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همکاری دولت با بخش خصوصی راهکار رونق تولید است

پراید ۱۹ساله ۱۹.۵۰۰.۰۰۰تومان قیمت خورد

راهکار تحقق شعار سال

تاختوتاز دستدومها
در بازار خودرو

پراید تا یک سال قبل خودروی ارزانقیمتی
بود که تقریبا بیشتر افراد جامعه میتوانستند
با حدود  ۲۰تا  ۲۴میلیون تومان آن را خریداری
کنند ،اما اکنون این خودرو نیز به اصطالح
شاهنشین قیمتها شده است.
به گزارش خبرآنالین ،در یک سال گذشته
قیمت پراید از  ۲۱میلیون و ۳۲۴هزار تومان به
۴۹میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده که جهش
شود .افزایش قیمت

بسیار زیادی محسوب می
پراید صفر سبب شده تا نرخ انواع خودروی
پراید دستدوم و کارکرده نیز در بازار باال
رود .نگاهی به آگهیها نشان میدهد که پراید
مدل  ۷۹با ۱۷۰هزار کیلومتر کارکرد به قیمت
۱۹میلیون و ۵۰۰هزارتومان فروخته میشود
و پراید مدل  ۱۳۸۴با ۴۰۰هزار کیلومتر کارکرد
برابر با ۱۷میلیون و ۷۰۰هزارتومان تعیین شده
است .پراید مدل  ۸۲هم ۱۷میلیون تومان و
پراید  ۱۴۱مدل  ۸۴نیز ۱۸میلیون تومان برای
فروش آگهی شدهاند.
تمام داستان این نیست ،برای نمونه قیمت
انواع پراید  ۱۳۱مدل  ۹۷و صفر از  ۴۰تا
۴۸میلیون تومان قیمت دارند .این در حالی
است که قیمت پراید  ۱۱۱مدل  ۹۸نیز ۴۹میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان فروخته میشود البته حتی
قیمت خودروی پراید صفر تا ۵۰میلیون تومان
هم در بازار باال رفته است .با توجه به این
قیمتها می توان گفت آشفتهبازار خودرو
گویا قرار نیست به این زودی سامان بگیرد
و با وجود پیشبینیها مبنی بر تاثیر افزایش
تولید بر کاهش قیمتها ،هنوز این اتفاق در
بازار نیفتاده و به نظر نمیرسد قیمت خودرو و
بهویژه پراید به عنوان خودروی اکثر خانوادهها
حداقل به نرخ ابتدای سال  ۹۷بازگردد.

به گفته متولیان ،از  43هزار واحد مستقر در شهرکهای
صنعتی ایران بین  11تا  12هزار واحد راکد است ،تعدادی از
واحدها هم با ظرفیت کمتر از  50درصد و مابقی هم با ظرفیت
 50تا  70درصد کار میکنند و در این بین تنها  25درصد واحدها
با ظرفیت باالی  70درصد مشغول به فعالیت هستند ،بااینحال
در حدود یک سال اخیر بالغ بر یک هزار و  300واحد مستقر
در شهرکهای صنعتی کشور با حمایت دولت به چرخه تولید
بازگشتهاند.
به گزارش ایرنا ،بر اساس ارزیابیها ،تامیننشدن مواد اولیه
و همکاری نکردن بانکهای خارجی برای مراودات پولی و مالی،
بزرگترین چالش برابر رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار و
لزایی در ایران است که باید برای آنها چاره اندیشید.
اشتغا 
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشاره به تعطیلی
تعداد قابل توجهی از کارخانههای تولیدی در کشور گفت:
بسیاری از واحدها با ظرفیت پایین کار میکنند و شماری از آنها
حتی به تعدیل نیروی کار روی آوردهاند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه تصمیمات عجوالنه
سبب افزایش مشکالت میشود ،تصریح کرد :بسیاری از برنامهها
باعث ازدسترفتن بازار و صادرات میشود و در کنار آن تهیه
مواد اولیه از خارج به معضلی برای سازندگان تبدیل شده است.
در این شرایط بانکها باید به کمک بخش خصوصی تولیدکننده
بیایند و در این زمان دیون با بهرههای آنچنانی معنایی جز
شکست تولید و صادرات نخواهد داشت .نقش و تاثیر سازندگان
و صنعتگران در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور
بر کسی پوشیده نیست ،بهشرط آنکه در ب ُعد کاهش هزینهها
و تسهیالت بانکی ترتیبی اتخاذ شود که در راستای حمایت از
تولید داخلی باشد.
انگیزه کار و تولید هست ،اما شرایط را باید بهبود بخشید
یک صنعتگر فعال اظهار کرد :متاسفانه شمار قابلتوجهی از
واحدهای صنعتی حداکثر با  50درصد از ظرفیت خود فعالیت
میکنند ،اما با این حال حاضر به تعدیل نیرو نیستند ،زیرا انگیزه
کار و تالش در آنها وجود دارد.
یزاده با اشاره به فراگیری و افزایش مشکالت تولید و
خلیل بقول 
بدتر شدن فضای کسبوکار طی سالهای اخیر افزود :اگرچه در
سال گذشتههای میتوانستیم برابر مشکالت بایستیم ،اما شرایط
کنونی و کاهش مواد مصرفی و قطعات یدکی در انبارها بهگونهای
شده است که باید برای آن چارهاندیشی شود ،زیرا واردات بیشتر
آنها از خارج میسر نیست و همین امر چرخ صنعت را قفل
خواهد کرد.
یزاده همکاری بیشتر بانکها را خواستار شد و افزود:
بقول 
وضعیت کنونی به شکلی نیست که بتوان به راحتی دیون و

