صنـعت،تجارت
کشاورزی

6
اخبار

30هزاردستگاه معوق ایران خودرو

نشس��ت مطبوعاتی گروه صنعت��ی ایران خودرو با
موضوع بررسی و عملکرد اقدامات این مجموعه در
حوزه فروش و بازاریابی و عرضه محصوالت جدید،
امروز (شنبه 21/تیر) با حضور قائم مقام مدیرعامل
این شرکت در حوزه بازاریابی و فروش برگزار شد.
به گزارش ایلنا« ،محسن ناقدی برادران»گفت :از
 ۱۵دس��تگاه خودروی ط��رح فروش فوق العاده به
مناسبت عید سعید فطر تا امروز حدود  ۹هزار دستگاه
خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده و امیدواریم
بعد از تحویل خودروهای فروش فوق العاده بتوانیم
فروش بعدی را انجام دهیم.

توسع ه شرکتها از محل سود

رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد :گروه فوالد
مبارکه هشت طرح توسعه ای خود را با سرمایه مورد
نی��از  909میلی��ون یورو و  10هزار میلیارد تومان تا
 1403به بهره برداری می رس��اند .به گفته غریب
پور ،این مهم در حالی عملیاتی می ش��ود که طبق
سیاست های ایمیدرو ،استراتژی تامین مالی طرح
های توس��عه ش��رکت های بزرگ از محل سود ،در
دس��تور کار اس��ت .یه گزارش ایلنا« ،خداداد غریب
پور»گفت:سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران در راس��تای راهبردهای توس��عه ای
خود ،اس��تراتژی تامین مالی طرح های توس��عه ای
ش��رکت های معدن و صنایع معدنی از محل س��ود
خود شرکت ها آغاز کرده است.

برنامهریزیبرایبازگشت۴هزارمعدن

آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت گویای وجود
ح��دود چه��ار ه��زار و  ۴۰۰معدن راکد و غیرفعال در
سطح کشور است که فعالسازی آنها عالوه بر ارزش
اقتص��ادی ،امکان ایجاد اش��تغالآفرینی در مناطق
کمتر برخوردار را نیز فراهم میکند .به گزارش خانه
معدن،در حال حاضر  ۱۰هزار و  ۶۰۰معدن در سطح
کش��ور دارای پروانه بهرهبرداری اس��ت و از این بین
حدود پنج هزار و  ۶۰۰معدن فعال و بقیه راکد است.
از همین رو ،طرح فعالسازی معادن کوچک در نقاط
مختلف کش��ور ،با هدف فعالس��ازی معادن بخش
خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بینالمللی نیمه
فعال و یا تعطیل ش��دهاند ،از آذر ماه س��ال  ۹۷تعریف
و در س��ال  ۹۸با راهبری ایمیدرو و توس��ط ش��رکت
تهیه و تولید مواد معدنی ایران (از زیرمجموعههای
ایمیدرو) ،عملیاتی شد.

راه اندازی مجدد معدن منگنز

ب��ه همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران،س��تاد
تس��هیل و رف��ع موانع تولی��د و با کمک های قضایی
دادس��تانی کل کش��ور معدن منگنز رباط کریم پس
از بیس��ت س��ال تعطیلی،مج��ددا ب��ه چرخ��ه تولید
بازگش��ت .به گزارش روابط عمومی خانه صمت ،با
حضور معاون قضایی دادس��تان کل کشور،جمعی از
مس��ئولین استانی،رئیس و اعضاء هیئت مدیره خانه
صنعت،معدنوتجارتایران،معدنمنگنزرباطکریم
که به دلیل مشکالت قضایی و واردات بیرویه منگنز
طی سال های گذشته تعطیل شده بود با حمایت های
قضایی دادستانی و پیگیری های خانه صمت ایران
مجددا بازگش��ایی و مورد به��ره برداری قرار گرفت.
«سید عبدالوهاب سهل ابادی» در این مراسم ضمن
تشکر از حمایت های قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد
در س��ال جهش تولید با حمایت های دادس��تانی کل
کشور و دولت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شاهد
تعطیلی هیچ واحد صنعتی معدنی نباشیم.

