یک بار گزارش عملکرد بدهد. ارزش این شرکت امروز به 
۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که در ابتدای عرضه ارزش آن ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان بــود و بیش از پنج میلیون نفر هر کدام به طور میانگین 

۵۰۰ هزار تومان سهام این شرکت را خریداری کردند.
شریعتمداری تصریح کرد: امســال بعد از ۱۴ سال پیگیری موفق شدیم 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان را انجــام دهیم که حقــوق ۱/۵ میلیون 
بازنشسته کشوری و 3/۵ میلیون بازنشسته کارگری همسان سازی شد. تالش 
می کنیــم حق مســکن کارگران به زودی در دولت تصویب شــود که در آن 
صورت      حداقل حقوق کارگران نســبت به ســال گذشته از رشدی معادل 

۴۴ درصد برخوردار می شود.

با وجود همه وعده ها برای مدیریت بازار خودرو، 
قیمت هــا در این بازار همچنان صعودی اســت به 
طوری که پراید با قیمــت 8۱ میلیون تومان و پژو 
۴۰۵ با قیمت ۱۴۲ میلیون تومان به متقاضیان عرضه 

می شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، قیمــت خودرو در بازار 
همچنان صعودی اســت و این در حالی است که قرار بود 
خودروسازان با دریافت مجوز افزایش قیمت محصوالتشان 
و عرضه خودرو زمینه را برای کاهش قیمت ها در بازار فراهم 

کنند.
بررســی بازار خودرو نشــان می دهد دیــروز قیمت هر 
دستگاه سایپا ۱3۱ در بازار با رشد سه میلیون تومانی نسبت 
به ۱۰ روز گذشته به ۸۱ میلیون تومان رسید و در عین حال 
سایپا ۱۱۱ با قیمت ۹3 میلیون تومان در بازار معامله شد که 

رشد چهار میلیون تومانی را نسبت به روزهای گذشته تجربه 
کرده است. همچنین هر دستگاه سایپا ۱32 نیز با قیمت ۸۱ 

میلیون تومان در بازار عرضه گردید.
در مورد قیمت تیبا صندوق دار در بازار باید به رشــد 
پنج میلیون تومانی قیمت طی روزهای اخیر اشاره کنیم به 
طــوری که در حال حاضر این خودرو با قیمت ۹۶ میلیون 
تومان به خریداران عرضه می شود. قیمت تیبا2 نیز در بازار 
با رشد هفت میلیون تومانی به ۱۰۷ میلیون تومان رسیده 
است. هر دستگاه ساینا نیز در بازار به قیمت ۱۰۸ میلیون 

تومان معامله می شود.
در مورد محصوالت ایران  خودرو نیز می توان به قیمت 
2۱۰ میلیون تومانی پژو پارس با موتور TU۵ اشــاره کرد. 
قیمت پژو ۴۰۵ نیز با رشــد ۱۱ میلیون تومانی نسبت به 
روزهای گذشته به ۱۴2 میلیون تومان رسیده است. قیمت 

سمند LX نیز در بازار هفت میلیون تومان رشد داشته و به 
۱۴۵ میلیون تومان رسیده است.

متقاضیان خریــد خودرو در حالــی همچنان مات و 
مبهــوت قیمت های نجومــی کارخانه و بازار هســتند که 
مسئوالن وزارت صنعت دو ماه پیش با وعده هایی مبنی بر 
کاهشی شدن قیمت خودروها، از مردم می خواستند تا برای 

خرید دست نگه دارند.
امیــر جعفرپور، معــاون دفتر خــودرو و نیرو محرکه 
وزارت صمت اردیبهشــت امسال گفته بود: اولین توصیه ام 
به مردم این است که فعاًل از بازار، خودرو خریداری نکنند 
تا قیمت ها براساس مصوبات ســتاد تنظیم بازار و سازمان 

حمایت نهایی شود.
وی تأکید کرد: وزارت صمت با تمام قوا در حال پیگیری 
قیمت خودرو است تا آنچه مردم خواهان آن هستند اتفاق 