مفقودی

افزایش همکاری متولیان نهادها و سازمانهای دولتی با بخش خصوصی به همراه تدوین آییننامههای حمایت از فعاالن اقتصادی،
از راهکارهای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید است.

:امیرحسین
قاضیعسگر:
جسلیقگیو
ک 
کندی در نظام
اداری معضلی
است که فعاالن
بخشخصوصی
با آن مواجهاند
بدهیها را پرداخت کرد و بانکها باید این موضوع را در نظر
بگیرند و بهاصطالح بیشتر با تولیدکنندگان راه بیایند.
گرانی کاالی تولید برابر است با کاهش مشتریان بازار
یک سرمایهگذار و فعال بخش خصوصی اظهار کرد :کمبود
مواد اولیه و عدم واردات آن چالش اصلی تولیدکنندگان بهشمار
میرود که برای این امر باید بهطور جدی فکری کرد ،زیرا رفتهرفته
مواد اولیه موجود در انبارها تمام میشود و دیگرنمیتوان تولید
کرد.

آگهی حصر وراثت

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی ســواری پیــکان
بــه شــماره انتظامــی  356-71د  21بــه شــماره موتــور  11127819077و شــماره شاســی  0078435759بــه
مالکیــت آقــای ایــرج صادقــی هفشــجانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

آقــای وحیــد نجفــی دارای شناســنامه شــماره  22528بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  151از ایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان عزیــزاهلل نجفــی بــه
شناســنامه  4در تاریــخ  98/1/12اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه
 -1وحیــد نجفــی -شــماره شناســنامه  -22528تاریــخ تولــد  -1365نســبت پســر  -2مجیــد نجفــی  -شــماره
شناســنامه  -384تاریــخ تولــد  -1352نســبت پســر  -3حمیدرضــا نجفــی -شــماره شناســنامه  - 14049تاریخ
تولــد  -1362نســبت پســر  -4فاطمــه نجفــی -شــماره شناســنامه  -8969تاریخ تولــد  -1359نســبت دختر -5
پرویــن نجفــی -شــماره شناســنامه  - 3436تاریــخ تولــد  - 1354نســبت دختــر  -6خواتــون اســدی  -شــماره
شناســنامه  - 1248تاریــخ تولــد  - 1333نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصتینامــه از متوفــی نزد او باشــد
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م -الــف 5312

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی ســواری پیــکان به
شــماره انتظامــی  943-24ی 39بــه شــماره موتــور 11284007829و شــماره شاســی 10009995بــه مالکیــت
آقــای مهــراب قریشــوندی کــول جــازی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