خــبرویـژه

مشارکتفعالاتاقهادرکمیتهصادراتی

مدیر کل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان
توس��عه تجارت ایران از نهایی ش��دن دستورالعمل
کمیته اقدام صادراتی خبر داد و گفت :تشکیل این
کمیته بر اس��اس درخواس��ت اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران
و اتاق اصناف ایران بوده که با توجه به نهایی شدن
دس��تورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی ،انتظار
میرود نس��بت به تأیید نهایی دس��تورالعمل اقدام
کنن��د .ب��ه گزارش «اس��کناس» به نق��ل از روابط
عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران« ،احسان
قم��ری» با اش��اره ب��ه اینکه فلس��فه ایجاد کمیته
اقدام صادراتی ،رفع مش��کالت فراروی بنگاههای
صادراتی است ،اظهار داشت :با بررسی کارشناسی
مشکالت صادرکنندگان در جلسات هفتگی و منظم
با حضور فعال اعضا ،میتوان به راهکارهای اجرایی
در رفع مشکالت و موانع رسید.

برنامه جامع برای

مبارزه با قاچاق دام
تدوینمیشود

یکشنبه  22تیر  1399شماره 764

وزیر جهاد کشاورزی گفت :با تدوین برنامه جامع و هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال از خروج ذخایر دام و ادوات جلوگیری خواهد شد .به گزارش مهر«،کاظم خاوازی»گفت:در وزارت
جهاد کشاورزی ساختار و حوزه مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کاال ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود .وی گفت:برای تجارت دام در منطقه برنامه
مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکاتبه داشتهایم .اوگفت:میتوانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه ،برنامهریزی مدونی
داشته باشیم .وی افزود :تکمیل و اصالح سامانههای پالکگذاری و بازارگاه از مباحث مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است ،تا مشکالت مرتبط با آن را مرتفع کنیم.

یک کارشناس بازرگانی در گفتگو با «اسکناس» مطرح کرد؛

گ�روه تج�ارت -محمدخادم�ی :یک��ی از
کشورهایی که مرز آبی مشترک با ایران دارد
عمان است ،این کشور عربی چه قبل از انقالب
و چ��ه بعد از پیروزی انقالب اس�لامی روابط
سیاسی بسیار نزدیکی با کشورمان برقرار کرد،
به طوری که اخبار غیر رسمی عنوان می کنند
این کش��ور نقش مهمی در میانجی گری در
موضوع هسته ای بین ایران و ایاالت متحده
امریکا ایفا کرده است.
به گزارش «اسکناس» ،طبق آخرین آمار های
منتش��ر ش��ده  43میلیارد دالر درآمد حاصل
از ص��ادرات کااله��ای غیر نفتی کش��ورمان
در س��ال  98ب��وده که  55درص��د این میزان
را کش��ورمان از بازار  15کشورهمس��ایه آبی و
خاکی کس��ب کرده است ،اماعمان که سطح
روابط بسیار مطلوبی سیاسی با کشورمان دارد
در سال  96تنها  767میلیون دالر تجارت بین
دو کش��ور را به خود اختصاص داد و آن طور
ک��ه باید در ح��وزه تجارت جایگاه خوبی را به
خود اختصاص نداده اس��ت؛ گرچه عده ای از
کارشناسان جمعیت حدود  ۴.۶میلیون نفری
این کشور را عامل تمایل نداشتن تجار ایرانی
در این بازار اندک می دانند ،برای اینکه بیشتر
از سطح روابط دو کشور دوست و همسایه در
حوزه تجارت آگاه شویم به سراغ « محمدرضا
باوی» مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق
بازرگانی خرمشهر در عمان رفته ایم.

مشکل ارز آوری


او در این باره می گوید «:مشکالت گوناگونی
در حوزه تجارت با کشور عمان وجود دارد ،که
بزرگترین مشکل موجود تجار ما برگشت ارز
صادراتی و روابط بانکی ارزی است و بسیاری
از تجار ما هنوز در خصوص انتقال پول ش��ان
بین ایران و عمان به کش��ور دچار مش��کالت
زی��ادی هس��تند ».وی می افزای��د «:از دیگر
مش��کالت تجارت با کش��ور عمان مربوط به
بی کیفیت بودن کاالی تولیدی برای صادرات
اس��ت نس��بت به کاالهای رقبا موجود در بازار
اس��ت .چ��را که ب��ازار این کش��ور تمایل دارد

