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خبر

اجرای طرح راستیآزمایی صنایع تا پایان تیر ماه

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اجرای طرح راستیآزمایی صنایع برای برنامهریزی
و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال خبر داد.به گزارش ایسنا،
صادق نجفی اظهار کرد :یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر برای شهرهای زیر  ۱۰هزار نفر و
نواحی روستایی در سال جاری پرداخت میشود که این تسهیالت با کارمزد چهار و شش
درصد با سرمایه در گردش  ۱۰درصد قابل پرداخت خواهد بود.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

استان

تفاهم نامه بسیج
اصناف کشور و وزات نیرو

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

س�لام کامال با شما موافقم .بلکه بیشتر،
رئیسجمه��ور محترم ه��م بای��د از وزرا و
همراهان و حامیانش این را بخواهد،حال که
بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیاز داریم
مخالفی��ن نادان بر طب��ل مخالفت و تفرقه
میکوبند ما باید پشت هم باشیم.
0914...

والدین در پرورش و تربیت فرزندانش��ان
بیش��ترین زحمات خدماترسانی به اشرف
مخلوقاترامتحملمیشوندپسطبیعتاباید
بیشترین احترام و نیکی در حق آنان ادا شود.
0938...

مسئوالن کشور به داد اقشار آسیبپذیر
باالخص بازنشس��تگان و کارگران خصوصا
کارگ��ران معادن برس��ند و س��ختی کار و
بازنشس��تگی پیش از موعد و حق و حقوق
آنان را پیگیری کنند.
0912...

مس��ئوالن کشور سهم و حق ایران را در
احیای مجدد راه ابریشم بگیرند .ترکمنستان
با تاس��یس بزرگترین بندر دارد عمال سهم
و جایگاه ما را در احیای مجدد راه ابریش��م
میگیرد و ایران دوباره عقب خواهد ماند.
0912...

ما باید ایران را به باالترین ابرقدرت جهان
تبدیل کنی��م .دنیا دنیای عجیب و غریب و
نامردی و قلدری است ،پس ما هم باید بسیار
نیرومند و قوی باشیم.
0912...

حضرت علی (ع) :یاد خدا موجب ش��رح
ص��در و ق��درت تحم��ل میگردد و انس��ان
کمحرف عیوبش پنهان میماند.
0912...

از دول��ت امید خصوص��ا از آقای نوبخت
میخواهیم در ارتباط با همسانسازی حقوق
بازنشستگان فرهنگی یک اقدامی بکنند به
قولی عمر ما مهلت امروز و فردایی تو نیست.
0912...

با س�لام نوشتههای آقای امید مافی به درد
گزارش ورزش��ی نمیخورد .آنقدر اس��تعاره
در اس��تعاره ب��ه کار میبرد ک��ه نمیفهمم
چه میخواه��د بگوید .کلماتی که ایش��ان
به کار میبرد ب��رای توصیف بهار و غروب و
آرزوهای دور و دراز عاش��قانه خوب است تا
ورزش ،نمون��های کوچ��ک از س��نگالخ
نوشته ها نود دقیقه تاتی تاتی کرد و از روی
طن��اب نیفتاد تا به انتظ��اری طوالنی پایان
دهد و درفش الج��وردی را در کنار نخلها
به رقص درآورد .نوش��ته هایش مرا عصبانی
میکند.
0912...

امیدواریم مس��ئوالن محت��رم ذیربط با
برنامهریزیهای کارشناس��ی شده و اساسی
مان��ع افزایش قیمته��ا بر اث��ر احتماالت
پیشبینی ش��ده درباره گران شدن جهانی
قیمت نفت در ادامه س��ال بش��وند و انتظار
است درباره این موضوع همچون گرانی ارز،
تمهیدات��ی را در نظر بگیرند تا به واس��طه
امثال این مواد مادر ،س��ایر اق�لام و کاالها
گران نشود.
0938...