آگهی فقدان سند مالکیت

بروجن

1437

مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی ســواری پیــکان به
شــماره انتظامــی  892-33ط 26بــه شــماره موتــور 11283150823و شــماره شاســی 83560194بــه مالکیــت
آقــای حمیــد تابکــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

بروجن

1438

مفقودی

بروجن

1439

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  97/12/04 -139760318018004688هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محســن جاویــد کیاســرائی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  15در ششــدانگ یــک
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  369/56متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مجــزی شــده از پــالک  29فرعــی
از  102اصلــی واقــع در قریــه ویشــکاننک بخــش  4گیــالن ،کــه بــرای آن شــماره  822فرعــی در نظــر گرفتــه
شــده ،خریــداری از مالــک رســمی صــادق ممتــاز ویشــکائی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/02/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/01/27 :

سیدروشن آقازاده -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

1392

آگهی حصر وراثت

آقــای جــواد شــریفی دارای شناســنامه شــماره  4900196851بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  142از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان خســرو شــریفی بــه
شناســنامه  245در تاریــخ  97/11/1اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه:
 -1حســین شــریفی پیرجــل  -شــماره شناســنامه  - 4846تاریــخ تولــد  - 1365نســبت پســر -2وحیــد شــریفی
پیرچــل شــماره شناســنامه  - 15329تاریــخ تولــد  - 1367نســبت پســر  -3جــواد شــریفی پیرجــل شــماره
شناســنامه  - 49001968541تاریــخ تولــد  - 1370نســبت پســر  -4پرویــن یوســفی شــماره شناســنامه
 - 47447تاریــخ تولــد  - 1344نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دادر واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م -الــف 5305

دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

1394

آگهی حصر وراثت

آقــای مجتبــی غالمــی دارای شناســنامه شــماره  22472بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  124/5/98از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان محمــد غالمــی
بــه شناســنامه  6954در تاریــخ  97/11/27اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:
 -1مجتبــی غالمــی -شــماره شناســنامه  -22472تاریــخ تولــد  -1350پســر  -2وحیــد غالمــی  -شــماره
شناســنامه  -1432تاریــخ تولــد  -1360پســر  -3حامــد غالمــی -شــماره شناســنامه  -0370180003تاریــخ
تولــد -1360پســر  -4اعظــم غالمــی -شــماره شناســنامه  -22474تاریــخ تولــد  -1351دختــر  -5پروانــه
غالمــی -شــماره شناســنامه  -319تاریــخ تولــد  -1363دختــر  -6افســانه غالمــی  -شــماره شناســنامه
 -4032176795تاریــخ تولــد  -1365دختــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصتینامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م -الــف 5311
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آگهی حصر وراثت

آقــای علــی نیلقانــی دارای شناســنامه شــماره  324به شــرح دادخواســت بــه کالســه  726از این دادگاه درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان محمــد نیلقانــی بــه شناســنامه  3در
تاریــخ  .........................اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به:
 -1علی نیلقانی شماره شناسنامه  - 324تاریخ تولد  - 1363نســبت پســر  -2نســیم نیلقانــی
شــماره شناســنامه  - 6303تاریــخ تولــد  -1360نســبت دختــر  -3فریبــا قاســمی شــال شــماره شناســنامه
 - 298تاریــخ تولــد  -1340نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دادر واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م -الــف 5303

دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

بازاروسرمایه

1395

دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

1421

آقــای حســن صلواتــی برابــر وکالــت نامــه  97/12/22 -115029دفتــر  2و تائیدیــه وکالــت
 98/1/24 -139885653508000016از طــرف ســیدرضا فاضلیــان بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه  72همــدان برابــر وارده  98/1/21 -97/1125مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند
مالکیــت  25/6شــعیر مشــاع از  96شــعیر پــالک  1/4039واقــع در حومــه یــک کــه بــه نــام مالــک ذیــل
دفتــر الکترونیکــی  139520326001010616ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی در بیــع شــرط نیســت بــه
علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده .لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت
بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت  10روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و بــا ســند معاملــه ،اعتــراض خــود را کتبــا تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت
واخواهــی و نریســدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند
مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .شــماره م .الــف 53
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آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای حســن صلواتی برابــر وکالتنامــه  97/12/22 -10152تائیدیــه وکالــت -139885654120000002
 98/1/24ورثــه ســیدتقی فاضلیــان برابــر گواهــی حصــر وراثــت  97/11/30 -11قاضــی شــورای حــل
اختــالف شــعبه  127حصــر وراثــت همــدان بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه مهــر
دفترخانــه  72همــدان برابــر وارده  98/1/21 -97/1125مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت
 25/6شــعیر مشــاع از  96شــعیر پــالک  1/4039واقــع در حومــه یــک کــه بــه نــام مالــک مرحــوم
(ســیدتقی فاضلیــان) ذیــل دفتــر الکترونیکــی  139520326001010614ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی
در بیــع شــرط نیســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده .لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده
 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت  10روز بــه اداره
ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و بــا ســند معاملــه ،اعتــراض خــود را
کتبــا تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نریســدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض
چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم
خواهــد شــد .شــماره م .الــف52
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آقــای حســن صلواتی برابــر وکالتنامــه  97/12/22 -10152تائیدیــه وکالــت -139885654120000002
 98/1/24ورثــه ســیدتقی فاضلیــان برابــر گواهــی حصــر وراثــت  97/11/30 -11قاضــی شــورای حــل
اختــالف شــعبه  127حصــر وراثــت همــدان بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه مهــر
دفترخانــه  72همــدان برابــر وارده  98/1/21 -97/1125مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت
 25/6شــعیر مشــاع از  96شــعیر پــالک  1/4039واقــع در حومــه یــک کــه بــه نــام مالــک مرحــوم
(ســیدتقی فاضلیــان) ذیــل دفتــر الکترونیکــی  139520326001010614ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی
در بیــع شــرط نیســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده .لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده
 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت  10روز بــه اداره
ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و بــا ســند معاملــه ،اعتــراض خــود را
کتبــا تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــی و نریســدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض
چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم
خواهــد شــد .شــماره م .الــف52
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اجرائیه

مشخصات محکوم علیه
 -1نــام :جاســم نــام خانوادگــی :ســاکره نــام پــدر :عبدالحســین  -2نــام :مختــار  -نــام خانوادگــی :پورعلــی-
شــغل -نشــانی :مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه نــام :رمضــان -نــام خانوادگــی -هاشــمی -نــام پــدر:
برجعلــی -شــغل -نشــانی :مهاجــران -خ امــام کوچــه ســعادت محکومــه بــه
بــا موجــب رای شــماره  299 /97تاریــخ  97/3/28شــعبه  111شــورای حــل اختــالف اللجیــن (و رای شــماره
تاریــخ  -شــعبه -دادگاه عمومــی )-کــه قطعیــت یافتــه اســت .محکومــه علیــه اســت بــه حکــم بــر محکومیــت
تضامنــی خوانــدگان بــا پرداخــت  127/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  2/258/000ریــال بابــت
هزینــه دادرســی و ابطــال تمبــر و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک تــا زمــان اجــرای
حکــم در متــن خواهــان و مبلــغ  6350000ریــال بــه عنــوان نیــم عشــر دولتــی صــادر گردیــده بــه اســتناد مــاده
 29قانــون شــوراهای حــل اختــالف مصــوب ســال  1394محکــوم علیــه مکلــف اســت :پــس از ابــالغ ایــن اجرائیــه
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذرد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهد
و مفــاد رای بدهــد واال اقدامــات قانونــی معمــول خواهــد گردیــد .م /الــف 49
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یزاده با بیان اینکه ناتوانی در نقل و انتقاالت بانکی
مهدی قزوین 
و چرخش پول با سایر کشورها دیگر چالش اساسی صنعتگران
محسوب میشود ،گفت :به دلیل تحریمها و همکاری نکردن
بانکهای دیگر کشورها ،مبادالت بانکی و مراودات بانکی به
بنبست خورده و خریدوفروش فروشندگان و خریداران خارجی
با مشکل روبهرو شده است.
یزاده به تحریم کشتیرانی ایران اشاره کرد و گفت :همین
قزوین 
باعثشده که جابهجایی یک کاال اوضاع بسیار بدی پیدا کند و

