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خبر

بازار با کمبود عرضه مواجه شد

معاون وزیر صنعت خبر داد:

پیشبینی وضعیت بازار اجارهبها

صادرات تخممرغ آزاد شد

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،از آزادسازی صادرات تخممرغ پس از
ماهها ممنوعیت خبر داد.
به گزارش ایلنا ،عباس قبادی ،دبیر ستاد
تنظیم بازار با اعالم این خبر ،افزود :در راستای
حمایت از تولید داخل با توجه به افزایش
تولید ،صادرات تخممرغ آزاد میشود.
وی ادامه داد :البته همکاران ما در
جهادکشاورزی و مجموع تولید تخممرغ
قول دادهاند که شرایط را بهگونهای رقم بزنند
تا بازار داخل از نظر تامین این محصول با
مشکل روبهرو نشود .اعالم آزادسازی صادرات
تخممرغ توسط دبیر ستاد تنظیم بازار در حالی
است که تا ماه رمضان زمانی باقی نمانده
است و آغاز صادرات این محصول میتواند بر
افزایش قیمت آن در بازار موثر باشد.
در حال حاضر تخممرغ یکی از ارزانترین
منابع پروتئینی است که در اختیار اقشار
کمدرآمد قرار دارد و هر تصمیمی برای آن
باید با توجه به نتایج آن بر بازار گرفته شود.
به نظر میرسد تصمیم برای آزادسازی صادرات
تخممرغ به دلیل تجمعهای اعتراضآمیز چند
روز پیش تولیدکنندگان باشد .تولیدکنندگان
تخممرغ در ماههای اخیر نسبت به مازاد روزانه
 200تن تخممرغ و کاهش قیمت خرید و زیان
خود معترض بودند.
این گزارش حاکی از آن است؛ در ابتدای
بهمنماه سال گذشته براساس مکاتبات انجام
گرفته از سوی وزارت صمت ،سازمان توسعه
تجارت و گمرک کشور ،صادرات حبوبات و
گوجهفرنگی آزاد شد و در مقابل صادرات
تخممرغ خوراکی و غیرخوراکی ،جوجه
یکروزه ،پیله کرم ابریشم ،ابریشم خام،
ضایعات ابریشم ،نخ ابریشم ،پشم خام و نخ و
الیاف پشمی تابیدهشده ممنوع شد.

بازاروسرمایه

پس از دوره رکود  4ساله در بازار مسکن ،رونق نسبی در
این بخش از اقتصاد از مهرماه سال  96آغاز شد و همراه
با آغاز تحرکات و افزایش معامالت ،قیمتها هم با شیب
مالیم افزایش یافت .این شرایط مطلوب در بازار که نتیجه
سیاستهای به اجرا رسیده در بخش مسکن در دولت یازدهم
بود ،ادامه داشت تا اینکه افزایش نرخ ارز متاثر از تحوالت
روابط بینالملل و رهاسازی فنر تورم باعث هجوم تقاضا به
سمت بازار مسکن شد.
به گزارش ایرنا ،در شرایطی که ریال در برابر دالر دچار افت
ارزش ناگهانی شد ،مردم برای حفظ ارزش داراییها خود ورود
به بازارهایی چون مسکن ،طال ،ارز و خودرو داشتند که گفته
میشود در این بین مسکن بیشترین افزایش قیمت را پیدا کرد
و رکورد رشد قیمت را زد؛ بهطوریکه قیمت یک واحد مسکونی
در برخی از مناطق تهران در کمتر از سه ماه بیش از  100درصد
افزایش یافت.
در شرایطی که قیمت مسکن سر به فلک کشید در شهرهایی
مانند تهران ،بازار با کمبود عرضه هم مواجه شد که این
خود عاملی برای گرانی مسکن و اجارهبها بود .از آنجایی که
بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران رخ داده بیشترین
آسیب از این افزایش قیمت جهشی متوجه مستاجران میشود
چرا که ارزش ملک از عوامل مهم در تعیین اجاره محسوب
میشود،حال اینکه طبق گزارشهای وزارت راهوشهرسازی
یک چهارم جمعیت استان تهران اجارهنشین هستند که این
جمعیت در شهر تهران بیشتر است.
حال با توجه اینکه در آستانه آغاز نقل و انتقاالت مسکن و
افزایش معامالت اجاره هستیم ،برخی از کارشناسان پیشبینی
میکنند با ادامه افزایش قیمت مسکن و رشد قابل مالحظه
نرخ تورم ،نرخ اجاره تا  30درصد افزایش یابد.
عوامل تاثیرگذار در تعیین نرخ اجاره
مصطفی قلی خسروی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک
استان تهران درباره وضعیت بازار اجارهبها در تهران اظهار
کرد :نرخ تورم ،ارزش ملک ،نرخ ارز ،نرخ حاملهای انرژی
و نرخ طال بیشترین اثرگذاری را در تعیین اجارهبها دارند اما
تنها موضوعی که میتواند تاثیرگذاری این عوامل را کاهش
دهد ،تعادل در بخش عرضه و تقاضا است .با در نظر گرفتن
اثرگذاری تمام این عوامل ،پیشبینی میشود در تهران نرخ
اجارهبها در مناطق شمال شهر حدود  20درصد و در مناطق
جنوب هشت درصد افزایش پیدا کند.
خسروی با تاکید بر اینکه مالکان و موجران امکان افزایش
نرخ اجارهبها بیشتر از نرخ متعارف را ندارند ،گفت :اگر نرخ
اجاره باالتر از نرخهای متعارف تعیین شود بهطور قطع مالک
مشتری خود را از دست میدهد به همین دلیل با توجه به
قدرت خرید مردم پیشبینی میشود که امسال نرخ اجارهبها