سالم موضوع دیگر که اگر شما دوستان
بررسی کنید خدمتی اس��ت به مردم ایران
خصوص��ا آنهای��ی ک��ه در تهران س��اکن
هس��تند پیک موت��وری خصوص��ا آنهایی
ک��ه از طرف کترینگها غذا بر هس��تند در
کوچهه��ا خیابانها با تمام ق��درت گاز موتور
را میگیرند و با سرعت سرسامآور میروند.
تمام عابرین و حت��ی رانندهها را زهره ترک
میکنند اینها به هیچ چیز و هیچ قانونی اعتنا
ندارند بالی جان مردم هستند حداقل یک
سوءپیشینه یک معافیت سربازی یک مدرک
تحصیلی یک گواهینامه از آنها گرفته بشود
ت��ا اینگونه با جان و روح م��ردم در کوچه و
خیابان بازی نکنند هر عابری هم به سرعت
موت��ور آنها اعتراض کنند اگر بتوانند زیرش
میگیرند.....
0912...

سالم در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده
که هفته آینده در مجلس بررسی میشود
این طرح فق��ط باعث ش��د مصرفکننده
بیش��تر زیر فش��ار گرانی برود مثال هر چه
میخ��رد تولیدکننده و فروش��نده در مغازه
پول خودش��ان را تم��ام و کمال میگیرند
ولی مصرفکننده که خری��د کرده جدا از
پ��ول اصلی کاال باید پ��ول ارزش افزوده را
هم بدهد......
0912...

آفت�اب اقتص�ادی -محبوبه مظف�ری :در
حاش��یه دومین همایش دانشبنیان در استان
یزد و با حضور معاون هماهنگی انتقال شرکت
توانی��ر ،مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقهای و
فرمانده س��پاه الغدیر ی��زد تفاهم نامه مدیریت
مصرف بین بس��یج اصناف کشور و وزات نیرو
امضا ش��د .در این تفاهمنامه که به امضا مشاور
وزیر و فرمانده بسیج مرکز وزارت نیرو و رئیس
سازمان بس��یج اصناف و بازاریان کشور رسید؛
تش��کیل جلس��ات هماهنگی در س��طح ملی
جهت تدوین نقش��ه راه و برنامهیزی بلندمدت
در راستای اس��تمرار اقدامات اجرایی با حضور
کارشناسان دو مجموعه آمده است.

رتبهبرترآبفاریزددرحوزه
حمایتازحقوقمصرفکنندگان

آفتاباقتصادی:شرکت آبفار یزددرحوزهحمایت
از حقوق مصرفکنندگان رتبه برتر را کس��ب کرد.
ش��رکت آبفار یزد در خصوص اجرای ماده 6قانون
حمایت از حقوق مصرفکنندگان با هدف حمایت
موثر از حقوق ارباب رجوع دریافتکننده خدمت از
دستگاه متبوع وکسب رتبه برتر در فرایند ارزیابی
شد.الزمبهذکراستمحمودزمانیقمیاستانداریزد
طی لوحی از محمد فاتحی مدیرعامل این شرکت
تقدیرکرد.

لزوم مدیریت مصرف و تقاضا
در پیک بار تابستان سال 97

آفتاب اقتصادی :معاون هماهنگی انتقال شرکت
توانیر در همایش بس��یج دانش بنی��ان در یزد بر
لزوم مدیریت مصرف و تقاضا در تابستان سال 97
تاکید کرد .س��ید زمان حسینی معاون هماهنگی
انتقال شرکت توانیر در همایش بسیج دانشبنیان
در یزد با اش��اره به رش��د  6درصدی مصرف انرژی
در کش��ور ،افزود :ب��ا توجه به این که برق با زندگی
مردم تنیده ش��ده و مصرف انرژی در کشور ما  3تا
 4برابر مصرف کش��ورهای دنیا اس��ت مردم برای
مدیریت مصرف و تقاضا در پیک بار تابستان سال97
تالشکنند.