تجارت را فدای سیاست نکنیم

کاالی با کیفیت عرضه ش��ود و رقبای ما در
این کشور حضور دارند ،همچنین هزینه باالی
حمل و نقل موجب باال رفتن هزینه تمام شده
برای کاالی صادراتی می ش��ود و درآمدزایی
صادرات برای تجار ندارد و این دالیل دس��ت
به دست هم داده اند که سطح روابط تجاری
بین دو کشور پایین بیاید ».این فعال تجاری
خاطرنش��ان می شود «:دولتمردان باید زمینه
سازی برای صادرات انجام دهند ،در سه دهه
گذش��ته توج��ه ویژه ای ب��ه موضوع تولیدات
داخلی و رونق بخش��یدن به تولیدات صورت
گرفته اس��ت ،اما توجه��ی به صادرات در این
مدت انجام نش��ده اس��ت و جا دارد دولتمردان
مش��کالت تجارت را به ش��کل ریشه ای حل
من تاجر باید مواد اولیه
کنن��د ،به ط��ور نمونه ِ
مورد نیاز کاالی تولید داخل را با ارز  22هزار
توم��ان از ب��ازار آزاد خریداری کنم و آن وقت
که کاال را صادر می کنم دولت می گوید باید
ارز بدست آورده را با قیمت  16هزار تومان به
م��ا بدهی��د ،این اقدام دولت باعث از بین رفتن
ص��ادرات و ب��ه دنبال آن از بین رفتن تولیدات
داخل می شود ».باوی در ادامه می افزاید«:به
اعتقاد بنده مشکالت تولید و صادرات در داخل
کشور است و اگر ما بتوانیم ریشه این مشکالت
را در داخ��ل برط��رف کنیم آن وقت می توانیم
بگوییم میزان صادرات به کش��ور های دیگر
چه میزان است و اینکه برای کاال تولیدی مان

بازاریاب��ی کنیم ،در زمینه تجارت بین ایران و
عم��ان میزان مب��ادالت خیلی باال نبود و این
روزها که ویروس کرونا به وجود آمده س��طح
تج��ارت به مراتب کاهش چش��م گیری پیدا
کرده اس��ت ».او در پاس��خ به س��وال خبرنگار
ما درباره اینکه عمانی ها بیش��تر تمایل دارند
از کش��ور م��ا چه کاالهای��ی خریداری کنند؟
می گوید«:معموال محصوالت کش��اورزی،
مصال��ح س��اختمانی ،مواد اولی��ه مانند بیلیت
آهن  ،آهن اسفنجی ،مواد پتروشیمی ،سنگ
و...است».

روابط تجاری تقویت شود


«باوی» در پاس��خ به س��وال دیگر خبرنگار ما
درباره اینکه عمان فاصله زیادی با کشورمان
ندارد و کشتی و لنج های بسیاری برای تردد
بین دو کش��ور وجود دارد ،علت گرانی هزینه
حمل و نقل چیس��ت؟ می گوید«:متاس��فانه
ثب��ات قیمت وج��ود ندارد ،مثال اعتصاب لنج
داران قیمت یک بار را از  5میلیون تومان به
 10میلیون تومان می رساند یا اینکه گازوئیل
گران می شود به دنبال آن قیمت حمل و نقل
نیز افزایش می یابد ،یا اینکه شوک باال رفتن
هزینه کانتینر افزایش هزینه تمام شده حمل
و نق��ل را ب��ه دنب��ال خواه��د آورد و باعث بی
برنامگی در صادرات می ش��ود ».آن طور که
این مش��اور اتاق بازرگانی خرمشهر در عمان
عنوان می کند«:حمایت از تولید کننده و صادر

