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لغو تحریمها آسیبپذیری نظام اقتصادی را کم تر میکند
ف هایی را که در نظام اقتصادی کشور داریم راحتتر و با هزینه کم تری اصالح کنیم.به گزارش ایسنا ،علی طیبنیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :لغو تحریمها باعث میشود آسیبپذیریها و ضع 
روز گذشته  -جمعه  -در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد :لغو تحریمها موجب میشود در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و به آنچه مقام معظم رهبری در این حوزه
انتظار دارند ،جامعه عمل بهتری بپوشانیم.

قیمت انواع محصوالت در بازار در هفتهای که گذشت؛

اخبار

تحوالت بازار محصوالت کشاورزی

تولید  20هزار تن مصالح در شرکت بتن و ماشین
قدس رضوی
مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی از تولید بیش از
 20هزار تن مصالح و حدود  9هزار متر مکعب بتن در سه ماهه ابتدای سال
جاری خبر داد.
مهندس عباس شیرمحمدی در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی آستان قدس
رضوی اظهار کرد :به منظور افزایش تولید در سال جاری ،اقداماتی مبنی بر نوسازی
مجموعه تولید مصالح و تولید بتن در دست اقدام است.وی رکود بازار و شرایط حاکم
بر آن را یکی از مهم ترین مشکالت پیش روی شرکت بیان کرد و گفت :از طرفی
هزینه تمام شده باال به علت قدمت و فرسودگی ماشین آالت و همچنین کاهش
بودجه پروژه های عمرانی در سطح ملی و محلی نیز تاثیرگذار بر میزان تولید است.
شیرمحمدی با اشاره به ارتقای تحقیق ،توسعه ،خالقیت و نوآوری به عنوان برخی
اهداف شرکت در سال جاری ،گفت :توجه به نیازهای بازار و مشتریان ،حرکت به سوی
تولید قطعات بتنی سبک و تغییر در ساختار تولید مصالح از جمله برنامه های سوم
استراتژیک شرکت طی سال  1394است.مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین
قدس رضوی ادامه داد :استفاده از ظرفیت تولید مصالح و قطعات بتنی و ارتقای آن
با توجه به سرعت تغییرات محیطی و تکنولوژیکی نیز یکی دیگر از اهداف راهبردی
شرکت را به خود اختصاص می دهد.

بانک رفاه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه قرارداد همکاری امضا کردند
با حضور مدیران عامل بانک رفاه کارگران و شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه تفاهم نامه همکاری فی ما بین طرفین امضا شد.
این تفاهم نامه که با هدف همکاری همه جانبه فی ما بین بانک رفاه کارگران و
شرکت مذکور درخصوص تسویه وجوه تدوین شده است به امضای دکتر علی صدقی
مدیر عامل بانک از یک سو و آقای سلطانی نژاد از سوی دیگر رسید.دکتر علی صدقی
در این مراسم که دهم تیر ماه سالجاری در محل این شرکت برگزار شد گفت :در بانک
رفاه کارگران اعتقاد راسخ به مشتری مداری وجود دارد و تردیدی نداریم که مشتریان
ولی نعمتان بانک هستند.وی با بیان اینکه بانک رفاه آمادگی کامل برای ارائه خدمات
کامل و مطلوب به بازار پولی و مالی دارد و تا کنون به این وظیفه ذاتی خود به بهترین
شکل هم عمل کرده است ،گفت :میان بازار سرمایه و بازار پول یک مرز مشخص
وجود دارد اما زمینه های همکاری بی شمار است ،به همین علت بانک رفاه و شرکت
سپرده گذاری مرکزی با ایجاد تعامل و همکاری گسترده می توانند افق گسترده ای از
انواع خدمات مالی-پولی و سرمایه ای را برای مشتریان باز کنند.دکتر صدقی امضای
این تفاهم نامه را در راستای حرکت همه جانبه به سوی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد
و اظهار داشت :در شرایط کنونی و به منظور بهره مندی از توان و دانش داخلی و
همچنین توجه ویژه به اقتصاد درون زا ،همکاری بانک و شرکت سپرده گذاری می
تواند منشا اثرات مثبت باشد.وی یادآور شد :با وجود زمینه های موجود از جمله نظارت
مطلـــوب بورس و کارگزاری ها می توانیم در سایه تعامل و هم افزایی خال حضور
بانک ها در تولید ناخالص داخلی را کاهش دهیم.مدیر عامل بانک رفاه کارگران بر
برقراری ارتباط سریع و بر خط بین بانک و شرکت سپرده گذاری تاکید کرد و خاطر
نشان ساخت :طیف وسیعی از افراد جامعه از بانک رفاه خدمات دریافت می کنند که
یکی از این حوزه ها خدمات دهی به بخش گسترده ای از جامعه در بخش سهام
عدالت است.دکتر صدقی در ادامه اظهار داشت :در همکاری ها با ایجاد زمینه های
کارشناسی از حوزه هایی که دارای ریسک پایین هستند ،فعالیت ها شروع خواهد شد
و در آینده ای نزدیک میزان همکاری ها گسترش می یابد.