کمکبهکارآمدیصنعت
باورودبسیجیان

آفتاب اقتصادی :مش��اور وزی��ر و فرمانده مرکز
مقاوم��ت بس��یج وزارت نیرو در همایش بس��یج
دانشبنی��ان در یزد بر کمک به کارآمدی صنعت
ب��ا ورود بس��یجیان وزارت نی��رو به ح��وزه های
تخصصی تاکید کرد" .داود طارمی" مشاور وزیر و
فرمانده مرکز مقاومت بس��یج وزارت نیرو با اشاره
به ماموریت مهم بسیج این وزارتخانه در کمک به
تحقق دولت اسالمی در قالب ماموریت ها ،افزود:
مجموعه کارکنان صنعت آب و برق همه با روحیه
بس��یجی تالش و خدمترسانی میکنند و همه
موظف به ترویج و توسعه فکر بسیجی و مدیریت
جهادی هستیم.

فعالیت سه پزشک به ازای هر
هزار نفر جمعیت در یزد

آفتاب اقتصادی :معاون درمان دانشگاه علوم
پزش��کی ش��هید صدوقی یزد با بیان اینکه در
استان به ازای هر هزار نفر جمعیت سه پزشک
فعالیت دارند ،گفت :یزد از لحاظ تعداد پزشک
نس��بت ب��ه جمعیت اع��م از متخص��ص ،فوق
تخصص ،داروس��از ،داندانپزشک و پرستار جزو
اس��تانهای برخوردار کشور است.محمود نوری
ش��ادکام ،در جمع خبرنگاران اف��زود :در ایران
به ازای هر هزار نفر جمعیت دو پزشک فعالیت
دارد ،البت��ه ای��ن عدد در نقاط مختلف کش��ور
متفاوت است.

بسیجیانطالیهدارانمدیریت
مصرف انرژی در کشور باشند

آفت�اب اقتص�ادی :دومی��ن همایش بس��یج
دانشبنیان کش��ور و با حضور معاون هماهنگی
انتقال ش��رکت توانیر ،مدیران عامل صنعت برق
شرکت برق منطقهای یزد برگزار شد .محمدحسن
صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد،
از نمایندگان بسیج شرکت های برق منطقهای و
توزیع کشور خواست تا در خصوص فرهنگسازی
در مصرف صحیح و بهین��ه ی انرژی الکتریکی
طالیهدار باشند.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز

دالر آمریكا
یورو

دوشنبه  -قیمت (تومان)
1924500
1907000
989000
578000
362000
186170
4200
7432

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

رئیس انجمن قطعهس��ازان گفت  :در شرایطی که
قیم��ت همه اقالم مواد اولی��ه افزایش یافته ،انتظار
ثب��ات قیمت خ��ودرو عادالن��ه نیس��ت.به گزارش
تس��نیم ،محمدرضا نجف��ی منش درب��اره افزایش
قیمت خودرو در روزهای اخیر ،اظهار داشت :برای
قیمتگذاری هر کاالیی س��ه مولفه مواد اولیه ،هزینه دستمزد
و هزینه س��ربار مورد محاس��به قرار میگیرد.وی افزود :امسال
نیز هزینه دس��تمزد در شورای عالی کار افزایش داشت و مواد

درخواست گرانی  19.5درصدی قیمت خودرو

اولی��ه از جمله فوالد ،آلومینی��وم ،مس ،ارز و ...با
رش��د قیمت مواجه بود که براساس پیشبینی ما
مواد اولیه در س��ال  97با افزای��ش  40درصدی
قیمت نس��بت به سال گذش��ته مواجه شد.رئیس
انجمن قطعهسازان ادامه داد :از طرفی هزینههای
س��ربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش  10درصدی داشته که
مجموع این موارد موجب افزایش  30درصدی قیمت قطعات و
 19.5درصدی قیمت خودرو میشود.نجفیمنش با بیان اینکه