بیفتد، در این میان از خودروســازان هم خواســته شده به 
ســمت افزایش تولید و ســاماندهی فروش خودرو حرکت 

کنند تا مردم شاهد جهش قیمت خودرو در بازار نباشند.
جعفرپور همچنین مدعی شــد: با سازوکارهای جدید 
چون فروش از طریق قرعه کشی، نداشتن پالک جاری و...
شاهد این خواهیم بود که بازار خودرو از التهاب های پیش 
آمده فاصله زیــادی بگیرد و قیمت ها روال طبیعی خود را 

طی کند.
حال با گذشــت حدود ســه ماه از این وعده ها، قیمت 
خودرو در بازار نه تنهــا کاهش نیافته بلکه باالتر هم رفته 
است و مردمی که برای خرید خودرو مبلغی را فراهم کرده 
بودند، حاال باید به فکر افزایش اندوخته خود باشــند، البته 
اگر باز هم قیمت هــا باالتر نرود و با همین نرخ ها موفق به 

خرید خودرو شوند.

برخالف وعده مسئوالن وزارت صمت
قیمت خودرو همچنان می تازد

انتقاد نماینده مجلس دهم از شرطی کردن اقتصاد:

نماینده سابق مجلس گفت: مشکل اقتصاد ایران 
این است که همیشه منتظر بوده، دیروز منتظر برجام 
و پسابرجام و امروز منتظر انتخابات آمریکا، در واقع 
اقتصاد را شرطی کردیم، در حالی که همه مؤلفه های 

قوی شدن اقتصاد را در داخل داریم.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  
اشــاره به اینکه برخی مذاکره بــا آمریکا را مطرح می کنند، 
تأکید کرد: این که منتظر باشــیم شرایط برای ما چه چیزی 
را پیش می آورد، اقتصادمان را  شــرطی می کند؛ چند سال 
منتظر برجام بودیم بعد از به هم خوردن برجام، منتظر آثار 
پســابرجام بودیم، پس از آن منتظر تصمیم اروپا بودیم، در 
زمان حاضر نیز برخی می گویند »منتظر بمانیم که انتخابات 

آمریکا به کجا می رســد، آیا جمهوری خواهــان می آیند یا 
دموکرات هــا؟«، این وضعیت اصاًل برای اقتصاد ما مناســب 
نیســت زیرا همیشه منتظریم ببینیم در بیرون از کشور چه 

اتفاقی رخ می دهد، بعد برای کشور برنامه ریزی کنیم.
وی افــزود: این کــه منتظــر بمانیم چه کشــوری چه 
تصمیمی می گیرد و ما بر اســاس آن اقتصاد را پیش ببریم 
نادرست است زیرا اقتصاد را شرطی می کنیم. اگر قرار است 
حتی با جایی مذاکره کنیم باید از موضع قدرت باشد مذاکره 

براساس قدرت می تواند برای ما موفقیت آمیز باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در مذاکره هرچقدر 
قوی تر باشیم، موفق تر خواهیم بود، بنابراین باید بنیان های 
اقتصاد را قوی کنیم تا هر زمان که قرار شــد با هر کشوری 

مذاکره کنیم از موضع قدرت باشد.
فوالدگر درخصوص قرارداد ایران و چین نیز گفت: این 
قرارداد در چارچوب و برنامه تصویب شــد و همیشه باید بر 
اساس سیاست موازنه قدرت مذاکره کنیم، اما آمریکا همیشه 
در مذاکرات خود به دنبال براندازی نظام است. اروپایی ها نیز 
مدتی با آنها به دنبال برقــراری ارتباط بودیم اما آنها پس از 
خروج آمریکا ار برجام و شروع تحریم ها، نتوانستند به صورت 

مستقل تصمیم گیری کنند.
وی اضافه کرد: در این قراردادها مهم این است که موازنه 
قدرت را در نظر بگیریم و  سعی کنیم مبادالت و روابط خود 
را بر اساس منافع کشورمان تدوین کنیم. نباید تنها به دنبال 
اقتصاد اروپا و آمریکا باشیم بلکه در ارتباط با چین می توانیم 

اقتصاد کشــور را توســعه دهیم و کنار آن منافع ملی را نیز 
حفظ کنیم.