اخبار

کاهش۴۰درصدیبرگزارینمایشگاهها

کننده در کش��ور ما ضعیف اس��ت ،کش��وری
مانند ترکیه اگر صادرات بین  13تا  15درصد
انجام دهد مشوق صادراتی دریافت می کند،
ام��ا صادرکنن��دگان ما چه مش��وقی از دولت
دریاف��ت می کنند ،این می ش��ود که کاالی
ترک ها در بازار از ما جلو می زند ،دوم اینکه
کیفیت بس��ته بندی کاال های دیگر کش��ور
ها از ما به مراتب بهتر اس��ت و س��وم اینکه
متاس��فانه بیشترین علتی که ما با کشورهای
دیگ��ر در بخش تجارت و صادرات نمیتوانیم
رقابت کنیم عدم کار گروهی اس��ت و اینکه
دولت فرصت های حضور بخش خصوصی را
خیلی کمرنگ نموده است.در حالی که دیگر
کشورها بخش تجارت را با برنامه ریزی های
کالن جهت دسترس��ی و حضور در بازارهای
هدف انجام میدهند و در سطح روابط تجاری
ش��ان را توس��عه می دهند و اینکه تجارت را
در اختیار بخش خصوصی می گذارند و مانند
کش��ور ما نیس��تند که دولت در حوزه تجارت
هم دخالت کند و اعتقادی به بخش خصوصی
ندارد ».او می افزاید«:درخصوص چالشهای
تجاری بین دو کشور ،هجوم بیبرنامه و عظیم
ایرانیان به کشور عمان است .همچنین ثبت
ش��رکتهای تج��اری ،ضع��ف در عملکرد
ش��رکتهای تاسیس شده در عمان منجر به
فرصتس��وزیها و بروز مشکالت متعددی
در رابطه تجاری این دو کش��ور ش��ده است».
«باوی» در خصوص گس��ترش ارتباطات با
این کشور ،می گوید«:قطعا ارتباط بین عمان
و ایران بیشتر شده و خواهد شد ،ولی در این
ارتباط حجم و ارزش اقتصادی مثبت و مستمر
اهمیت دارد ».مش��اور اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خرمشهر خاطرنشان می
کند «:در این مدت صرفا گسترش ارتباط بین
دو کش��ور مهم نبوده و مهم فعالیت تجاری
و بیش��تر بخ��ش س��رمایهگذاری (ارزآوری)
مش��ترک اهمی��ت دارد .قطع��ا عمان یکی از
بهتری��ن و برترین سیس��تم امنیت تجاری و
اطالعاتی را در دنیا و خاورمیانه دارد».

«اسکناس» از تاثیر موج دوم کرونا بر تجارت گزارش می دهد؛

گ�روهتج�ارت:ص��ادرات کااله��ای غیر نفتی کش��ورمان به ویژه به
کش��ورهای همس��ایه با وجود تحریم های ظالمانه امریکایی ها در
صنعت نفت رونق خوبی داشت ،تا اینکه در اولین روزهای اسفند ماه
س��ال گذش��ته خبر ویروس نامرئی کرونا در کشور کاهش صادرات را
رقمزد ،بهطوری کهکشورهایهمسایه کهمقصدمهمکاالهایایران
بودند درهای مرز خود را یکی پس از دیگری بستند تا از شر این ویروس
در امان بمانند که این اقدام باعث ش��د در فروردین و اردیبهش��ت ماه
صادرات کشور به طور بی سابقه ای کاهش پیدا کند و حتی صادرات
به مرز به صفر درصد رسید .به گزارش «اسکناس»؛ با کاهش تاریخی
صادرات کشورمان مسئوالن دست روی دست نگذاشتند و با رایزنی
با مقامات کشورهای همسایه تدابیری اندیشیدند تا رونق صادرات به
حال��ت ع��ادی برگ��ردد و درهای مرزهای تجاری را باز نگه دارند ،آنها
به این نتیجه رسیدند که با ضد عفونی کردن کانتینرها ،تست کرونا از
رانندگان کامیون ها و با باز بودن در گمرکاتدر مدت زمان کوتاه در
طول روز تجارت را برقرار کنند؛ اما در این مدت کرونا موجب ش��د تا
اقتصاد دنیا را به بحرانی ترین شکل ممکن بعد از جنگ جهانی برساند
و کشورمان نیز از این بحران در امان نماند .آن طور که اتاق بازرگانی
ایران در جدیدترین گزارش خود به بررس��ی وضعیت اقتصاد ایران و
جهاندرسال ۲۰۲۰وتحتتاثیرشیوعکروناپرداختهکهنشانمیدهد
رکود حاصل از این ویروس بسیار گسترده خواهد بود.