نمیتوان در ش��رایطی ک��ه همه مواد اولیه ب��ا افزایش قیمت
مواج��ه بوده ،انتظ��ار افزایش قیمت خودرو را نداش��ت ،گفت:
یک��ی از مهم ترین مش��کالت فعلی صنعت خ��ودرو در ایران،
قیمتگذاری از س��وی شورای رقابت اس��ت زیرا این رویه در
هیچ کش��وری در دنیا به این ش��یوه نیس��ت.وی ادامه داد :در
همه کش��ورها قیمتگذاری خودرو توسط بازار انجام میشود
که در چنین ش��رایطی برای مصرفکننده نهایی قیمتی کمتر
از قیمتهای فعلی خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی :دالر دولتی برای خوراک دام و طیور دادهایم

تجاربهانهنیاورند

مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی:
آمار همه دریافتکنندگان ارز دولتی و مابهالتفاوت در نظر گرفته شده برای
واردات خوراک دام و طیور به دستگاه نظارتی ارسال شده است؛ بنابراین هیچ
بهانهای برای افزایش قیمت آن یا کمبود قابل پذیرش نیست ،چراکه انواع
دانههای روغنی ،ذرت ،کنجاله سویا و ...به اندازه کافی در کشور وجود دارد و
تعداد واردکنندگان نیز افزایش پیدا کرده است
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :طی ماههای اخیر
و در پی نوسانات بازار ارز ،برخی محصوالت اساسی
مانن��د نهادههای اساس��ی مورد نی��از تولید برای
گوشت مرغ و گوشت قرمز با افزایش قیمت مواجه
شدهاند که مرغداران و دامداران دلیل آن را افزایش
قیم��ت این محصوالت اساس��ی (خ��وراک دام و
طیور) عنوان میکنند .البته مسئوالن از تخصیص
دالر  ۴۲۰۰تومان��ی و پرداخت مابهالتفاوت ۴۰۰
تومان��ی (با توجه به دالر مبادلهای س��ابق ۳۷۰۰
تومانی) برای واردات محصوالت اساس��ی از جمله
خوراک دام و طیور خبر میدهند.
واردات حدود دو میلیون تنی کاالهای اساسی

عل��ی اکب��ر مهرفرد ،مع��اون توس��عه بازرگانی و
صنایع وزیر جهاد کش��اورزی از واردات حدود دو
میلیون تنی کاالهای اساسی مورد نیاز برای تولید
گوش��ت مرغ و گوشت قرمز با دالر  ۳۸۰۰تومانی
در هفتههای گذش��ته خبر داده و گفته بود که به
زودی بازار این محصوالت پروتئینی آرام میشود،
اما دس��تگاههای نظارتی باید دقت بیشتری روی
بازار داش��ته باشند و با گرانفروشان و متخلفان در
این زمینه برخورد کنند.به گفته وی ،طبق مصوبه
دولت و سیاس��تگذاری جدید در زمین��ه بازار ارز
مقرر ش��ده دالر  ۴۲۰۰تومانی به تولیدکنندگان
واردکنن��دگان و هم ه نیازمندان به ارز داده ش��ود
و ب��رای واردات کاالهای اساس��ی مانند نهادههای
اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت
قرمز مابهالتفاوت  ۴۰۰تومانی نیز به واردکنندگان
اختصاص داده ش��ود تا ارز م��ورد نیاز آنها به نرخ
 ۳۸۰۰تومان برس��د.با وجود تس��هیالت در نظر
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :پس از تصمیم
دونال��د ترام��پ رئیسجمهوری آمری��کا برای
خروج از برجام ،دغدغههایی نس��بت به کاهش
صادرات نفت ایران مطرح ش��د که در این میان
ادعا ش��ده است برخی کشورهای اروپایی خرید
نفت از ایران را کاهش خواهند داد.اما بررس��ی
نشان میدهد که هنوز ،هیچ کاهش رسمی در
ص��ادرات نفت ایران رخ ن��داده و صادرات نفت
کش��ور ،طبق روال س��ابق ادامه دارد.مسئوالن
صنعت نفت ایران نیز بارها اعالم کردهاند که در
صورت همراهی کش��ورهای دیگر با تحریمهای
آمریکا ،می��زان کاهش صادرات نفت ایران قابل
توجه نبوده و قابل جایگزینی با صادرات به سایر
کشورهاست.به گزارش وزارت نفت ،سید پیروز
موس��وی مدیرعامل ش��رکت پایانهه��ای نفتی
ایران از ص��ادرات  ۸۰۰میلیون بش��که نفت از
پایانه خارک در س��ال  ۹۶خب��ر داد.وی با بیان
اینکه ت��وان عملیاتی ش��رکت پایانههای نفتی
ایران در حوزههای مختلف افزایش یافته است،
اظهار کرد :پارس��ال بارگی��ری همزمان حدود
هش��ت میلیون بش��که نفت از هش��ت پهلوگاه

