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صنـعتوتجارت
اخبار

افزایش تولید انواع خودرو

طبق آخرین آمار اعالم شده توسط وزارت صمت ،در
چهار ماه ابتدای امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال
گذش��ته ،رشد تولید در بیشتر خودروها دیده میشود؛
در می��ان آماره��ا فقط در بخش تراکت��ور و اتوبوس،
مینیبوسوون،آمارتولیدنزولیبودهاست .بهگزارش
ایسنا،براساسگزارشعملکردتولیدیانواعخودروها
در چهار ماهه اول امسال ،تولید انواع خودروها به جز
تراکتورواتوبوس،مینیبوسوون،رشدتولیدداشتهاند.
براساس این گزارش ،در مدت مذکور سال جاری۲۹۴،
هزارو ۷۰۰دستگاهخودروسواریتولیدشدهکهنسبت
به مدت مشابه سال گذشته که  ۲۴۷هزار دستگاه بوده
اس��ت،رش��د۱۹.۳درصدیرارقمزدهاست.همچون
روالچن��دس��الاخیرکهآم��ارتولیدخودروهاروندی
مثبتداشتهوبیشترینمیزانرشدرابهخوداختصاص
داده،همچنانبیشترینمیزانافزایشرادرچهارماهه
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داشته و از  ۱۹هزار و  ۱۱۹دستگاه در چهار ماهه سال
گذش��ته ،میزان تولید را با رش��د ۳۲.۲درصدی به ۲۵
هزار و  ۲۸۳دستگاه رسانده است.

جزئیات فروش سیستمی الستیک

س��خنگوی انجمن صنعت تایر ب��ا اعالم اینکه ثبت
تولیدوتوزیعسیس��تمیالس��تیکدرسامانهتجارت
آغازش��دهاس��ت،گفت:بااجراییش��دناینموضوع
بازار س��یاه الس��تیک برطرف میش��ود« .مصطفی
تنها»در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به اینکه قرار است
براس��اس توافقات بعمل آمده میان تولیدکنندگان و
توزیع کنندگان الستیک با وزارت صمت فروش تایر
به صورت اینترنتی و در سامانه جامع تجارت صورت
گیرد ،اظهار کرد :براین اساس تولیدکننده میزان تولید
خ��ودرادرس��امانهجام��عتج��ارتدرجوازآنطرف
توزیع کنندگان تایر خود را در س��امانه جامع تجارت
ثبت می کنند .وی با بیان اینکه بعد از ثبت اطالعات
تولیدکنندگانونیازتوزیعکنندگانحوالههابهصورت
سیس��تمی صادر می ش��ود افزود :پیش از این برخی
تایره��اراازتولیدکنن��دگاندریافتو بهجایتوزیعبا
قیمت مناسب در بازار سیاه به فروش میرساندند که
باسیستمیشدنفروشاینگونهاقداماتدیگردربازار
بوجود نخواهد آمد .س��خنگوی انجمن صنعت تایر با
تاکی��د براینکه البته ثبت اطالعات تولیدکنندگان در
سامانهجامعتجارتبااشکاالتیهمراهاست،گفت:به
عنواننمونهدررینگ16ماتایرهایسواریوتایرهای
وانتراداریمکهبایددراینسامانههرکدامازاینتایرها
در بخش سواری و وانت کد خاصی داشته باشند تا در
سطح آمارها اشکاالتی بوجود نیاید.

