خبر
واکنش خاندوزی به مصوبه  ۷+۳بندی دولت
برای بهبود بورس:

از کیسه  ۸۵میلیون نفر برای بورس
خرجنکنید
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در وا کنش به مصوبات جدید سازمان
بورس گفت:رئیسبانکمرکزیبایددربرابرتخصیصمنابعصندوقتوسعهملی
وممنوعیتاستفادهازوامبانکیمیایستاد.به گزارشتسنیم،احسانخاندوزی
نایبرئیس کمیسیوناقتصادیمجلسدروا کنشبهمصوبات7+3هیئتدولت
برای بهبود بازار سهام در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت :تالش مجلس
و دولت ارزشمند است ،اما رئیس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از  10فرمان
میایستاد-1.سال99تسهیالتبانکیبهمقصدبورسبازیچندبرابرتسهیالت
کمک به اقتصاد کرونا بود -2.دست بردن به سهم  85میلیون نفر از صندوق
توسعه ملی منصفانه نیست ،بهویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول...

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور عنوان کرد:

بهرهمندی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت
شهری و روستایی از تصفیهخانه

مدیرعاملشرکتمهندسیآبوفاضالب کشوربابیاناینکهتصفیهخانهفاضالب
سارییکیازمدرنترینتصفیهخانههای کشوراست،گفت:بیشاز۲۰۰هزارنفراز
جمعیت ساری و روستاهای اطراف آن،از مزایای این طرح بهرهمند میشوند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتنیرو،حمیدرضاجانبازدرآئینافتتاحطر حهای
وزارتنیرو کهباحضورویدئو کنفرانسیرئیسجمهورووزیرنیرودرقالبچهارمین
هفته پویش #هرهفته-الف-ب-ایران در سال جاری برگزار شد ،تصفیهخانه
فاضالبساریرااز مدرنترینتصفیهخانههای کشور بهروشهوادهیعمقیو
اختالط کاملباپسابتولیدیبا کیفیتدانستوافزود:واحددومتصفیهخانه
فاضالبساریباظرفیتتصفیهحدود ۲۴هزار مترمکعبفاضالبدر شبانهروز
با صرف اعتباری بالغبر  ۱۵۰۰میلیارد ریال با متدها و فناوریهای روز دنیا تجهیز
شده و قادر به تصفیه کامل بیولوژیکی به روش لجن فعال ( )MLEباقابلیت
حذف نیتروژن است و بیش از  105هزار نفر از جمعیت ساری و روستاهای اطراف
را تحت پوشش قرار میدهد که با احتساب واحد اول این تصفیهخانه ،بیش
از  ۲۰۰هزار نفر از جمعیت ساری و روستاهای اطراف از مزایای این طرح بزرگ
بهرهمندشدند.مدیرعاملشرکتمهندسیآبوفاضالب کشور،بابیاناینکه
تصفیهخانه فاضالب ساری هشتاد و سومین تصفیهخانه افتتاحشده در دولت
تدبیر و امید از مجموع  ۲۵۱تصفیهخانه موجود در کشور است،گفت:امیدواریم
تا پایان دولت  ۱۸تصفیهخانه دیگر به بهرهبرداری برسد.این گزارش میافزاید،
تصفیهخانه فاضالب ساری در  ۴فاز طراحیشده که واحد اول در سال  ۹۳با
ظرفیت حدود  ۲۴هزار مترمکعب با ظرفیت تصفیه فاضالب  ۲۵درصد جمعیت
ساری به بهرهبرداری رسید.بر این اساس ،ا کنون واحد دوم این تصفیهخانه با
مزایایاجرایسیستمحذفبو،ارتقایسیستمهایبلوئرهوادهیاز روتاریبه
سانتریفیوژ و دانه گیر به روتاری کابینت دار بهمنظور کاهش قابلتوجه صدای
تجهیزات ،ارتقای سیستم فرآیند لجن به تغلیظ مکانیکی و افزایش حجم واحد
هاضم هوازی و ارتقای زمان ماند از  ۳۰روز به  ۴۰روز با ظرفیت  ۲۴هزار مترمکعب
در شبانهروز بهبهرهبرداریرسیده کهبابهرهبرداریاز اینطرحدرمجموعبیش
از نیمی از جمعیت شهر ساری از مزایای این طرح برخوردار شدند.