برای حملونقل کاال حتی تا چهار برابر هزینه را پرداخت کردهایم
و ما را مجبور کرده است کاال را گران بفروشیم و این معنایی جز
ازدستدادن بازار و صادرات نخواهد داشت.
خواستههای صنعتگران و تولیدکنندگان فراقانونی نیست
یک فعال بخش خصوصی تصریح کرد :خواستههای صنعتگران
و تولیدکنندگان فراقانونی نیست و میتوان با تسهیل شرایط و
وضع قوانین حامی از تولید ،یک سری از آنان را حلوفصل کرد.
امیرحسین قاضیعسگر اظهار کرد :حل مشکالت کنونی تنها
با مدیریت هماهنگ ،همدلی ،یکسانسازی قانون میسر خواهد
شد و در این زمینه بهطور قطع باید نظرات فعاالن اقتصادی را
شنید و مطابق آن برنامهریزی کرد.
وی با انتقاد از برخی دیدگاههای مدیریتی که فعالیت در
شهرها را تنها برای سکوی پرش خود برای حضور در تهران در
نظر میگیرند ،افزود :کجسلیقگی و کندی در نظام اداری معضلی
است که فعاالن بخش خصوصی با آن مواجهاند.
لزوم هماهنگی بین مدیران و صنعتگران
استاندار اصفهان در این زمینه معتقد است که مدیران
دستگاههای متولی ،سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش
خصوصی برای حل مشکالت اقتصادی و رونق تولید ،باید همدل
و هماهنگ باشند.
به گفته عباس رضایی ،ارتقای تولید نیازمند همکاری
دستگاههای اجرایی و فعاالن و سازندگان است و این موضوع باید
در سال  98جدی گرفته شود.
وی ادامه داد :قوانین کنونی با زمان جنگ اقتصادی که هماینک
در آن قرار داریم ،تناسب ندارد و بسیاری از آییننامهها و قوانین
باید مطابق با وضعیت فعلی تغییر یابد تا بتوان برای عبور از
این شرایط امیدوار بود .بعضی مواقع به جای خصوصیسازی،
خصولتیسازی را انجام دادهایم ،باید مشکالت بخش خصوصی
را درک کنیم و برای رفع آن اقدام جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
خاطرنشان کرد :افزایش ظرفیتهای تولیدی واحدهای صنعتی
ضروریاتی است که در سال جاری به آن خواهیم پرداخت زیرا
این اقدام باعث میشود که بدون سرمایهگذاری جدید ،واحدها
فعالیت خود را بیبشتر کنند .اسرافیل احمدیه با بیان اینکه تمامی
مشکالت فعلی که گریبان تولید را گرفته است از خارج کشور و به
دلیل تحریمها نیست ،گفت :بسیاری از مشکالت داخلی است
هماهنگی سازمانها و نهادها با یکدیگر باعث میشود که فعاالن
بخش خصوصی ضربه بخورند.
وی همکاری مستمر و دلسوزی برای رفع موانع تولید را خواستار
شد و در این زمینه خاطرنشان کرد :باید با همکاری و تدبیر
بتوانیم تولید را به بهترین شکل ممکن محقق کنیم.

آگهــی تغییــرات شــرکت انــاران ایــام شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 379و شناســه ملــی  10300025303بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  05/07/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء
هیئــت مدیــره و ســمت آنهــا بمــدت دو ســال تــا تاریــخ  05/07/1399بــه قــرار ذیــل
تعییــن گردیدنــد- :آقــای عبدالخالــق بهــادری بــه شــماره ملــی  4500254021بــه
ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیــات مدیــره -آقــای محمــد بصیــری بــه شــماره ملــی
0063872358بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره -آاقــای حمیــد رضائــی بــه
شــماره ملــی  4500092269بــه ســمت عضــو هیات مدیــره  -خانــم آزاده عســکری به
شــماره ملــی  2229670964بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره -آقــای حســن عســکری
بــه شــماره ملــی  2228980471بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره  -2کلیــه اســناد و
اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء مدیــر عامــل و بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود
و ســایر نامــه هــای اداری و عــادی بــا امضــاء مدیــر عامــل و بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد  -3فرنــوش نیــک روش بــه ســمت بــازرس اصلــی و فــرخ نیــک خلــق بــه
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند -4روزنامــه
کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد  -5 .ترازنامــه و
حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه پایان ســال مالــی  1396بــه تصویب رســید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم (1415 )432867