دیدار مدیران آب و برق با
نماینده ولی فقیه در یزد

آفت�اب اقتص�ادی :با توج��ه به نزدیک
ش��دن ب��ه زم��ان افزایش مص��رف آب و
انرژی در س��ال جاری و لزوم اس��تفاده از
ظرفیتهای نخبگان جامعه برای ترویج
فرهن��گ مصرف بهین��ه ،مش��اور وزیر و
مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو و مدیران
صنعت آب و برق اس��تان با نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه شهر یزد دیدار
و گفتوگو کردند .آیت اهلل ناصری نماینده
ول��ی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه یزد،
ضمن تقدیر از کارکنان صنعت آب و برق
استان؛ تغییر در سبک زندگی و معماری
ساختمان های امروزی را از دالیل افزایش
مص��رف برق بیان کرد و س��بک معماری
قدیم را از لح��اظ صرفهجویی در مصرف
انرژی بس��یار مناس��ب عنوان کرد .وی از
فعالیت های انجام شده در حوزه استفاده
از انرژی های نو در اس��تان تقدیر کرد و با
اشاره به مش��کالت کمبود آب در استان
توصیه هایی به مسئولین بیان کرد.

گرفته ش��ده برای واردات ای��ن محصوالت ،هنوز
اتفاق خاصی نیفتاده و مرغداران و دامداران بر این
مس��ئله تاکید دارند که قیمت نهادههای اساسی
مورد نیاز تولیدشان همچنان با نرخ ارز غیردولتی
به دستشان میرسد و اتفاقی در بازار خوراک دام
و طیور نیفتاده اس��ت .البت��ه تولیدکنندگان این
محصوالت پروتئینی معتقدند شاید تاجران درست
میگوین��د و هن��وز به آنه��ا دالر  ۴۲۰۰تومانی و
مابهالتفاوت  ۴۰۰تومانی داده نشده است.
یکی از عوامل گرانی مرغ و گوشت
سودجویی برخی تجار است

مسعود بصیری -مدیرکل دفتر برنامهریزی ،تامین،
توزی��ع ،تنظی��م ب��ازار و ذخایر راهب��ردی وزارت
کش��اورزی -در این باره به ایس��نا گفت که بارها
از سوی دستگاههای متولی و نظارتی مانند بانک
مرکزی اعالم ش��ده که ارز مورد نیاز یعنی همان
دالر  ۴۲۰۰تومان��ی و مابهالتف��اوت  ۴۰۰تومانی
به واردات محصوالت اساس��ی پیشبینی شده از
جمل��ه خ��وراک دام و طیور داده ش��ده و تاجران
آن را دریاف��ت کردهان��د.وی اف��زود :طی روزهای
گذشته جلسهای با حضور مسئوالن دستگاههای
نظارتی برگزار ش��د و آنالیز قیم��ت این کاالهای
اساسی (خوراک دام و طیور) و مصادیق آن را نیز
اعالم کردهایم که مسلما دستگاههای نظارتی نیز
براساس قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد و
مردم نیز باید در این زمینه مشارکت و کمک کنند،
چراکه یکی از عوامل گرانی گوشت مرغ و گوشت
قرمز س��ودجویی برخی واردکنن��دگان و تاجران
نهادههای تولید اس��ت.مدیرکل دفتر برنامهریزی،