دو عامل نرخ تورم و ارزش ملک نقش اصلی در تعیین اجارهبها را دارند که با توجه به ادامه افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ تورم،
پیشبینی کارشناسان این است که نرخ اجاره بین  20تا  30درصد در تهران افزایش یابد.

قدرت خرید
مردمنتوانست
همپای نرخ
تورم و رشد
قیمتمسکن
افزایش یابد،
بنابراین
احتمالافزایش
مهاجرت از
مرکز به حاشیه
شهر وجود دارد
با شتاب کمتری نسبت به نرخ تورم افزایش یابد .آنچه که
میتواند جلوی رشد قیمت در بازار مسکن را بگیرد مهار
انتظارات تورمی است که رسانهها نقش موثر مهار و ایجاد
انتظار تورمی در بخشهای مختلف از جمله مسکن دارند .این
روزها برخی از رسانهها از رشد جهشی قیمت اجاره در بازار
مسکن صحبت میکنند که معتقدم که این اخبار صحت ندارد
و منجر به نابسامانی بازار مسکن میشود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در راستای تنظیم بازار اجارهبها
گفت :یکی از اقدامات دولت و وزارت راهوشهرسازی با مدیریت
جدید ،ساخت  400هزار مسکن متناسب با درآمد اقشار متوسط
است که با تزریق این واحدها تا سه سال آینده نسبت بهتری بین
عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد خواهد شد.

احتمال افزایش جمعیت حاشیهنشینهای تهران با افزایش
نرخ اجاره
هر چند که به ظاهر رئیس اتحادیه مشاوران امالک سعی در
برقراری آرامش در بازار مسکن را دارد اما آنچه که کارشناسان
از آن صحبت میکنند تصویر واقعیتری را از بازار مسکن
نشان میدهد.
مهدی سلطان محمدی ،کارشناس اقتصاد مسکن با بیان
اینکه قیمت اجاره مسکن براساس عرضه و تقاضا تعیین و
تنظیم میشود ،گفت :نقطه تعادلی قیمتها در بازار مسکن
جایی است که میزان عرضه و تقاضا به برابری برسند و دولت
هم در ایجاد این تعادل نقشی نمیتواند داشته باشد چراکه
هم در بخش تقاضا و هم در بخش عرضه مسکن ،بخش

اگهی تغییرات شرکت آریا پارت سپیدار سهامی خاص به شماره ثبت
 5085و شناسه ملی  10680069802به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/29تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
محمدامین مسموعی به شماره ملی 2539860605و علی صفری به
شماره ملی2539635490و حاتم دارابی به شماره ملی2392035938به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 2زهرا مسلمی پور به شماره ملی 2539722970به سمت بازرساصلی وزهرا کوثری به شماره ملی 4231891370به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه کثیراالنتشار
ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()431352

اگهی تغییرات شرکت ققنوس پرندوار سریز سهامی خاص به شماره ثبت
 9074و شناسه ملی  14007773224به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :صادق
فرهادی نژاد به شماره ملی  4230336391و احمد شهباز فر به شماره ملی
 4220374711و صادق حسینی شرف آباد علیا به شماره ملی 4220047514
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-
فریده غالمی چشمه چنار به شماره ملی  4232002774به سمت بازرس
اصلی و فرهاد محمدی حسینخانی به شماره ملی  4220397892به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  3-روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()430635

آگهی تغییرات شرکت آرمان عمران ساحل سهامی خاص به شماره ثبت
 9000و شناسه ملی  14007621808به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/07/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سعید عبدی به شماره ملی
 4490074670به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و سخاوت
معصوم زاده به شماره ملی  1639400508به سمت رئیس هیات مدیره و
محسن ستاری به شماره ملی 3255819563به سمت عضو هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با
امضاء سعید عبدی ( مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ) یا سخاوت
معصوم زاده ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()431351