گروه مالی گردشگری خرید هتل پارسیان آزادی را رد کرد  
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی گردشگری خرید هتل پارسیان
آزادی توسط این گروه و شرکت های عضو این گروه را به شدت رد کرد.
مهدی اسدی اعالم کرد که هیچ یک از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری،
مبادرت به خرید هتل پارسیان آزادی نکرده است.تعدادی از رسانه ها ،مدعی شده اند
که هتل  ۵ستاره پارسیان آزادی تهران وابسته به هلدینگ سیاحتی بنیاد مستضعفان
که در شمال تهران واقع شده و دارای  ۴۷۵باب اتاق و سوئیت های مجلل است،در
خرداد ماه امسال طی قراردادی به شرکت سرمایه گذاری سمگا وابسته به گروه مالی
گردشگری فروخته شد که قرار است واگذاری آن نیز در شهریور ماه سال جاری صورت
پذیرد.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی گردشگری ،ضمن دعوت از
برخی رسانه ها به انتشار اخبار صحیح ،اعالم داشت که گروه مالی گردشگری هرگونه
اقدام برای خرید هتل مذکور توسط گروه متبوع خود را از اساس ،فاقد صحت دانست.

مفقودی

مجوز حمل سالح شکاری به نام علی پدرام فرزند بادر به شماره شناسنامه  739به
کالیبر  7/92به شماره سالح  37438مدل  5تیر گلنگدنی ساخت ایران مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد
تاریخ انتشار نوبت دوم94/4/20 :

تاریخ انتشار نوبت اول94/4/4 :

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

مجوز حمل سالح شکاری به نام علی پدرام فرزند بادر به شماره شناسنامه  739به
شماره سالح  11719041و کالیبر 12مدل دو لول روی هم ته پر کوسه ساخت
روسیه مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول94/4/4 :

کاهش تمایل مردم به خرید گوشت قرمز ،افت قیمت
تخممرغ در پی محدود شدن صادرات و کاهش قیمت
میوه از جمله مهمترین تحوالت بازار محصوالت کشاورزی
در هفته گذشته بود.
قیمت مرغ در طول هفته گذشته همچنان با نوسان همراه
بوده و هم اکنون نسبت به روزهای ابتدایی هفته  ۱۰۰تومان
افزایش یافت .مهدی یوسفخانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی
در این زمینه به مهر اعالم کرد :قیمت این کاال با افزایش ۱۰۰
تومانی نسبت به روزهای ابتدایی هفته ،در مراکز خرده فروشی
 ۵۹۰۰تومان ،در مراکز عمده فروشی  ۵۴۰۰تومان و در میدان
بهمن  ۵۳۰۰تومان است.وی ،قیمت انواع ماهی را بدون هیچگونه
تغییر و بدین شرح عنوان کرد :هرکیلوگرم قزلآال  ۱۵هزارتومان،

شیرنیزهای  ۱۴هزارتومان ،تیالپیا  ۲۱هزارتومان ،آمور جنوب ۲۲
هزارتومان ،آزاد دزفولی  ۷هزارتومان ،حلوای سیاه  ۲۱هزارتومان
و شیر جنوب  ۳۵هزار تومان.درهمین حال ،قیمت انواع میوه،
سبزی و صیفیجات نیز در طول هفته گذشته با کاهش  ۱۰تا
 ۲۰درصدی در بازار همراه بود .در همین راستا سید حسین
مهاجران با اعالم مطلب فوق به مهر گفت :قیمت خیار ،زردآلو،
هلو ،آلو و سیب گالب در بازار کاهش پیدا کرده است ضمن اینکه
قیمتهای جدید میوه و صیفیجات پس از اتمام تعطیالت اعالم
خواهد شد.از دیگر اتفاقات مهم رخ داده در روزهای اخیر کاهش
تمایل مردم به خریدن گوشت قرمز بوده است .علی اصغر ملکی،
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در همین زمینه با بیان اینکه
قیمت این نوع گوشت در یک هفته اخیر هیچ تغییری نداشته

توقف بیسابقه در فروش طال
رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت :هفته گذشته یکی از هفتههای
استثنایی در کاهش قیمت سکه و طال طی سه سال اخیر بود و به جز موضوع
بحران یونان و اتحادیه اروپا که باعث کاهش قیمت طال شد ،مذاکرات نیز تاثیر
مستقیمی روی کاهش قیمت ارز گذاشت.

