پیشبینی قیمت خودرو در مهرماه

خط فقر  ۱۰میلیون تومان شد

شهر خبر :روند صعودی قیمت دالر قیمت خودروهای خارجی را به شکل بیســابقهای گران کرده است .تحلیلگران بازار معتقدند
چنانچه دالر ارزان نشود قیمت خودروهای ایرانی و خارجی هم ارزان نخواهد شد.در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از
افزایش بیسابقه قیمت خودروهای خارجی خبر داد و گفت :با افزایش سرسامآور قیمت دالر قیمت خودروهای خارجی و داخلی به شکل
بیسابقهای گران شده است .با توجه به سیر افزایشی قیمت دالر قیمت خودروهایی خارجی و داخلی مجدد گران خواهد شد؛ چرا که
ن قرار دارند .مهدی دادفر افزود :پیشبینی ما برای نیمه مهرماه این
با دالر  ۲۸هزار تومانی خودروسازان مدعی هستند که در حالت زیا 
است چنانچه قرار باشد قیمت دالر افزایش یابد قیمت خودروهای داخلی و خارجی گران خواهد شد .اکنون قیمت سانتافه مدل ۲۰۱۸
دو میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان است .تویوتا راوفور با قیمت یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان است.

بازار


گرانی جدید مسکن
در راه است

گرانی گوشت ارتباطی
به دامداران ندارد

پارسیک :رئیس شورای تامینکنندگان دام
گفت :با توجــه به انباشــت دام در واحدهای
دامداری نگرانی بابت افزایش قیمت در حوزه
گوشت نداریم .منصور پوریان ،از انباشت دام در
دامداریها خبر داد و گفت :هماکنون دامداران
به سبب انباشت دام و نبود بازار مناسب به ویژه
در بخش سبک و همچنین با توجه به گرانی و
کمبود نهادههای دامی با مشکالت متعددی در
حوزه تولید روبهرو هستند .او با اشاره به اینکه
در حوزه تولید در ســطح بسیار مناسبی قرار
داریم ،افزود :با توجه به طرح خرید تضمینی در
بخش گوساله تا حدودی از فشار بر دامداران
کاسته شده است ،اما متاســفانه این طرح در
تمام استانها فراگیر نیست.

اقتصاد

Economy

دستگاههایی که با سازمان
امور مالیاتی همکاری نداشتند

تسنیم :بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار  ۴نفره ۱۰میلیون تومان است،
گفت :بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزندانشان را ندارند.حمیدرضا امامقلیتبار ،درباره مشکالت
کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینههای تحصیل فرزندان خود گفت :در چندسال اخیرآحاد جامعه و به خصوص کارگران کشورمان
تحت تاثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ،افزایش فقر روبهرو
بودهاند که در این اواخر میهمان ناخواندهای  به نام کرونا به آن اضافه شده است .این معضالت ،مدیریت و روال عادی  زندگی کارگران
را تحتالشعاع قرارداده و آنها را در تأمین هزینههای روزانه به بنبست رسانده است .در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینههای تحصیل
فرزندان کارگران چالش دیگریست.
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ایســنا :معاون فناوریهای مالیاتی ســازمان
امور مالیاتی گفت :از  ۸۸دســتگاه ۴۴ ،دســتگاه
همکاریهای خوبی را با ســازمان امــور مالیاتی
داشتهاند اما  ۱۲دســتگاه همکاری نکردند که با
مکاتبه با سازمان بازرسی کشور ،دیوان محاسبات و
خزانهداری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.
هادی خانی با اشاره به اسامی  ۱۲دستگاهی که با
سازمان مالیاتی همکاری نمیکنند ،گفت :متأسفانه
نام چند بانک دیده میشــود که عبارتند از بانک
انصار ،بانــک حکمت ایرانیان و بانــک قوامین که
به دلیل ادغام در بانک ســپه ،از این به بعد با بانک
ســپه مواجه خواهیم بود ،دستگاههای دیگری که
همکاریهای الزم را نداشــتهاند نیــز عبارتند از؛
سازمان تنظیم مقررات رادیویی ،اتاق اصناف ،برخی
معاونتهای وزات تعاون ،معاونــت درمان وزارت
بهداشت ،شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل.
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آیا بازار سرمایه به روند صعود بازگشت؟