کاهش رشد اقتصادی کشور های نوظهور


بر اس��اس برآوردهای صورت گرفته ویروس کرونا توانس��ته بر روی
تم��ام بخشه��ای اقتص��اد جهانی تاثیر خود را بگ��ذارد و این اولین
رکودی است که پس از  ۱۵۰سال به دلیل یک پاندمی رخ داده است.
همچنین با توجه به ناشناخته بودن ابعاد این ویروس نگرانی و عدم
اطمینان سراسر اقتصاد جهان را در بر گرفته است .طبق برآوردهای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی کالسه پرونده  98/7/611:خواهان :سیده هاشمیه موسوی نژاد به نشانی :آبادان.اروند کنار خوانده  :حمیدرضا
بشیری مادوانی به نشانی :مجهول المکان خواسته :مطالبه نفقه مرجع رسیدگی  :شعبه حل اختالف آبادان وقت رسیدگی  28/4/99:ساعت
 30/10:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم ین شعبه نموده اند که تحت کالسه  98/7/611و با رعایت اینکه خوانده
مجهول المکان میباش��د به اس��تناد ماه  73قانون آیین دادرس��ی مدنی آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمایم آن و وقت رس��یدگی برای یک نوبت در
روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد خوانده میتواند قبل از تاریخ رسیدگی به شعبه مراجعه واصل دادخواست و ضمایم آن را تحویل بگیرد
قاضی شورای حل اختالف ابادان
آگهی تحدید حدود اختصاصی چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره  2391/59اصلی واقع در
بخش دو ثبت قم (آدرس :بلوار کارگر خیابان س�لامت کوچه  16پالک  )13که بنام آقای مس��عود ملکی فرزند باقر میباش��د در جریان ثبت اس��ت
ک��ه ب��ه عل��ت ع��دم مراجع��ه مال��ک تحدید حدود بعمل نیام��ده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13
قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک به وارده  1399/4/10-2/4412تحدید حدود اختصاصی
پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ  1399/05/19ساعت  8:30الی  12:30ظهر در محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع مالکین

کروناعاملنفستنگیصادرات

صورت گرفته کرونا توانسته عمیقترین رکود اقتصادی پس از جنگ
جهان��ی دوم را ایج��اد کن��د تا جایی که بانک جهانی پیش بینی کرده
رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی منفی  ۵.۲درصد خواهد
شد .با توجه به این برآوردها رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته
منفی  ۷درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور برای نخستین بار
در  ۶۰سال گذشته کاهش  ۲.۵درصدی خواهد داشت .در منطقه منا
که ش��امل کش��ورهای صادر کننده نفت میشود افت تولید ناخالص
مل��ی قطع��ی خواهد ب��ود و هر چند برآوردهایی از مثبت ش��دن این
رش��دها در س��ال  ۲۰۲۱وجود دارد اما همچنان نمیتوان پیش بینی
دقیقی از سرانجام اقتصاد جهان در سال آینده داشت .همچنین تحت
تاثیر کرونا میانگین قیمت فلزات اساسی در سال  ۲۰۲۰کاهش ۱۶
درصدی داشته و تنها به دلیل افزایش احتیاطی تقاضای طال قیمت
این فلز افزایش پیدا کرده ،همچنین در سال جاری تقاضا برای نفت
نیز کاهش  ۹درصدی داش��ته و پیشبینی میش��ود کاهش تولیدات
اپک نیز نتواند این کاهش را جبران کند .برآوردها نشان میدهد که
کرونا در حوزههای خدمات اقامتی و غذایی ،فعالیتهای بازرگانی و
اجرایی ،تولیدات کارخانهای و همچنین عمده فروشی و خرده فروشی
در حوزههایی مانند خودرو و موتورسیکلت تاثیر منفی جدی گذاشته
است .در حوزه هنر و سرگرمی و حمل و نقل نیز میزان تاثیر متوسط
به باال بوده اس��ت و حوزههایی مانند بهداش��ت و مددکاری اجتماعی
و تامی��ن آب و ب��رق و گاز کمتری��ن تاثی��ر منفی را از ش��یوع کرونا در
سطح جهان تجربه کردهاند .در تجربه ایران با توجه به مشکالت و
محدودیتهایی مانند تحریمهای آمریکا ،رکود اقتصادی ،نوسانات
بازار ارز ،خروج سرمایه از تولید ،باال بودن تورم و سقوط قیمت نفت
اقتصاد ایران پیش از کرونا نیز با مشکالت و سواالتی مواجه بود .از این
رو با آغاز کرونا مشکالت در این حوزه شدت پیدا کرد و در آمارهایی

که از وضعیت فعالیتهای اقتصادی در فروردین و اردیبهشت امسال
منتشر شده نشان میدهد که بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی عمال
بالاستفاده باقیمانده است.