اگهی تغییرات شرکت آرمان عمران ساحل سهامی خاص به شماره ثبت  9000و
شناسه ملی  14007621808به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/07/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سعید عبدی به شماره ملی
 4490074670و سخاوت معصوم زاده به شماره ملی  1639400508و محسن ستاری
به شماره ملی  3255819563به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431354

اگهی تغییرات شرکت آرمان عمران ساحل سهامی خاص به شماره ثبت  9000و شناسه ملی

 14007621808به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/10تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیویه و بویراحمد شهرستان یاسوج به استان تهران
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،بهاران  ،خیابان شهیدمصطفی میرزایی  ،خیابان

شهیدسید احمد روغنی  ،پالک  ، 46طبقه اول به کد پستی  1369866715انتقال یافت و ماده

مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431353

اگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی توسن سازه یاسوج
سهامی خاص به شماره ثبت  1663و شناسه ملی  10861943029به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/01تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :کوثر آذری فرد به شماره ملی  4250585093به سمت رئیس هیئت
مدیره و امیر علی نعمتی نژاد به شماره ملی  4250656675به سمت
مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فرزانه یزدان پناه به شماره ملی
 2372493876به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور
بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار و نامه های اداری با
امضاء امیر علی نعمتی نژاد (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) به
همراه مهر شرکت دارای اعتبار است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431355

اگهی تغییرات شرکت نیارش برج اهرام سهامی خاص به شماره ثبت
 7271و شناسه ملی  14004702069به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/12/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سید ابوالحسن صمیمی
دوست به شماره ملی  4251157583به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و سید عبداله محقق به شماره ملی  4250943259به سمت رئیس
هیات مدیره و روح اهلل معصومی به شماره ملی  4240057116به سمت
نائب رئیس هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،
سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سید ابوالحسن صمیمی دوست
(مدیر عامل و عضو ) وهمراه مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()431361

خصوصی نقش اصلی و محوری را دارد.
وی ادامه داد :از نگاه مالک ،اجاره بازدهی سرمایهگذاری
در بخش مسکن است و معموال بازدهی این سرمایهگذاری
در سال چیزی بین  5تا  6درصد باید باشد .حال اینکه نرخ
تورم و قیمت مسکن نقش اساسی را در تعیین اجارهبها را
دارد  .مالکان در بازار اجاره مالکان خرد هستند که به اجارهبها
نگاه تامین درآمدی دارند و بخشی از امرار معاش آنها وابسته
به اجاره است .بنابراین با افزیش نرخ تورم نرخ اجاره را هم
افزایش میدهند .در حال حاضر هم نرخ تورم نقطه به نقطه
 51درصد و نرخ تورم ساالنه  30درصد است و بهطور قطع این
میزان افزایش نرخ تورم به افزایش قیمت اجاره منجر میشود.
از سوی دیگر در یک سال گذشته شاهد افزایش  100درصدی
قیمت مسکن در تهران بودیم که البته این افزایش قیمت در
برخی از مناطق تهران حتی بیش از  100درصد بوده است.
بنابراین دو عامل تاثیر گذار در نرخ اجاره در یک سال گذشته
به شدت با رشد مواجه بودند.
وی با بیان اینکه علیرغم رشد نرخ تورم و قیمت مسکن،
درآمد خانوار ثابت بوده است ،گفت :قدرت خرید مردم در
طول یکسال گذشته نتوانست همپای نرخ تورم و رشد قیمت
مسکن افزایش یابد .بنابراین احتمال افزایش مهاجرت از مرکز
به حاشیه شهر وجود دارد که در نهایت منجر به افت کیفیت
زندگی شهری میشود.
راهکار کشورهای خارجی برای مهار افزایش اجارهبها
وضعیت بازار مسکن بسیاری از کشورها هم در گذشته شبیه
به بازار مسکن کشورمان بوده است و تجربههای متعددی
برای مهار این نابسامانیها در کشورهای مختلف وجود دارد
که هر یک میتوانند الگویی مناسب برای بهبود بازار مسکن
کشورمان بهویژه بازار مسکن در پایتخت باشند.
موثرترین تجربهای که برای ساماندهی بازار اجاره در دنیا
وجود دارد ،ساخت و عرضه بلوکهایی تنها مختص اجاره به
اقشار مختلف است .در بسیاری از کشورها هلدینگهایی
توسازهای انبوه تنها با هدف
وارد بازار اجاره شدهاند و ساخ 
اجاره در شهرهای پرجمعیت انجام دادهاند .بنابراین از این
طریق اجارهداری از مالکان خرد به غولهای ساختمانی واگذار
میشود که از مشوقهای دولتی هم برخوردار هستند و با
افزایش عرضه قیمت را در بازار تنظیم میکنند و مانع از این
میشوند که افراد حقیقی و مالکان خرد در بازار قیمتگذاری
کنند.
هر چند که برنامه وزارت راهوشهرسازی هم اکنون تقویت
طرف عرضه است و برنامه ساخت فوری  400هزار واحد
مسکونی را به اجرا درآورده است اما باید دید این برنامه در
ساماندهی بازار اجاره در شهرهای بزرگ تا چه حد موثر خواهد
بود.