آگهــی تغییــرات شــرکت نیــکان اندیشــان نوژان شــرکت ســهامی خــاص به
شــماره ثبــت  18304و شناســه ملــی  10190000696بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  24/05/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :خانــم صدیقــه ضیــا بــه شــماره ملــی  3070916521آقای
مهــدی عنصــری بــه شــماره ملــی  2991587571آقــای محمدصــادق عنصری
بــه شــماره ملــی  1501976958بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد .
 موسســه حسابرســی پــارس بــه شناســه ملــی  10102301770بــه ســمتبــازرس اصلــی و آقــای ســیدحیدر ممجــدی  3720210049بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند - .پــس از قرائــت
گــزارش بــازرس قانونــی ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه
ســال 1391مــورد تصویــب قــرار گرفــت- .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء
صدیقــه ضیــاء همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج ()433482

1414

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم مســتوره حیــدری صامــت بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصدق بــه مهــر دفترخانــه  8همــدان برابر
وارده  97/12/28 -97 /36845مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  15/366واقــع در
حومــه ســه کــه بــه نامــش ذیــل ثبــت  48581صفحــه  278دفتــر  340ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی کــه بیــع
شــرط نیســت و بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده .لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده  120آییــن
نامــه قانــون ثبــت بدیــن وســیله آگهــی مــی شــود تــا هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیت
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی طــی مــدت  10روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک مراجعــه
و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه ،اعتــراض خــود را کتبــا تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء
مــدت واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند
مالکیــت المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .شــماره م .الــف ارشــاد55 :

علی زیوری حبیبی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه  1شهرستان همدان

1419

مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت،کارت خودرو،تسلســل اسناد،ســند کمپانی)خــودروی ســواری پیــکان به
شــماره انتظامــی  936-81ب 47بــه شــماره موتــور 01127415507و شــماره شاســی 0074416186بــه مالکیت
آقــای داریــوش صادقــی سفیددشــتی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط میباشــد.

1440

بروجن

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری ســمند  LXمــدل  1395رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور  124k0936054و شــماره
شاسی  naac91ce9gf111114مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

1412

قم

مفقودی

بــرگ ســبز یــک دســتگاه:وانت آریســان -تــک کابیــن مــدل ،1394 :رنگ:ســفید-روغنی بــه شــماره
موتــور 118J0002737:شــماره شاســی NAAB66PE6FV511633 :بــه شــماره پــاک :ایــران 193 -16ل 62
مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

1413

مفقودی

ســند کمپانــی و کارت موتــور ســیکلت آرگــون مــدل  1390رنــگ ســبز بــه شــماره موتــور  0135139و
شــماره تنــه  9035251و شــماره پــاک ایــران  85431-612مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی
باشد

1410

قم

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی وانــت پیــکان رنگ ســفید مــدل  1387بــه شــماره موتــور  11487086223و شــماره
شاسی  naaa36aa39g824972مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

1411

برگ سبزسواری پژو پارس مدل 1383رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک -93
391ج 14به شماره موتور  12683000062وشماره شاسی  83828117به نام یحیی
برافراشته پور مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

سند و شناسنامه سواری پراید مدل  85رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک -49
236ب 89شماره موتور  1576560شمارسی  S1412285221656بنام مصطفی صلح
جو مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری سمند  LXEFمدل  1396رنگ سفید روغنی به شماره
پالک 678-49ج 61به شماره موتور  147H0332565وشماره شاسی
 NAACY1YE2HF233566به نام صادق انصاری مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند ،برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو پارس مدل  1383رنگ نقره ای متالیک
به شماره پالک 272-73ط 51به شماره موتور  12683002538و شماره شاسی
 83829943به نام حمید آقا رضایی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