با حضور مدیرعامل بنیاد برکت

 ۶۶۰۰طرح تولید پوشاک بنیاد برکت
به بهرهبرداری رسید
 ۶هزار و  ۶۰۰طرح تولید پوشا ک بنیاد برکت در سراسر کشور بهطور رسمی به
بهرهبرداری رسید.به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بهرهبرداری از این طرح
با حضور مدیرعامل بنیاد برکت از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با چهار استان
آذربایجان شرقی ،مازندران ،سمنان و خوزستان شروع شد.برای این تعداد
طرح ۴ ،هزار و  ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار صرف و همچنین این تعداد طر حها در
دوهزار و۱۰۰روستااجراشدهاست.بااینتعدادطرح۲۳،هزار و۶۸۲شغلنیزهم
ایجادشدهاست.همچنیندر حاشیهاینمراسم،نمایشگاهیاز دستاوردهای
رویداد چرخ برکت با موضوع کارآفرینی و نوآوری در صنعت پوشا ک برپا شد که
رویداد ملی چرخ برکت ایدهها را از سراسر کشور دریافت کرده است .در این
رویداد  ۶۰۰نفر شرکت کردند و حدود  ۴۰۰طرح نیز ثبتشده است.همچنین
 ۱۲۰کسبوکار با مدل اقتصادی ارائهشده که قرار است از این تعداد کسبوکار،
بنياد برکت حمایت کند.