موج دوم کرونا با اقتصاد ایران چه میکند؟


در ای��ن ب��اره نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ای��ران گفت :موج دوم کرونا
میتواند فشار سنگینی بر اقتصاد و سایر بخشهای اجتماعی و سیاسی
کش��ور وارد کن��د و عب��ور از این چالشها تنه��ا با یک برنامه حمایتی
گس��ترده ممکن خواهد بود« .حس��ین س�لاح ورزی» با ایسنا گفتگو
کرد ،گفت :متاس��فانه موج دوم کرونا در کش��ور آغاز ش��ده و همانطور
که تجارب گذشته نشان میداد این موج گستردهتر و شدیدتر است.
متاس��فانه م��ا در م��وج دوم نیز دان��ش و توان فنی کافی برای حمایت
هدفمند از کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی را نداشتیم و از این
رو هدف گذاری ها اجرایی نش��دند .به گفته وی ،وقتی حمایتهای
الزم اعمال نش��د ،از س��ویی بس��یاری از مردم و صاحبان کسب و کار
خود به شکل مستقل محدودیت ها را دور زدند و از سوی دیگر دولت
نیز مجبور ش��د با تعجیل و در زمانی کوتاه رای به بازگش��ایی دوباره
کسب و کارها بدهد .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت
درکابع��ادمختل��فم��وجدومش��یوعکرونا،بیانکرد:درموجدوماز
سویی ظرفیتهای نظام درمان به مراتب کمتر است و منابع عمومی
ب��رای حمای��ت از م��ردم نیز پایینتر خواهد بود و در کنار آن اگر نتوان
این موج را کنترل کرد ،امکان مواجه شدن با دشواریهای پیچیدهتر
اقتصادی و سیاس��ی وجود خواهد داش��ت .س�لاح ورزی ادامه داد :در
صورت گسترده شدن دوباره ویروس ،امکان برقراری محدودیت در
مرزه��ا و توق��ف فزاینده ص��ادرات و واردات را نیز نمیتوان فراموش
کرد و از این رو باید تمامی تجارب و داشتهها را در کنار هم قرار داد و
تا امکان مقابله با این شرایط فراهم شود.

و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی میرس��اند که در روز و س��اعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و رس��یدگی
خواهد شد .ضمن ًا طبق تبصره ماده واحده مصوب  73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت میبایست گواهی
تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند.
م الف 12627
آگهی تحدید حدود اختصاصی چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک  38/359فرعی از  10684اصلی واقع در بخش یک ثبت
قم اراضی دورشهر-آخر کوچه  ،18سمت چپ(جوب شور) کوچه عبداللهی پالک  29که بنام مریم دیدهبان فرزند حسین میباشد ،در جریان ثبت
است که بعلت تبصره ذیل ماده  13ق ت ت اراضی فاقد سند رسمی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  15قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود ،لذا
بنا به تقاضای کتبی نامبرده  99/04/08-17/7074تحدید حدود پالک مذکور در روز چهارش��نبه مورخ  99/5/15س��اعت  8:30الی  12ظهر در
محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع اهلی و خصوص ًا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در روز و ساعت
مقرر در محل مذکور حضور بهم رس��انند .مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده

مدیرعاملشرکتسهامینمایشگاههایبینالمللی
گف��ت :ب��ه دلیل ش��یوع ویروس کرون��ا برگزاری
نمایش��گاهها با  ۴۰درصد افت مواجه ش��ده اس��ت.
به گزارش ایرنا«،بهمن حسینزاده»گفت:نخستین
برنامه امس��ال ،نمایش��گاه جهش تولید و دس��ت
آورده��ای کرونای��ی در خردادم��اه بود که با حضور
 ۱۶۰شرکت دانش بنیان ،قراردادهای خوبی بسته
شد .وی افزود :در این شرایط با وجود رعایت تمام
دس��تورالعمل های بهداش��تی و دریافت تاییده ها از
سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا برگزاری
نمایش��گاه ه��ا و اس��تقبال از حض��ور در آنها تا ۴۰
درصد افت روبه رو ش��ده اس��ت .حسین زاده با بیان
اینکه چهار دس��تورالعمل بهداشتی برای برگزاری
نمایشگاه ها به تصویب رسانده ایم ،خاطرنشان کرد:
بر همین اس��اس در نیمه تیرماه نیز نمایش��گاه در و
پنجره را برگزار کردیم که با حضور  ۷۵۰شرکت با
استقبال خوبی نیز مواجه شد و متخصصان و افراد
مدعو اجازه بازدید داش��تند و بازدید عموم مردم نیز
به صورت مجازی انجام شد.