تامی��ن ،توزیع ،تنظیم ب��ازار و ذخای��ر راهبردی
وزارت کشاورزی ادامه داد :آمار دقیق پرداخت ارز
از نظر میزان تخصیص و محل تخصیص (شرکت
واردکننده کاال) مش��خص است .بر این اساس نیز
آمار همه دریافتکنندگان ارز دولتی و مابهالتفاوت
در نظر گرفته ش��ده برای واردات خ��وراک دام و
طیور به دستگاه نظارتی ارسال شده است؛ بنابراین
هیچ بهانهای برای افزایش قیمت آن یا کمبود قابل
پذیرش نیست ،چراکه انواع دانههای روغنی ،ذرت،
کنجاله سویا و ...به اندازه کافی در کشور وجود دارد
و تعداد واردکنندگان نیز افزایش پیدا کرده است.
بصیری تاکید کرد :هیچ مشکلی از نظر موجودی
خوراک دام و طیور در کشور وجود ندارد ،چرا که
به اندازه کافی این محصوالت به کش��ور وارد شده
و در استانهای مختلف وجود دارد .شاید افزایش
دستمزد کارگران یا دیگر پارامترهای تولید گوشت
مرغ و گوش��ت قرمز قدری نسبت به سال گذشته
تغییر کرده باش��د اما افزای��ش قیمت محصوالت
ت نهادههای
پروتئین��ی معموال به باال ب��ودن قیم 
تولی��د و خوراک دام طی��ور برمیگردد که برخی
واردکنندگان از این شرایط سوءاستفاده میکنند.
عدم فروش نهادههای دامی توسط واردکنندگان

عضو کمیس��یون کش��اورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بر اثر افزایش
نرخ ارز نوساناتی در بازار مرغ و تخم مرغ ایجاد شد
و واردکنندگان نهادهه��ای دامی خود را بهفروش
نمیرس��اندند ،گفت :دولت با در اختیار قرار دادند
ارز  4ه��زار و  200تومان��ی ب��رای واردکنندگان
تمهی��دات خاص��ی را در نظر گرف��ت که موجب

مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران:

ایران ،نفت بدون مشتری ندارد

و  ۲عملیات کش��تی به کش��تی با اس��تاندارد
و ایمن��ی کامل در پایانه نفت��ی خارک به طور
همزمان انجام شد که یک رکورد است و اکنون
آمادگ��ی الزم برای افزای��ش این ظرفیت وجود
دارد.مدیرعامل ش��رکت پایانهه��ای نفتی ایران
ادام��ه داد :به جرئت میت��وان گفت ایران هیچ

نفت روی آب و بدون مش��تری ن��دارد که این
موضوع نشاندهنده توان امور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران است.موس��وی با اشاره به انجام
عملیات س��وآپ در پایانه نفتی نکا تصریح کرد:
تاکنون حدود  ۷۲نفتکش برای عملیات سوآپ
در این پایانه سبز و مدرن پهلودهی شده است.

مفقودی
پروانه کار به ش��ماره 6964/007/1متعلق به محمد زوبیر تبعه پاکستان به شماره گذرنامه
 BT5092331کارفرمای درخواست کننده شرکت آکورن تلیکومیونیکاشنز لیبانون معتبر تا
تاریخ  1397/2/23مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا شعاع حسنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 878
صادره از الهیجان در مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی صادره از واحد دانشگاهی
عل��وم و تحقیقات تهران با ش��ماره  188512301755مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار
می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران به نشانی تهران ،انتهای بزرگراه شهید ستاری ،میدان دانشگاه ،بلوار شهدای حصارک،
صندوق پستی  14515/775ارسال نماید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده  3قان��ون و ماده  13آیی��ن نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  139760316001000508مورخ
 1397/02/11هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی یداله امانی س��یاه بیدی فرزند حمداله بش��ماره شناسنامه  235صادره از
کرمانش��اه در ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  70/20مترمربع پالک  357و 358
مفروز و مجزی ش��ده واقع در بلوار صیاد ش��یرازی – خریداری از مالک رسمی سبزه فتاحی
محرز گردیده اس��ت .لذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/25 :