باهدفصادراتخدماتفنیومهندسیصورتمیگیرد

حضورچشمگیرشرکتهای
دانشبنیان کشورمان با حمایت
صندوق نوآوری و شکوفایی

هشتمین نمایشگاه و کنگره شبکه ،انرژی و شهر هوشمند ترکیه با حضور
کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد که یکی از بخشهای مهم این
نمایشگاه ،پاویون بزرگ شرکتهای دانشبنیان کشورمان است که با حمایت
صندوق نوآوری و شکوفایی و مجوز سازمان توسعه تجارت ایران برپا میشود.
به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی نمایشگاه ،غالمرضا رضاییان کارگزار
اجراییپاویون کشورماندرنمایشگاهترکیه گفت:اینپاویوندرراستایتوسعه
دیپلماسی اقتصادی و صادرات خدمات مختلف فنی و مهندسی ،با حمایت
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.وی افزود :صادرات محصوالت و
خدماتدانشبنیاندرمقایسهباصادراتسایرتولیداتغیرنفتی،ارزشافزوده
ی کند کهضمنارتقایسطحفناوریدیگربخشهانیز
اقتصادیباالتریایجادم 
ن کهیکیاز شاخصههای
نقششایانتوجهیخواهدداشت.رضاییانبابیانای 
اصلیشرکتهایدانشبنیاننگاهبهبازارهایبرونمرزیو کسبآمادگیوایجاد
زیرساختهای الزم در بنگاه برای ورود به این حوزه است ،گفت :شرکتهای
دانشبنیان ،راههای مختلفی را برای ورود به بازارهای صادراتی هدف طی
ی کنند که یکی از مؤثرترین و اصلیترین راهکارها ،حضور در نمایشگاهها و
م 
رویدادهای بینالمللی خارج از کشور و ارائه خدمات و محصوالت ایرانی در
بازارهای بینالمللی است.وی به اهمیت هشتمین نمایشگاه و کنگره شبکه،
انرژی و شهر هوشمند ترکیه( )ICGS 2021اشاره کرد و افزود :دولت ترکیه این
نمایشگاه را با همکاری اتحادیه اروپا و طی روزهای  27تا  28خردادماه سال
جاریباهدفحلمشکالتشهرهاوارائهراهحلهاییبرایشهرهایهوشمند،
شبکههایهوشمندوانرژیهوشمندوبامحورهایحملونقل،مدیریتانرژی،
اقتصاد ،امنیت ،زیرساخت ،هوشمندسازی در همه زمینهها ،توسعه و رقابت
بین شهرها و بهبود کیفیت زندگی در مرکز همایش و نمایشگاههای استانبول
ی کند.کارگزار اجرایی پاویون کشورمان در نمایشگاه ترکیه اضافه کرد:
برگزار م 
از ویژگیهای این نمایشگاه و کنگره حضور آقای اردوغان رئیسجمهور ترکیه و
 10هزار بازدیدکننده از  50کشور اروپایی و آسیایی و مشارکت بیش از  100شرکت در
نمایشگاهاست.رضاییانافزود:ازدیگربرنامههایایننمایشگاه،برگزاری کنگره
همزمانبانمایشگاهاست کهباایجادپلتفرمیجهانیباهدفبررسیچالشهای
شهر و شبکه هوشمند ،موضوعاتی چون اقتصاد ،حملونقل ،انرژی ،مدیریت
زیرساختها،امنیتشبکهوفناوریاطالعاتراپوششمیدهد.ویخاطرنشانکرد:
در میان سخنرانان شاخص این کنگره که عمدتا از کشورهای اروپایی ،مدیران
ارشد ،مشاوران و وزرا ی سازمانهای مرتبط هستند میتوان به حضور وزرای
لونقل و زیرساخت ،فناوری اطالعات ،محیطزیست و شهرسازی ،انرژی
حم 
و منابع طبیعی ترکیه ،رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ایران،
شهردار وین ،شهردار بارسلونا ،مسئول حملونقل شهری آمستردام ،رئیس
حملونقل کالنشهرهای اروپا ،رئیس انجمن شهرداریهای ترکیه و رئیس
فدراسیون جهانی انرژی هوشمند اشاره کرد .رضاییان گفت :با توجه به نقش
حائزاهمیتوتجاربموفقصندوقنوآوریوشکوفایی کشورمان،از آقایدکتر
وحدت رئیس محترم هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی،دعوت رسمی
صورت گرفته تا روز اول نمایشگاه یکی از سخنرانان اصلی این رویداد باشند.
پاویون شرکتهای دانشبنیان کشورمان با مشارکت بالغبر  20شرکت برتر در
حوزههایاتوماسیونصنعتی،دستگاههایهوشمندحضوروغیاب،خانههای
هوشمند،هوشمندسازیساختمان،حملونقلهوشمند،الکترونیک،اینترنت
اشیا و دیگر حوزههای مرتبط برگزار خواهد شد.
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خریداران خودرو در انتظار کاهش قیمتها هستند

سردرگمی و رکود؛ دو روی سکه بازار خودرو

کاهش قیمت خودرو همزمان با افت
نرخ دالر آغاز شد و حاال رکود بازار که
ناشی از تعطیلیهای مربوط به هم ه گیری
کروناست ،باعث ادامهدار شدن این روند
نزولی شده است .باوجود تعطیلی بازار
خودرو ،خریدوفروشهای محدودی در
حال انجام است و قیمتها را سلیقه افراد
ی کنند.
تعیین م 
ویروسرکودهم کهاز اسفندماهسالقبلبه
جانبازارافتادهبود،بهسالجاریهمسرایت
کردوباعثشدبااتمامتعطیالتنوروزیودر
روزهای گذشته قیمتها به آخرین روزهای
سال قبل بازگردد .بازار شب عید  99رونق
هرسالرانداشتوباروند کاهشی کهنرخدالر
ی کرد،خریدارانمنتظرتأثیراینروند
دنبالم 
بربازار خودروبودندتاافزایشافسارگسیخته
سال قبل را تا حدودی جبران کنند.
بازار خودرویسال1400رفتوبرگشتیراطی
یکماهتجربه کرد.بعدازاعالمافزایشقیمت
بهارهخودروتوسطرئیسشورایرقابتبعداز
تعطیالتنوروزی،قیمتهاروندصعودیپیدا
کردند،اماباتوجهبهوا کنشهایی کهنسبت
بهاینتصمیم گرفتهشد،شورااز موضعخود
مبنی برگران شدن خودرو کوتاه آمد.
در شرایط فعلی سردرگمی و رکود؛ دو رکن
اصلی بازار هستند و بیشتر خریداران خودرو
فعال دست از خرید برداشتهاند و بهنوعی
منتظر کاهش بیشتر قیمتها ماندهاند.
ا کنون هیچ تقاضای کاذبی برای خرید
وجود ندارد و بازار منتظر حرکت نرخ ارز و
تغییراتبینالمللیاست.همزمانتعطیلی
نمایشگاههای ماشین و مرا کز تعویض پال ک
و محدودیت در نقلوانتقال سند هم بر رکود
بازار اثر گذاشته است.
خریداران واقعی در انتظار گشایشهای