مهرماهسرآغازیمثبت
برای بورس

شاخص بورس در معامالت هفته گذشته  ۹۳هزار واحد
کاهش داشت؛ شــاخص کل در پایان روز چهارشنبه
( ۲۶شهریورماه) با عدد یک میلیون و  ۷۰۴هزار واحد
به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۲
مهرماه) به عدد یک میلیون و  ۶۱۱هزار واحد رســید.
همچنین شــاخص کل (هموزن) در پایــان دو هفته
گذشته  ۴۳۰هزار و  ۲۰۲واحد بود که در هفته گذشته
این عدد به  ۴۱۳هزار و  ۴۳۰واحد و شــاخص قیمت
(هموزن) از  ۲۸۱هــزار و  ۹۸۸واحد به عدد  ۲۷۰هزار
و  ۹۵۳واحد رسید .در پنج روز معامالتی هفته گذشته
بورس نمادهای بانک ملت ،فوالدمبارکه اصفهان ،ملی،
صنایع مس ایران ،ســرمایهگذاری غدیر ،فوالدمبارکه
اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان و ســرمایهگذاری ایران
خودرو و گروه پتروشیمی ســرمایهگذاری ایرانیان در
گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند .یک کارشناس بازار
سرمایه در این خصوص گفت :روند تثبیت قیمت دالر
نیمایی در محدوده  ۲۲تا  ۲۳هزار تومان نشاندهنده
روند صعودی کلی بازار سرمایه است و به نظر میرسد
مهرماه برخالف شهریورماه ،سرآغازی مثبت برای بازار
سرمایه باشــد .هومن عمیدی به روند معامالت بورس
در آخرین روز معامالتی هفتهای که گذشت اشاره کرد
و افزود :در روند معامالتی دومین روز مهرماه ،شــاهد
حمایت ســهامداران حقوقی از نمادهای بزرگ بودیم
و رشد  ۳۰هزار واحدی شــاخص بورس در این روز به
واسطه معامالت پرحجم در نمادهای بزرگ رخ داد .به

گزارش اقتصاد  ۲۴وی ادامه داد :حمایت از شرکتهای
بزرگ و شاخصساز بورس ،اگرچه در این مقطع میتواند
روند کلی معامالت بورس را تحتالشعاع قرار دهد اما
بیتفاوتی ســهامداران عمده در نمادهای کوچکتر و
قفل شده در صفهای فروش میتواند تصور یکجانبه
بودن سیاست حمایت از نمادهای بزرگ بورس را تقویت
کند .عمیدی خاطرنشان کرد :این ذهنیت که فقط باید
شاخص کل و نمادهای بزرگ مثبت شود و در نمادهای
کوچک شاهد صفهای فروش قفل شده باشیم با تئوری
حمایت از کل بازار سرمایه سازگار نیست.
الزام شرکتها به بازارگردانی از اواسط
مهرماه
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت :به نظر میرسد
سیاست الزام شرکتها به بازارگردانی از اواسط مهرماه،
یکی از بهتریــن تصمیمات اتخاذ شــده در این مدت
بود که باید برای کل بازارهــای بورس ،فرابورس و پایه
فرابورس الزامی شــود .وی به مزایای استفاده از اسناد
خزانه اشاره کرد و افزود :با توجه به اهمیت اسناد خزانه
ضرورت دارد تا شــورای عالی بورس در زمینه قوانین
اسناد خزانه در بازار پایه فرابورس نیز تجدیدنظر کند
تا این شرکتها بتوانند نیز همردیف با باقی شرکتهای
بورسی و فرابورسی قوانین خرید ســهام خزانه را اجرا
کنند .عمیدی اظهار داشت :شش نماد بانکی در بازار پایه
فرابورس حضور دارند که مصوبه حمایتی بانک مرکزی
در مورد سرمایهگذاری بانکها در بازار سرمایه و اجازه

از تحویل خودرو به نمایندگان
مجلس اطالعی ندارم

عکس  :اقتصاد24

ایرنا :طبق گزارش اخیر بانک مرکزی متوسط
قیمت مسکن در تهران به متری  ۲۳میلیون
رسید .حال با نوسان قیمت دالر تحلیلگران
آینده قیمت مســکن را افزایشی پیشبینی
کردهاند .آیا با آرام شدن بازار ارز در نیمه دوم
سال قیمت خانه روند با ثباتی خواهد داشت.
در همین زمینه دبیر انجمن انبوهســازان قم
درباره آینده قیمت مســکن گفــت :افزایش
قیمت در بازارهای موازی مسکن باعث شده که
تا حدودی تقاضا برای خرید خانه رونق گیرد.
پیشبینی ما این است که گرانی مجدد طال،
سکه و دالر دوباره قیمت خانه را در شهرهای
بزرگ و کوچک افزایش خواهد داد .البته قیمت
خانه آنقدر گران شده که حاال در وضعیت رکود
تورمی قرار دارد.