این کارشناس همچنین درخصوص مؤلفه های قوی شدن 
اقتصاد برای مقابله با تحریم ها گفت: مؤلفه هایی که در تقویت 
اقتصاد کشــور مؤثر اســت و بنیه اقتصادی را قوی می کند 
ریشه در درون کشور دارد و نباید در خارج به دنبال آن بود.

وی افــزود: توجه به تولید داخل و فرهنگ اســتفاده از 
کاالی ایرانی یکی از مواردی است که با توجه به بازار مصرفی 

که در داخل وجود دارد باید به آن توجه کرد.
این کارشــناس اقتصادی خاطرنشــان کرد: صادرات به 
کشورهای همسایه یکی از مؤلفه هایی است که باید به منظور 

تقویت اقتصاد به آن توجه کرد.

دیروز منتظر برجام بودیم امروز منتظر انتخابات آمریکا!

وعده وزیر رفاه درباره پرداخت وام به خبرنگاران

معاون ســازمان امور اراضی کشــور گفت: 
جلوگیری از تغییر کاربــری اراضی و همچنین 
گرفته  صورت  کاربری های  تغییر  احکام  اجرای 
در مدت حضور آیت اهلل رئیسی در قوه قضائیه 
در ۴ ماه گذشــته دو برابر مدت مشابه در سال 

گذشته بوده است.
صفدر نیازی در نشست خبری خود با قدردانی از 
رئیس  جدید قوه قضائیه در اجرای ســریع و به موقع 
احکام تغییــر کاربری غیرمجاز اراضی کشــاورزی و 
همچنین جلوگیری از ایــن تغییر کاربری ها گفت: با 
حضور آیت اهلل رئیســی در قوه قضائیه اجرای احکام 
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی نســبت به گذشته 
جدی تر شده و اقدامات بســیار خوبی صورت گرفته 

است.

وی در پاسخ به ســؤال خبرگزاری تسنیم افزود: 
عملکرد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همچنین 
اجرای احــکام تغییر کاربری های صــورت گرفته در 
مدت حضور آیت اهلل رئیســی در قوه قضائیه در ۴ ماه 

گذشته دو برابر مدت مشابه در سال گذشته است.
نیــازی گفت: مخالفت ســازمان امــور اراضی با 
طرحهای توســعه شــهری البته به معنی مخالفت با 
طرحهای توسعه نیست به طوری که ما برای ۱۵ هزار 
مورد اجازه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در سال 
گذشته داده شده که ۱۰ هزار مورد از تغییر کاربری ها 
برای واحدهــای تولیدی کشــاورزی نظیر دامداری، 
شــیالتی، ۵ هزار مورد غیرکشاورزی و خدماتی مانند 
احــداث پمپ بنزین در کنار جاده و ایجاد هتل و اتاق 

کارگری بوده است.

نیــازی اظهار داشــت: برای برخورد بــا کاربری 
اراضی کشاورزی تفاوتی میان ساختمان کوچک و یا 
ویالســازی چند میلیاردی و موارد بسیار متعددی در 
تخریب ویالهای چند میلیاردی در کشــور داریم که 

مستندات آن قابل ارائه است.
وی اظهار داشــت: در برخی از مواقع نیز براساس 
احکام قانونی جریمه تغییر کاربری به حســاب دولت 
واریز می شود؛ باید در نظر داشت که زمانی که در یک 
زمین کشــاورزی ویال ساخته می شود در واقع قیمت 
آن ۱۰ برابر می شــود که از این محــل باید عوارض 

دولت نیز پرداخت شود.
معاون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سازمان امور 
اراضی کشور گفت: البته همین گرفتن عوارض و تغییر 
کاربری ها نه تنها منجر به جلوگیری از زمین خواری ها 

و تغییــر کاربری هــای غیرمجاز نمی  شــود بلکه خود 
موجب توسعه بیشتر زمین خواری ها خواهد شد و باید 