سیاسی هستند ،چرا که نزول قیمت خودرو
به سیگنالهای سیاسی و مذا کراتی که در
جهتاحیایبرجامدرجریاناست،وابستگی
دارد.هرچقدرسیگنالهایقویتریازجریان
مذا کراتمخابرهشود،انتظاراتبرای کاهش
قیمتها را باال میبرد.
ن کهتحریمهایصنعتخودرولغو
بافرضای 
گردند و درآمدهای ارزی افزایش پیدا کنند،
تحولمهمیدراینصنعتایجادخواهدشد،
زیرا مجددا شرکتهای خودروساز به کشور
واردمیشوندوقطعاتسازندگانباسهولت
ی گردند.درنتیجه
وقیمتپایینتریتأمینم 
هزینههایتولیدپایینمیآیدودرنهایتروی
قیمت نهایی خودرو تأثیر خواهد گذاشت
و میتوان امیدوار به شکسته شدن حباب
قیمت خودرو ماند.
کاهش قیمت خودرو خبری خوب برای
خریداراناست،آنهمبعداز افزایشقیمتی
که در بهار و تابستان سال قبل رخ داد ،اما
تا زمانی که بازار به یک ثبات نسبی نرسد،
م گیری درباره خرید
مشتریان قادر به تصمی 
خودرو نخواهند بود .ا کنون این سؤال مهم
در بازار خودرو مطرح است که آیا روند نزولی
قیمتها ادامهدار خواهد بود و یا سرنوشت
دیگری برای بازار رقم خواهد خورد؟
تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران
نعمتاهلل کاشانینسب ،نایبرئیس
اتحادیه نمایشگا هداران خودرو درباره
آخرین وضعیت بازار خودرو به «رسالت»
می گوید :باوجود تعطیلی نمایشگاهها و
مرا کز تعویض پال ک تقریبا هیچ معاملهای
ی گیرد و در این شرایط نمیتوان
انجام نم 
بهطور دقیق میزان کاهش قیمت خودرو
را ارزیابی کرد .ا کنون خریداران تمایلی به
خرید ندارند و میزان فروشندگان بیشتر از

خریداران در بازار است.
وی با اشاره به تعیین قیمت فعلی توسط
ی کند:سایتهای
سایتهایمجازیاضافهم 
مجازی هم که قیمتهای خریدوفروش
خودرو را در ج می کنند ،تحت نظارت ما
نیستندوما کنترلیبرقیمتهایاعالمشده
آنها نداریم .به همین علت آنها را تأیید یا
ی کنیم.
تکذیب نم 
کاشانی نسب نگاه بازار به مذا کرات برجامی
را عامل مهمی در تعیین قیمتها عنوان
ی گوید :نگاههای سیاسی باعث
ی کند و م 
م 
شده بیشتر قیمتها در شرایط فعلی نزولی
باشند و درصورتی که همین شرایط ادامه
داشته باشد ،نمیتوان انتظار رشد دوباره

وزیر نیرو:

امسال  ۲۹۰طرح بزرگ در ایران به بهرهبرداری میرسد
وزیر نیرو گفت ۲۹۰ :طرح بزرگ آب ،برق و فاضالب با سرمای ه گذاری حدود
۶۴هزارمیلیاردتومانمطابقبرنامههمانندسال گذشتهونیمسالدوم۹۸
درقالبپویش#هرهفته-الف-ب-ایرانبهبهرهبرداریمیرسد.بهگزارش
پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،رضا اردکانیان روز پنجشنبه در آئین افتتاح
طر حهایبزرگوزارتنیرودر سهاستانهرمزگان،مازندرانوخوزستاندر
قالب چهارمین هفته پویش #هرهفته-الف-ب-ایران در سال جاری که
بهصورتویدئوکنفرانسیباحضوررئیسجمهوریبرگزارشد،اظهارداشت:
برنامه پویش تا آخرین هفته اسفند امسال ادامه خواهد داشت.وی با

اشاره به گذشت سه هفته از پویش در سال جاری افزود :تا کنون  ۲۱طرح
درقالبپویش#هرهفته-الف-ب-ایرانبااعتبار۶هزارو۱۰۰میلیاردتومان
به بهرهبرداری رسیده است و در هفته چهارم در استانهای هرمزگان،
مازندرانوخوزستانچهارطرحعمدهباسرمایهگذاریحدود۲۶۰۰میلیارد
تومان افتتاح شد.وی ادامه داد :اهمیت این طر حها آن است که در یکی
از خشکترین سالها به بهرهبرداری میرسند ،درحالیکه با کمبارشی
قابلمالحظهای مواجه هستیم و این کمآبی اثر خود را بهطور مستقیم در
بخش آب و نیز در بخش برق به لحاظ کمبود منابع در سدها برای تولید

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139960310013022708مورخ
 1399.11.29هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی ....چمستان .......تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای/خانم...مانی فیضی ....فرزند..محمد رضا ....نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  /به مساحت  302.68.....متر
مربعبهشمارهپال ک....492...فرعیاز 6....از اصلیواقعدر قریهآهودشت
بخش...11...خریداریشدهاز آقای/خانم...محمدرضافیضیمالکرسمی
محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13آئییننامهمربوطهاینا گهی
در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواست 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
م الف ۱۹۹۱۱۷۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول1400.02.11 ..
تاریخ انتشار نوبت دوم1400.02.25 .
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان -عین اله تیموری

آ گهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی:برابررایشماره139960310006020626
مورخ 1399.11.14هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیشهرستاننور تصرفات
مالکانهوبالمعارضمتقاضیبنامآقای/خانمفریدهدیوساالرششدانگیک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 171مترمربع به پال ک  271فرعی از 29
اصلی واقع در کاردگرکال نور مازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده است  .لذا
بهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز در روزنامهسراسریو
محلی آ گهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آ گهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت
محلوقوعملکتسلیمورسیداخذنماید.معترضبایدظرفیکماهاز تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
م الف ۱۹۹۱۱۷۵۷
تاریخ انتشار اول 1400.02.11
تاریخ انتشار دوم 1400.02.25
علی سعادتی رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نور

غیرقابلپیشبینی را داشت.
نایبرئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودرو،
رکودمطلقدربازاررابهطورویژهدرماشینهای
ی کند و میافزاید :مردم ا گر
خارجی بیان م 
قصد خرید خودروی خارجی و میلیاردی
دارند باید صبر کنند ،زیرا در ماههای آینده
عرضهبهدلیلدریافتمالیاتازخودروبیشتر
خواهد شد و این مسئله در افت قیمت این
مدل خودروها اثرگذار میشود.
نقش شرکای خارجی در افزایش عرضه
خودرو
خودروسازاندرسالقبلسهبارمجوزرسمی
ی که
برایافزایشقیمتدریافت کردند،درحال 
طبق ارزیابیهای صورت گرفته خودروهای