توگو با ایسنا ،با بیان اینکه مذاکرات تاثیر مستقیمی روی
محمد کشتیآرای در گف 
کاهش قیمت ارز گذاشت و همین موضوع باعث شد قیمت طال و سکه کاهش یابد اظهار
کرد :سکه در طول هفته گذشته به پایینترین سطح خود در سه سال اخیر که حدود
 870هزار تومان بود ،رسید.وی ادامه داد :قیمت هر اونس طال در اوایل هفته گذشته که
 1169دالر بود در اواخر هفته به  1149دالر رسید ،یعنی در طول هفته گذشته حدود
 20دالر کاهش قیمت جهانی را در هر اونس طال تجربه کردیم.کشتیآرای با بیان اینکه
* طراح جدول :مهدي ميرزايي

جدول 314 -
افقی:
 -1هم پیمان شدن چند گروه –محل ورزش اسکی
باز–ساختمان  -2اصرار بر انجام کار – پایتخت پرو -
دربند  -3واحد سطح – هستی و موجودیت – آجر
شکسته – برآمدگی الستیک  -4اسم – عبادتگاه
مسلمانان  -ویران کننده  -5روشن و نوردهنده –
همیشگی – قلب قرآن  -6عابر – واحدی در تهیه فیلم
سینمایی – حافظه  -7یکی – عدل – تقویت امواج
 -8طال – دریاچه سوئیس – علم و آگاهی – جانب -9
شهر بی قانون – روز – آماده و فراهم  -10رنگ آسمان
– پیوسته – محل کار کارمند  -11ماورا – زشت و
ناپسند – نوعی میوه  -12نابود – کرم خونخوار – سر و
کله  -13غذای آبکی – رختکن حمام – آرزو – حرف
فاصله  -14تسمه چرمی – هجر – آخر و پایان -15
مرغ سعادت – ساکن و بی حرکت – نام دخترانه
عمودی:
 -1از گازها – مقابل شب – فروتن  -2سوبسید –
امام و پیشوا – نحس  -3تنها و بی کس – آبزی پر
خاصیت – تر و تازه – یازده  -4اما – پستی و فرومایگی
– هدف و نشان  -5سفره چرمی – بخشش – نژاد
اروپایی  -6شیر عربی – همیشه – صاعقه  -7شهر
اصفهان – رشته باریک و بلند – در ان تنفس می کنیم  -8عدد هندسی – یکسو کننده جریان –
کانون – پایتخت ایتالیا  -9شگون و فال – از نوشت افزار – شهری در فلوریدای آمریکا  -10تخلص
هوشنگ ابتهاج– وسایل – تصفیه کننده آب  -11مشتاق و خواهان – جد – بارکش شهری  -12کادو
دادن – دلیری – هوش و ذکاوت  -13کافی– مسیر سیالب – شهر کرمان – حرف ندا  -14جدید– کالم
درویش – نوعی ماشین چاپ  -15گرامی – شش – نوعی پارچه

قیمت شیر افزایش می یابد
حل جدول313 -

سودوکو 314 -

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دوگنبدان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول 1394/04/20

م الف 277/

تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/05/05 :