تاسیس موسسه غیر تجاری شادی آفرین دانیال درتاریخ  1397/12/18به شماره ثبت
 722به شناسه ملی  14008209918ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد -1 .موضوع :اجرایی برنامه های هنری برای
جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی برگزاری گردهمایی کنفرانس ها و جلسات سخنرانی و
گفتگو با حضور اندیشمندان و صاحب نظران و شخصیت های فرهنگی -علمی-برگزاری
نمایشگاه ها و جشنواره ها در زمینه های ذی ربط ذکر شده در اساسنامه -برگزاری
کالسهای آموزشی اردوهای سیاحتی و زیارتی برای قشر جوان و نوجوان-ایجاد نشریه
و استفاده ازفضای مطبوعات درجهت اهداف مورد نظر-اجرای خدمات فرهنگی ادارات و
نهادهای دولتی -ایجادکارگاه های درخصوص شناسایی پیشگیری ازآسیب های اجنماعی
ایجاد مراکزدرمانی مشاوره روان شناختی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی (-موادمخدر-جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی شرکت کنندگان )برگزاری کارگاه های علمی
پژوهشیدر زمینه های علمی تالش برای برگزاری کارگاه های مشاوره درحوضه ی روان
شناسی جهت ارتقای سالمت عمومی جوانان و ورزشکارن و کارمندان ادارات استان
برگزاری گردهمایی ها و همایش ها و سمینار های علمی در راستای ارتقای سطح علمی
و اطالعات عمومی جوانان و ورزشکاران درخصوص حقوق شهروندی -آموزش و انجام
تحقیقات علمی پژهشی در رشته های متفوت جهت کمک به ارتقای سطح علمی در رابطه
با حقوق شهروندی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح به استناد مجوزشماره
 74237389تاریخ مجوز  1397/11/11فرمانداری شهرستان بویراحمد  -2مدت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود  -3مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد
 ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،خیابان معلم  ،خیابان شاهد  [ 22شهید خداکرم
علیزاده]  ،پالک  ، 69طبقه همکف کدپستی  -4 7591734864دارائی موسسه مبلغ یک
میلیون ریال که سیدوحیدتهمورسی (دویست پنجاه هزار ریال)  -جوادمحمودی اطهر
(دویست و شصت هزار ریال)  3-نبی اهلل بیناپور (هفتادهزار ریال) 4-مجتبی تهمورسی
(هفتاد هزار ریال)  5-سجادتهمورسی (هفتاد هزار ریال)  6-سامان تهمورسی (هفتاد هزار
ریال) 7-علیرضا رضوانی فر (هفتاد هزار ریال )  8-سیدعلی رضوی مقدم (هفتاد هزار
ریال)  9-محمدمهدی سلیمانی (هفتاد هزار ریال) تامین تسلیم گردید  -5اولین مدیران
 :سیدوحید تهمورسی شماره ملی 4220155041به سمت مدیر عامل دبیر و رئیس هیئت
موسس 2-جوادمحمودی اطهر شماره ملی  4232154246یه سمت نائب رئیس هیات
مدیره و خزانه دار 3-نبی اهلل بیناپور شماره ملی 42321538613-عضو هیئت موسس4-
مجتبی تهمورسی شماره ملی 4230106189عضو هیات موسس 5-سجادتهمورسیشماره ملی  4232155681به سمت عضو موسس6-سامان تهمورسی به شماره ملی
 4220092218عضو هیئت موسس 7-علیرضارضوانی فر به شماره ملی4231106622عضو
هیئت موسس 8-سیدعلی رضوی مقدم به شماره ملی 4220179542عضو هیئت موسس
 9محمدمهدی سلیمانی به شماره ملی 4231954666عضو هیئت موسس انتخاب شدند -6دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای سیدوحیدتهمورسی
( مدیرعامل دبیر رئیس هیئت موسس) و جوادمحمودی اطهر ( نائب رئیس موسسه وخزانه
دار ) و مهرموسسه معتبر خواهد بود  -7اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه -8بازرسان
:محمدمهدی سلیمانی شماره ملی 4231954666به سمت بازرس موسسه برای مدت
دوسال انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431360

اگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج سه سهامی خاص به شماره ثبت 6720

و شناسه ملی  10680085544به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/01
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار ریال

به مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار ریال منقسم به  3548سهم پانصد ریالی با نام

از محل مطالبات حال شده از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوط دراساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431359