داخلی ،کیفیت قابل قبولی نداشتند ،اما
این موضوع در قیمت محصوالت داخلی
بازتابی نداشت .شرکتهای خودروساز
به علت استفاده از قیمتهای دستوری و
مصوب برای ثابت نگهداشتن نرخ قیمت
خودرو با زیانهای انباشته زیادی روبه رو
هستندودرنتیجهاقدامبهعرضه کمترخودرو
ی کنند .کاهش عرضه خودرو نیز همواره با
م 
افزایش تقاضا روبهرواست و باعث شده به
همراه عوامل دیگری ازجمله تورم و نرخ ارز
بر باال رفتن قیمتها تأثیرگذار باشد.
حسن کریمی سنجری ،کارشناس صنعت
خودرودر گفتوگوبا«رسالت»،دربارهتأثیررفع
ی گوید:رفع
تحریمهابرصنعتخودرو کشورم 

انرژی نشان میدهد.
وزیر نیرو گفت :خوشبختانه با اتکای همراهی مردم ،در بخشهای
کشاورزی ،صنعت و معدن بدون اختاللی در مسیر زنجیره تولید کشور در
سال تولید همراهی خواهند کرد و با مشکالت حداقلی تابستان امسال را
سپری خواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد :یکی از طر حهای اخیر ،فاز نهایی
ن کن بندرعباس است که دو فاز آن در سالهای  ۹۷و  ۹۹جمعا
آبشیری 
با ظرفیت  ۴۰هزار مترمکعب در شبانهروز افتتاح شد ،فاز نهایی آن ۶۰
هزار مترمکعب است که موجب خواهد شد آبرسانی به بندر خمیر ،پل،
تازیان ،بندرعباس ۹ ،شهرک و  ۲۵روستا با کیفیت بسیار خوبی انجام شد
و جمعیتی حدود یکمیلیون نفر از آب شرب برخوردار شدند.وی گفت:
عالوه بر این در استان ،تصفیهخانه آب سرنی افتتاح شد که پنجاهمین
تصفیهخانهای است که در دولت تدبیر و امید به مدار بهرهبرداری میآید و

آگهی تغییرات شرکت عمران بنا شریف شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  47450و شناسه ملی  10380635834به استناد

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/12/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :آقای سیدمهیار کاللی نصرآبادی به شماره ملی

 0945414285به سمت مدیرعامل  -آقای جمشید عطاردی به
شماره ملی  0946641978به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای

محسن ساالری به شماره ملی  3674189151به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره به مدت 2سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد

بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقایان سیدمهیار کاللی
نصرآبادی و جمشید عطاردی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1129724