تنها با دو کشور محدودیت تجارت
مرزی وجود دارد

س��خنگوی گمرک ایران گفت :با همه کش��ورهای
همس��ایه ارتب��اط تج��اری برقرار اس��ت تنها با دو
کش��ور برخی محدودیتها وجود دارد .به گزارش
ایرنا«،س��ید روح اهلل لطیفی»گف��ت :توقف��ی در
تج��ارت با کش��ورهای دیگر وجود ن��دارد و تنها با
دو کش��ور محدودیتهایی وجود دارد که با رعایت
دستورالعمل های بهداشتی مرزهای باقیمانده نیز
بازگش��ایی میشوند .س��خنگوی گمرک افزود :در
مرزهای ترکمنس��تان چهار مرز زمینی س��رخس،
باجگیران ،لطف آباد و اینچه برون در حوزه جادهای
بسته هستند ،اما در بخش ریلی ،پایانههای سرخس
و اینچه برون فعال هس��تند .وی با اش��اره به اینکه
هفت بازارچه با اقلیم عراق باز است ،افزود :در زمان
آغاز شیوع کرونا در این مرزها توقفی وجود نداشت،
اما میزان تجارت ،کمتر شده بود که در حال حاضر
در این مرزها مشکلی وجود ندارد.

قیمت هر شانه تخم مرغ
زیر  ۲۰هزار تومان است

سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت
گفت :قیمت هر ش��انه تخم مرغ براس��اس شاخص
کنترل تنظیم بازار زیر  20هزار تومان تعیین ش��ده
است .به گزارش ایلنا«،محمدرضا کالمی» با بیان
اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ زیر  20هزار تومان
اس��ت ،اظهار داش��ت :البته قیمت تخم مرغهای با
بستهبندی لوکس متفاوت است .وی افزود :برای
دهکهای درآمدی تخم مرغ شانهای که به صورت
فلهای عرضه میش��ود براس��اس میزان وزن ،بین
 18500تا  19800تومان است.

تقویت مناسبات تجاری ایران و هند

در دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت
ایران با س��فیر هند در تهران بر تقویت مناس��بات
تجاری دو کشور تأکید شد .به گزارش«اسکناس» به
نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ،در
این دیدار در خصوص توسعه مناسبات در حوزههاي
جدي��د مانن��د ارتباطات ريلي و جادهاي و گس��ترش
همكاريه��اي منطق��هاي ب��ا حضور كش��ورهاي
افغانس��تان و ازبكس��تان ،ت��داوم مذاكرات تجارت
ترجيحي ،برگزاري نشست كميته مشترك تجاري،
تقويت مناس��بات اتاقهاي بازرگاني و تنوعبخشي
به كاالهاي تجاری بين دو كشور گفتگوهای مؤثر
و مفی��دی ص��ورت گرفت .دراین نشس��ت تنظيم
تب��ادالت تهاتري ،تس��هيل تجارت ايران در هند و
برپایی چهارمین نشس��ت کمیته مش��ترک تجاری
نیز مورد تاكيد طرفين قرار گرفت و مقرر ش��د هر
چه سریعتر مقدمات برگزاري ششمين دور مذاكرات
موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دو كشور فراهم و
مذاكرات از طريق ويدئو كنفرانس برگزار شود.

 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمن ًا تبصره ماده مصوب  73/2/25معترض ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت
میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید.
م الف 12678
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه آقای محمدحسین شجاع فرد با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت تمامی
ششدانگ پالک  – 10251/1186اصلی واقع در بخش ثبت یک قم در دفتر  376صفحه  436ذیل ثبت  60359بنام آقای محمدحسین شجاع
فرد ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل  386098صادر و تسلیم شده است که از طرف ایشان اعالم گردیده است سند مالکیت مزبور به علت
سهل انگاری مفقود شده است که در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی بنام ایشان میباشد لذا مراتب طبق تبصره  1اصالحی از ماده
 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی میگردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتش��ار آگهی ظرف مدت  10روز کتب ًا به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی قرار
گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
م الف 12677