جعفر نظری -رئیس ثبت اسناد وامالک

برخی از واردکنندگان نیز طی روزهای
گذش��ته با دالر  ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی
اقدام به ترخیص کاالهای اساس��ی خود
کرده بودند که براس��اس مصوبه جدید
دول��ت مابهالتفاوت  ۴۰۰تومانی به آنها
به زودی مسترد خواهد شد
کنترل بازار ش��د.نظرافضلی با اش��اره به اینکه در
حال حاضر مرحله گذر را طی میکنیم و کش��ور
با ش��رایط جدید ارزی مواجه ش��ده اس��ت ،ادامه
داد :براس��اس ش��رایط جدید ارزی تمهیداتی در
نظر گرفته ش��ده است که عملکرد خوبی داشته و
امیدواریم مسیر واردات توسط دریافتکنندگان ارز
 4هزار 200تومانی شفاف باشد و بهصورت نظارت
ش��ده محصول خریداری ش��ده را به ب��ازار اصلی
تزریق کند.این نماینده مردم در مجلس ش��ورای
اس�لامی با تاکید بر اینکه با وج��ود این اقدامات
قیمتها در آینده جهش ندارند و افزایش قیمتها
موردی است ،عنوان کرد :بحث اصلی که در زمینه
تولید مرغ وج��ود دارد قیمت پایین این محصول
اس��ت ،با توجه به حجم زیاد تولید در کشور باید
حاشیه سودی را نیز برای مرغداران در نظر گرفت
زیرا خطرات و تلفات سرمایه آنها را تهدید میکند.
وی با اشاره به اینکه در آینده قیمت مرغ به میزان
ه��زار توم��ان افزایش پیدا میکند و این مس��ئله
طبیعی اس��ت ،ادامه داد :براس��اس تورم به وجود
آمده در س��الهای اخیر ای��ن افزایش قیمت مرغ
به دلیل ایجاد حاشیه س��ود برای تولیدکنندگان
طبیعی است.
نیاز بازار نفت بیش از تفکرات ترامپ است

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی
گفت:ب��ا توجه ب��ه وضعی��ت موج��ود در بازار
جهان��ی نفت باید ای��ران تالش کند ت��ا تولید
نف��ت را ب��ه حداکثر برس��د و از موضوعاتی که
توسط آمریکاییها مطرح میکنند نباید نگران
بود.به��روز نعمتی در گفت و گ��و با خانه ملت،
درباره قیم��ت این روزهای نفت در بازار جهانی
گفت :باید پذیرفت قیمت نفت به قیمت واقعی
و منطقی رس��یده اس��ت و پیشبینی میشود
قیمتها با کاهش جدی روبهرو نشود.سخنگوی
هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی درباره
تاثی��ر خروج آمری��کا از برجام ب��ر قیمت نفت
ادامه داد:آمریکاییها باید پاس��خگوی بدعهدی
خود نس��بت پیمانهای بینالمللی باشند و در
این رابطه باید به مردم آمریکا و کشورهای دنیا
پاسخگو باش��ند.عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اس�لامی یادآور ش��د:ترامپ حرفهای
متناق��ض زی��اد مط��رح میکند و بای��د توجه
داش��ت نیاز بازار نفت بیش از آنچه هس��ت که
رئیسجمهور آمریکا فکر میکند.

مفقودی
مدرک موقت تحصیلی کارشناسی اینجانب امیرحسین اکبریان فرزند منصور به شماره شناسنامه
 4930صادره از تهران در مقطع لیس��انس رشته حس��ابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران
جنوب مفقود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران -خیابان کریم خان زند -خیابان ایرانشهر
شمالی -نبش آذرشهر -پالک  209یا کدپستی  1584715414ارسال نماید.
مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پژو  GLX 405به رنگ خاکستری متالیک مدل  1391به شماره پالک
ایران  869 _44ل  81به نام فدراسیون ورزش های رزمی به شماره موتور  124K0043243و شماره
شاسی  NAAM01CA5CR578511مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