متن آ گهی مزایده آ گهی مزایده مال غیر
منقول
 :به موجب پرونده اجرائی کالسه  99 .950و 951.99ششدانگ یک باب خانه به
مساحت چهارصدو سی و نه متر مربع به شماره پال ک یکصدو چهل و نه فرعی از پنجاه
و یک اصلی بخش شانزده ثبت قائم شهر به نام آقای سیف الدین چینیان صادر گردید
که حدود و مشخصات ملک مذکور:شماال اول به طول 2.70متر به دیوار منزل سیف
الدین چینیان دوم که شرقی است به طول  3.50متر سوم به طول 9.80متر به دیوار
منزل وردیان شرقا به طول 33.90متر دیواریست به پال ک 77فرعی از  51اصلی جنوبا
به طول 12.50متر دیواریست به حریم راه آهن غربا اول به طول  10متر دیواریست به
متصرفی قربانی دوم به طول 28.30متر دیواریست به پال ک 96فرعی از  51اصلی که
طبق سند رهنی شماره 16056مورخ  1393.04.29دفترخانه 122قائم شهر در قبال
مبالغ  1.897.425.144ریال و 3.791.700.590ریال در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته
و طبق نظر کارشناس رسمی پال ک مذبور به مبلغ 23.000.000.000ریال (بیست و سه
میلیار ریال)ارزیابی شده است که ساختمان مذکور با مصالح بنایی و سقف نهایی
شیروانی به صورت نیم پلوت به مساحت 337متر مربع شامل 30متر مربع زیر زمین و
 64متر مربع پیلوت و 243متر مربع یک واحد مسکونی با نماسنگ و پنجره آلومینیوم و
کف موزائیک و گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر اسپیلت و دارای انشعاب آب و برق
وگاز میباشدودر اختیار مالکمیباشددسترسیملکمذکور از زیرپیلوتبنادر پال ک
ثبتی 145فرعی از-51اصلی بوده است و در زمان بازدید پیلوت مذکور به صورت واحد
تجاری تغییر کاربری و تبدیل شده است و با حذف مسیر که تنها مسیر به ملک مذکور از
ضلع جنوب حریم راه آهن می باشد که آدرس پال ک مذکور واقع در شهرستان قائم شهر
–خیابانساری–نرسیدهبهدوربرگرداننزدیکبانکرفاه–کدپستی4764779447از
ساعت9الی12روز1400.02مورخ1400.02.29درادارهثبتاسنادقائمشهرواقعدر آخرخ
جویبار نبش بهارستان از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ارزیابی فوق
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و شرکت در مزایده منوط
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند
و در صورتی که ظرف مهلت مقررمانده فیش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ
مذکور قابل استرداد نبوده و حساب خزانه واریز خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب  -برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف در
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده است ونیز درصورت وجود مازاد-وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد-مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و حسب اعالم بستانکار طی نامه شماره
 118.1321مورخ  1400.01.21ملک فوق بیمه می باشد .م الف ۱۹۹۱۱۷۵۶
تاریخ انتشار1400.02.11 :
رحمت سلمانی

تحریمتأثیرمستقیمیدرتقویتعرضهخودرو
دارد،زیرالغوآنهامیتواندشرکایخودرویی
ما را که بهواسطه اعمال تحریم کشور را ترک
کرده بودند ،دوباره بازگرداند .فار غ از حضور
شرکتهایپژوورنو،دراولین گامشرکتهای
چینی به ایران بازخواهند گشت.
ویادامهمیدهد:مادر سال 1396باحضور
شرکتهای خودروساز چینی و اروپایی
توانستیم به تولید یکمیلیون و  300هزار
خودرو در یکسال برسیم ،اما بعدازآن و طی
سه سال گذشته میزان تولید به  800تا 900
هزارخودرورسید.اینمسئلهنشانمیدهد
خودروهای مونتاژی میتوانند این فاصله
کاهش عرضه را پر کنند.
کریمیسنجرییادآورمیشود:عالوهبرتورمو
افزایشنرخارز ،کمبودعرضهنسبتبهتقاضای
موجود به افزایش قیمت کارخانهای خودرو
تا بازار آزاد منجر شده است و از دالیل اصلی
گرانیمحسوبمیشود.چنانچهشاخصهای
اقتصادیبهبودپیدا کنندونرخارزهمچنان
روبهپایینباشد،میتواندبرقیمتتمامشده
خودرو نیز تأثیر بگذارد و کاهش یابد .در آن
صورت دیگر نیازی به ثبتنام و قرع ه کشی
برای خرید نیست.
این کارشناسخودرو ،کاهشهرچندپایین
دالرراباعثایجادامیدواریبازار بهمعادالت
ی کند و میافزاید :چنانچه
سیاسی عنوان م 
نشانههای مثبت در جریان گا مبه گام
مذا کرات نمودار باشد ،اثر خود را در قیمت
خودرو نیز نشان میدهد .طی ما ههای
آینده شرایط اقتصادی کشور دستخوش
اتفاقات متفاوتی ازجمله انتخابات ریاست
ی گیرد که
جمهوریومذا کراتبرجامیقرارم 
ت گذاریخودرو
میتوانندجهتپیکانقیم 
را تعیین نمایند.