امیر حسین اسالمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

اخبار

رئيس مركز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد :بعد از استعفای
عليرضا جهانگيريان معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمایی كشوری ،وزير
راه و شهرسازی با استعفای او موافقت كرد.
به گزارش مهر ،سید قاسم بینیاز با بیان اینكه وزیر راه و شهرسازی با تقاضای
استعفای رئیس سازمان هواپیمایی كشوری موافقت كرده است ،درباره جانشین
جهانگیریان در این سازمان گفت :رئیس جدید سازمان هواپیمایی كشوری با پیشنهاد
وزیر راه و شهرسازی به هیات دولت معرفی میشود و در صورت موافقت حكم ریاست
برای او صادر خواهد شد.وظایف سازمان هواپیمایی كشوری كه به مثابه نماینده
دولت در جهت اعمال حاكمیت در صنعت حمل و نقل هوایی كشور است ،شامل
سیاستگذاری و برنامه ریزی و تعیین خط مشی های فن ،اقتصادی ،بازرگانی بین المللی
حمل و نقل هوایی كشور ،تعدد جایگاه دستگاه های ناوبری و كمك ناوبری و ارتباطی
در فرودگاه ها و نظارت بر عملكرد فرودگاه ها ،آموزش و تربیت پرسنل متخصص
هواپیمایی و تهیه طرح موافقتنامه ها و قراردادهای بین المللی و مبادله آنها و تایید
انواع هواپیماهایی كه می توانند در ایران به فعالیت حمل و نقل هوایی بپردازند ،است.

تاریخ انتشار نوبت دوم94/4/20 :

برابر رای شماره  1394/04/10-734هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز عوض زاده فرزند
سپهدار بشماره شناسنامه  2571صادره از آبادان در یکباب خانه به مساحت 354.60
متر مربع پالک  14097فرعی از  22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  21فرعی
از  22اصلی واقع در سه راهی – کوچه اول جنب مدرسه فضلیت (زمینهای غریب
زنگنه) خریداری از مالک رسمی آقای غریب زنگنه محرز گردیده است  .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلین و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نماید  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

در طول هفته گذشته قیمت سکه حدود  22هزار تومان کاهش یافت ،افزود :هر گرم
طالی  18عیار نیز حدود  2000تومان کاهش داشت.رییس اتحادیه فروشندگان طال و
جواهر اظهار کرد :البته این کاهش قیمتها بیشتر جنبه روانی دارد و این روند تا اعالم
نتایج مذاکرات هستهای ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه با توجه به نزدیک شدن به
عید سعید فطر شاهد کمی رونق در بازار طال و سکه خواهیم بود ،گفت :رکودی در کل
بازار حاکم شده و توقف بیسابقهای را در تولید و فروش طال شاهد هستیم.

موافقت با استعفای رييس سازمان هواپيماي كشوري
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

است ،اظهارداشت :در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون
دنبه تحویل به مغازه دار  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومان است.وی با اشاره
به اینکه در روزهای اخیر بازار گوشت دچار رکود خاصی شده
است ،افزود :شیوع بیماری تب کریمه در برخی نقاط کشور سبب
شده است تا مردم از خریدن گوشت اجتناب کنند ،ضمن اینکه
اجرای طرح پیشسردکردن الشههای گوشت نیز بر این موضوع
تاثیرگذار بوده و رغبت مصرف کنندگان به خرید را کاهش داده
است ،چراکه مردم اعالم میکنند تمایلی به مصرف گوشت بیات
شده ندارند.ملکی اضافه کرد :در شرایط فعلی برخی از مراکز
عرضه حاضر هستند گوشت را با قیمتی ارزانتر عرضه کنند تا
مشتریان نسبت به خرید آن رغبت یابند.در این میان ،علی خندان
روی جوان ،رئیس اتحادیه گوشت گاوی هم به مهر گفت :در حال

حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله بدون تغییر و به صورت
مخلوط برای مصرف کننده  ۳۰هزار تومان است.براساس این
گزارش قیمت تخممرغ نیز در پی شیوع آنفلوانزا مرغی در برخی
نقاط کشور و محدود شدن صادرات آن ،افت زیادی داشته است.
در این رابطه سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری مرغ
تخمگذار کشور در گفتگو با مهر افزود :میانگین قیمت هرکیلوگرم
از این کاال درب مرغداری  ۲۸۰۰تومان و با توجه به اینکه قیمت
تمام شده تولید آن  ۴۱۰۰تومان است ،مرغداران در هرکیلوگرم
از تولید خود  ۱۳۰۰تومان زیان میکنند .همچنین در مغازهها
قیمت  ۳عدد تخممرغ  ۱۰۰۰تومان است.
واردات انبه پاکستانی منوط به رعایت شرایط قرنطینهای
همچنين در خبر ديگري ،واردات انبه از پاکستان منوط به
رعایت شرایط قرنطینهای شد.به گزارش مهر ،براساس اعالم
سازمان توسعه تجارت ایران ،واردات انبه از پاکستان منوط به
رعایت شرایط قرنطینهای شد .به این ترتیب از این پس ترخیص
این میوه از گمرکات ایران مشروط به دریافت گواهی بهداشت
از پاکستان ،دارابودن بستهبندی ویژه و اطمینان از سالم بودن
محموله خواهد بود.بر این اساس ،ضوابط قرنطینهای انبههای
وارد شده از پاکستان بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی
ت شده بین دو کشور تدوین و ابالغ
و در پی روش فنی موافق 
شده است .بر اساس بخشنامهای که سازمان توسعه تجارت به
استانها ابالغ کرده است ،واردکنندگان انبه از پاکستان باید
پیش از ورود محموله میوه به ایران ،اقدام به دریافت گواهی
بهداشت از پاکستان کنند و تصویر و اصل آن را به کارشناسان
مستقر در مبادی ورودی ارائه دهند.همچنین محمولههای انبه
باید در بستهبندیهای غیرچوبی و بدون شاخ و برگ یا دیگر
بقایای گیاه باشند .عالوه بر این در صورت آلودگی بستههای
میوه به عوامل خسارتزا ،محموله در مبادی ورودی عودت
یا امحا میشود .بر اساس ابالغیه سازمان توسعه تجارت ،مرز
زمینی سیرجاوه ،بنادر چهاربهار ،بندرعباس ،بوشهر و فرودگاه
امام خمینی(ره) به عنوان مبادی ورودی مجاز برای واردات انبه
از پاکستان تعیین شدهاند.

حل سودوکو 313-

وزیر بهداشت از موافقت خود با افزایش قیمت شیر خبر داد و گفت :در ۲
سال گذشته به دامداران ما فشار آمده و افزایش قیمت شیر برای عدم آسیب
به دامدار و کاهش نیافتن تولید شیر است.
به گزارش فارس ،اخیرا افزایش  15تا  20درصدی قیمت شیر و لبنات مورد تصویب
مراجع ذیصالح قرار گرفته است اما تاکنون به صورت رسمی اعالم نشده است.این افزایش
قیمت در حالی رخ میدهد که پیش از این و در مواقع قبلی ،وزارت بهداشت نسبت به
افزایش قیمت لبنیات واکنش نشان میداد و آنرا موجب کاهش مصرف لبنیات در کشور
عنوان میکرد.آنها در گزارشات خود به کمبود ویتامین  Dو کلسیوم در میان افراد جامعه
استناد میکردند و افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید را عامل افزایش فقر ویتامین D
در شور میدانستند.به همین منظور افزایش دوباره قیمت شیر را با وزیر بهداشت در میان
گذاشتیم تا نظر وی را در این مورد بپرسیم.سید حسن قاضیزاده هاشمی زمانیکه با
پرسش فارس در این مورد مواجه شد با تعجب گفت :این خبر قرار بود بعد از ماه مبارک
رمضان اعالم شود.وی در مورد نظر وزارت بهداشت گفت :در مورد شیر من میدانم که
بیش از  2سال است که دامداران با مشکل مواجه هستند و تقریبا فشار زیادی به آنها از
طرف برخی صنایع لبنی میآید.وزیر بهداشت افزود :اتفاقا در این مورد خاص ما موافق
افزایش قیمت هستیم چرا که آسیب به دامدار موجب کاهش تولید شیر میشود.

»ضیافت آسمان» به میزبانی بانک سینا
بانک سینا در راستای ایفای ماموریت ها و مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی
و ترویج معارف قرآنی ،در برنامه تلویزیونی “ضیافت آسمان” ،مشارکت کرد.
برنامه تلویزیونی ضیافت آسمان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی بنیاد
مستضعفان ،سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و شبکه  3سیمای جمهوری
اسالمی ایران ،در ایستگاه اول تله کابین توچال تهیه و در ماه مبارک رمضان به صورت
مستقیم پخش می شود که استقبال هموطنان را به همراه داشته است.بانک سینا در
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در این برنامه مشارکت و به  100نفر از
شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا نمود و در یکی از شب های این ماه مبارک،
میهمانان به میزبانی این بانک روزه خود را افطار کردند .فرهنگ سازی در مورد اخالق
اسالمی به ویژه حجاب ،بسط و ترویج معارف قرآنی ،بسط فرهنگ پذیرایی از روزه
داران با افطاری ساده و ایجاد نشاط و سرگرمی برای خانواده ها در ماه میهمانی خدا از
جمله اهداف عمده این برنامه به شمار می رود.