قوانین سختگیرانه تری در این زمینه وضع شود.
همچنین مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران 
از آزادســازی حدود ۵۰۰ هزار متر مربع اراضی شرق 

تهران از چنگال زمین خواران خبرداد.
 خلیــل محبت خــواه در گفت وگــو با باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، با بیان اینکــه ۴۸۶ هزار و 3۵۶ 
مترمربع زمین، ظرف پنج ماه گذشته توسط اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان تهران آزادسازی شده است، 
گفــت: این اقدام توســط اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان تهران و بــا همکاری یــگان حفاظت اراضی، 
دادســتان، کالنتری، قوه قضائیه و نیــروی انتظامی 

صورت گرفته است.

وزارت  داخلی  بازرگانی  معاونت  سرپرســت 
صمــت با تاکید بر لزوم ثبــت اطالعات خرید و 
فروش فعالین تجاری بــازار لوازم خانگی تأکید 
کرد: همه دســتگاه های ذی ربط می بایست برای 
ایجاد شفافیت در شبکه توزیع و قابلیت رصد در 

زنجیره کاالیی، اقدامات الزم را انجام دهند.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا کالمی 
با ارســال نامه ای به مقامات مســئول این وزارت خانه، 
خواســتار تســریع در اجرایی شــدن مصوبات پیشین 
کارگــروه تنظیم بازار مبنی بر ثبــت اطالعات خرید و 
فروش فعاالن تجاری بازار لوازم خانگی در سامانه جامع 

تجارت شد.
بر اساس محتوای نامه کالمی، با توجه به مصوبات 
و ابالغیه های پیشــین و همچنین ارائــه آموزش های 
الزم برای ثبت اطالعات لوازم خانگی در ســامانه جامع 
تجارت، همه دســتگاه های ذی ربط می بایســت برای 
اجرایی شدن این مصوبات وظایف خود را انجام دهند.

به نظر می رســد با توجه به قیــد فوریت این نامه 
و همچنیــن مصوبــات قبلی کارگروه تنظیــم بازار در 
روز های ۶ و ۱۵ تیر ماه مبنی بر لزوم اظهار اسناد خرید 
و فروش در سامانه جامع تجارت، باید منتظر برخورد با 

بازیگران متخلف بازار لوازم خانگی باشیم.

پیش از این نیز مجتبی شیری معاون امور بازرگانی 
و توســعه تجارت سازمان صمت اســتان تهران از الزام 
درج و تکمیل اطالعات فعاالن لوازم خانگی در ســامانه 
جامع تجارت خبر داده بــود. به گفته وی تمام فعاالن 
بازار لوازم خانگی می بایســت از یکم مرداد ماه تکالیف 
قانونی خود مربوط به اظهار اطالعات تولید و فروش در 

سامانه جامع تجارت را اجرایی کنند.
بر اســاس این گزارش، با توجه به مــاده ۵ قانون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و همچنین بــه منظور 
ساماندهی آشفته بازار لوازم خانگی و اهمیت دسترسی 
به اسناد و اطالعات مورد نیاز مانند میزان واقعی تولید 

داخل، سهم بازار تولیدکنندگان و واردکنندگان، تعیین 
شــبکه فروش و ایجاد شــفافیت در میزان موجودی و 
مصرف این گروه کاالیی، تمامــی فعالیت های زنجیره 
تامین لوازم خانگی باید در سامانه جامع تجارت اظهار 

شود.
با توجه به اینکه فروشندگان لوازم خانگی پیش از 
این خواستار ثبت این اطالعات در سامانه جامع تجارت 
شدند، این پرســش به وجود می آید که کدام بازیگران 
صنعــت لوازم خانگی از ارائــه اطالعات خود خودداری 
کــرده و مانع سروســامان یافتن بازار لــوازم خانگی و 

متعادل شدن قیمت ها می شوند.

معاون سازمان امور اراضی:

برخورد با زمین خواری در زمان آیت اهلل رئیسی
2 برابر شده است

تصمیم جدید وزارت صمت درباره فعاالن تجاری لوازم خانگی
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