جمعیتیحدود ۸۶۴هزار نفررادر شرقبندرعباساز آبشربسالموپایدار
ی کند.اردکانیانافزود:در استانمازندرانهمهشتادوسومین
برخوردار م 
تصفیهخانهفاضالبدولتتدبیروامیدبهمداربهرهبرداریمیآید.ا کنونکه
سه ماه تا پایان دوره هشتساله دولت باقی است و  ۹۳ماه سپریشده،
تصفیهخانهای که اخیرا در شهر ساری بهرهبرداریشد واحد دومی است
که جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر را زیر پوشش قرار میدهد و از پساب
تصفیهآندر صنعتو کشاورزیاستفادهخواهدشد.ویافزود:وزارتنیرو
ل گذاری فعالیتها برای دولت
مانند سایر بخشهای دولت مسئولیت ری 
بعدی را بر عهده دارد و در کنار طر حهایی که به افتتاح میرسد طر حهایی
هم کلنگزنیمیشود.وی گفت :سدمهم«زارمرود»در شهرستانساری
کلنگزنی شد که آب شرب ساری و میاندورود و  ۸۰درصد روستاهای تابع
این دو شهر را تأمین خواهد کرد.

تاسیس شرکت سهامی خاص رادین کیهان کالت درتاریخ  1400/01/26به شماره
ثبت  227به شناسه ملی  14009950834ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدمات

بازیافت وجمع آوری زباله و جمع آوری نخاله و خدمات نظافتی  ,خدمات مربوط

به رفت و روب و بازیافت ونظافت در اماکن مسکونی و غیر مسکونی و فضاهای
شهری واداری و غیر اداری پس از اخذ مجوزهای الزم ,خدمات قالیشویی  ,خدمات
پیشخدمتی  ,امور آبدارخانه  ,طبخ و توزیع غذا  ,اداره رستوران و بوفه ,خدمات

پاسخگویی تلفنی ,محوطه سازی  ,نگهداری و خدمات فضای سبز,خدمات باغبانی
و تاسیس ونگهداری فضای سبز ,خدمات تاسیساتی  ,خدمات ساختمانی  ,خدمات

پشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوز,ترخیص کاال از
کلیهگمرکاتکشور,شرکتدرمزایدههاومناقصهها,عقدقراردادباکلیهشرکتهای

دولتی وغیردولتی ,اخذ تسهیالت بانکی از کلیه بانکها جهت شرکت  ,اخذ و اعطای
نمایندگی و شعب در سراسر کشور 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 خراسان رضوی  ،شهرستان کالت  ،بخش مرکزی  ،شهر کالت ،محله

خوارزم  ،خیابان شهید نبوی  ،خیابان امام خمینی  ،پالک  ، 96طبقه اول کدپستی
 9371784164سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی
منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال

توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  93/2190/374مورخ  1399/12/28نزد

بانک بانک کشاورزی شعبه کالت نادری با کد  3190پرداخت گردیده است اعضا

هیئت مدیره خانم فاطمه ارجمند پناه ایدلیکی به شماره ملی  0924651229و به

سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم الهام ارجمند پناه ایدلیکی به
شماره ملی  5530010431و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم

زینب ارجمندپناه ایدلیکی به شماره ملی  5539935233و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال 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 با امضای مدیرعامل (رئیس

هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان خانم مریم باغانی به شماره ملی  0924733616به سمت بازرس اصلی به
مدت  1سال خانم پروین نوری ایدلیکی به شماره ملی  5539388739به سمت

بازرس علی البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی

های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کالت ()1129729

آگهیتغییراتشرکتعمرانبناشریفشرکتسهامیخاصبهشماره

ثبت  47450و شناسه ملی  10380635834به استناد صورتجلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/12/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - 1 :اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل
انتخاب گردیدند :آقای سیدمهیار کاللی نصرآبادی به شماره ملی

0945414285وآقایجمشیدعطاردیبهشمارهملی0946641978

وآقایمحسنساالریبهشمارهملی2-3674189151آقایسعید
شریفیبهشمارهملی0946463379بهعنوانبازرساصلیوآقای

محمدسلیمیجاغرقبهشمارهملی0945648863بهعنوانبازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند-3 .روزنامه

کثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینشد.اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری مشهد ()1129725