کوتاه از اقتصاد

صادر شده ،به دلیل ضعف موجود در قانون سهام خزانه
برای این شش بانک اجرایی نشده است.
تأثیر مثبت انتشــار گــزارش  ۶ماهه
شرکتها در بورس
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه با به پایان
رسیدن شهریورماه باید در انتظار انتشار گزارش شش
ماهه شرکتها و گزارش حسابرسی شده شرکتها تا
انتهای مهرماه باشــیم ،اظهار داشت :افزایش نرخهای
اتفاق افتاده برای صنایع متفاوت در کنار میزان تغییرات
تولید و فروش شرکتها احتماالً با نتایج متفاوتی همراه
خواهند بود که باعث شــگفتی بازار میشــوند .وی به
اقداماتی که زمینه بازگرداندن رونق به معامالت بورس
را فراهم میکند اشــاره کرد و گفت :از جمله ابزارهای
تشــویقی برای بازگرداندن رونق بــه معامالت بورس
و اعتمادسازی بیشتر ســهامداران حقیقی و حقوقی،
افزایش سطح اعتبارات مشتریان حقیقی و حقوقی است
که میتواند موجب افزایش درآمد کارگزاران و افزایش

حجم و گردش معامالت شود.
روند مثبت معامالت در بورس کاال
عمیدی بــا بیان اینکــه توجه به ایــن نکته
ضروریســت که روند معامالتی محصوالت در بورس
کاال و فلزات همچنان صعودی و مثبت باشــد ،گفت:
همچنین با راهاندازی بورس مســکن ،شــاهد عرضه
داراییهای شــرکتها بــه خصوص بانکهــا در این
بازار بــوده و ارزشگــذاری دقیقتری نســبت به این
داراییها و در نهایت ارزشگذاری شــرکتها صورت
میگیرد .این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه
ورود زیرمجموعههای شــرکتها به بازار فرابورس در
منصفانه کردن ارزشگذاریها مؤثــر بوده و این اقدام
باید با دقت بیشتری انجام شــود ،افزود :ظرفیتهای
فعلــی قوانیــن افزایش ســرمایه که با مشــوقهای
خوبی همراه شــده است نباید از چشــم هیئت مدیره
شــرکتها مخفی بماند و باید به سرعت در دستور کار
قرار گیرد.

قابل توجه شهروندان گرامی آیا
می دانید با مفقود شدن مدارک
شناسایی خود ممکن است شما
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

شهر خبر :رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان اختیارات این سازمان را محدود
توصیف کــرد و ضمــن ارائه توضیحاتــی درباره
افزایش قیمــت تخممــرغ و مواد پتروشــیمی،
از تحویل خــودرو به نمایندگان مجلس شــورای
اســامی توســط وزارت صمت اظهار بیاطالعی
کرد .عباس تابش ،گفــت :دو نوع قیمتگذاری در
بازار وجود دارد .در قیمتگذاری تثبیتی قیمتها
قبل از ورود کاال به بازار مشخص میشود؛ در دیگر
ت گذاریها ضوابط خاصــی وجود دارد و این
قیم 
فرایند توســط بنگاههای قیمتگذاری و زیر نظر
هیئت قیمتگذاری انجام میشــود .با شــکایت
مصرفکنندگان از توزیعکننده یا فروشنده خاصی
ما شرایط را براساس ضوابط قیمتگذاری بررسی
میکنیم.

خرید و فروش ارز مشروط شد

مهر :بانک مرکزی در بخشنامهای به شرکتهای
صرافی اعالم کرده است؛ در اجرای مصوبه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت بازار
ارز به اطالع میرساند ،خرید و فروش ارز (اسکناس
و حواله) صرفــاً در چارچوب مقررات اعالمی بانک
مرکزی مجاز اســت و هرگونه اعــام قیمتهای
نامتعارف و خارج از رویــه ابالغی ،ایجاد جو روانی
نامطلوب و التهــاب در بازار ارز ،جرم محســوب
میشود.

سایت ثبت آگهی مفقودی agahinaslefarda.ir:

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپاس زمرد آباده (سهامی خاص)
به شماره ثبت  52594و شناسه ملی 10320738426
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام (یا نمایندگان قانونی آنها) شرکت سپاس زمرد آباده سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع
عمومی فوق العاده که در تاریخ 1399/7/20که به ترتیب در ساعات 16و 18در محل اصفهان ،خیابان ارتش ،روبروی اداره برق ،خانه معلم شماره یک برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت :16
انتخاب مدیران ،انتخاب بازرسان ،انتخاب روزنامه
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت :18
تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
هیئتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

تاریخ انتشار:
1399/7/5

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی اصفهان در ساعت  09:00روز چهارشنبه
مورخه  1399/7/16در محل سالن تربیت بدنی به آدرس اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،سالن تربیت بدنی برگزار می
شود .از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم
رسانند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر
 3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود
حداکثر تا تاریخ  1399/7/13در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را
دریافت دارند.
دستورجلسه:
طرح و بررسی استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی اصفهان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

تاریخ انتشار:
1399/7/5

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی اصفهان راس ساعت  10/00روز چهارشنبه مورخ  1399/7/30در محل
سالن تربیت بدنی به آدرس اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،سالن تربیت بدنی تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی
نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده  18آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد
بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1399/7/26در محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت
برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرسان
طرح و تصویب صورت های مالی سال  1398/12/29و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت
ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی
انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس  /بازرسان
تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی
دعوت ،فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
هیئتمدیرهچندمنظورهدانشگاهصنعتی