خــبرویـژه

بندر لنگه قلب ترانزیت خودروی ایران

مدی��ر بن��ادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه
و بارگی��ری حجم��ی اف��زون بر  ۲۰هزار دس��تگاه
خ��ودرو طی نیمه نخس��ت ش��هریورماه در بنادر و
دریان��وردی بندرلنگ��ه خبر داد و گفت :این بندر به
عن��وان قل��ب تپنده ترانزیت خودروی ایران و چهار
راه ترانزیت خودرو به کشورهای آسیای میانه مورد
توجه اس��ت« .قاسم عس��کری نسب» در گفت و
گو با ایس��نا ،با اش��اره به ترانزیت۲۰  هزار خودرو
در نیمه نخست شهریورماه سال جاری اظهار کرد:
با بازگش��ایی مرزهای کش��ورهای آس��یای میانه و
الکترونیکی ش��دن مرزهای اقلیم کردستان عراق،
ترانزیت خودرو در این بندر ش��تاب گرفته اس��ت.
عس��کری نسب خاطر نشان کرد ۲۰ :هزار دستگاه
خودرو طی نیمه اول ش��هریورماه امس��ال در بنادر و
دریانوردی بندرلنگه تخلیه و بارگیری ش��د که این
ام��ر مبین این موضوع اس��ت ک��ه بندرلنگه بعنوان
کانونی امن برای ترابری دریایی و زمینی این کاال
به کشور های آسیای میانه محسوب می شود .وی
افزود :تالشهای کلیه ارگانهای همکار و کارگزاران
بخش خصوصی جایگاه نخس��ت از حیث عملیات
ترانزیت خودرو را در بین  دیگر  بنادر ایران به خود
اختصاص داده است.

 ۶۷۰واحد صنعتی
راکد به چرخه
تولیدبازگشت
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معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت ۶۷۰ :واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از ابتدای
س��ال تاکنون به چرخه تولید بازگش��ت .به گزارش ایرنا« ،محس��ن صالحینیا»گفت ۴۶:هزار واحد تولیدی در بخشهای مختلف ش��یمیایی ،بهداش��تی ،و فلزی در بالغ بر  ۸۶۰ش��هرک و ناحیه
صنعتی مستقر است که براساس آمارها حدود  ۱۰هزار از این واحدها راکد است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه
داد :طبق برنامهها تاکنون  ۶۷۰واحد صنعتی از این مجموع احیا شد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

اخبار

انتقاد از بالتکلیفی وزارت صمت

گ�روه تجارت:ای��ن روزها به دلیل تحریم ها و
کرون��ا ف��روش نفت به عنوان مهم ترین منبع
درآمدی کش��ور بس��یار پایین آمده و دولت با
کمب��ود مناب��ع درآمدی مواجه اس��ت؛ چرا که
بودجه کشور با میزان فروش و قیمت نفت در
دخل و خرج مش��خص می ش��ود و به نوعی به
زبان اقتصادی دولت با کس��ری بودجه مواجه
است،ایناتفاقباعثافزایشپایهپولمیشود
وب��هدنب��الآنت��ورمدرکاالهارابهوجودمی
آورد .به گزارش « اسکناس» ،در این میان هنر
مسئوالناستکهباتدبیروهمتشانبهدنبال
راهکارکسریبودجهباشندونگذارندتحریمها
و کرونا در اقتصاد و تولید کشور تاثیر بگذارد ،که
متاسفانه بی توجهی مسئوالن موجی از تورم
را در جامعه حکم فرما کرده است و مهم ترین
وزارت خانه که این روزها قلب اقتصاد کشور را
در دست دارد بدون وزیر اداره می شود و گویا
کلید انتخاب وزیر در این وزارت خانه در جیب
«حسن روحانی» رئیس جمهور گمشده است
و بعد از  4ماه عالی ترین مقام اجرایی کش��ور
نتوانسته قفل انتخاب متولی این وزارت خانه
را در م��اه ه��ای پایانی عم��ر دولتش باز کند.
این امر صدای بسیاری از فعاالن اقتصادی را
درآورده اس��ت ،از جمله «مسعود خوانساری»
رئیس اتاق بازرگانی تهران که دیروز در نشست
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از نبود
وزی��ر در وزارت خان��ه صم��ت ابراز گله مندی
کرد ،گفت :بیش از چهار ماه است که مهمترین
وزارت خانه کشور یعنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بدون وزیر اس��ت این در حالی اس��ت
که در س��ال جهش تولید باید با ایجاد رونق و
جهش در تولید ،صادرات غیرنفتی را توس��عه
دهی��م .نقدینگی روزانه 2200میلیارد تومان
است آن طور که خبرگزاری ها گزارش داده
ان��د ،او گف��ت :نقدینگی کش��ور روزانه 2200
میلی��ارد تومان افزای��ش مییابد بهطوری که
در  5ماه نخس��ت امس��ال 340ه��زار میلیارد
تومان نقدینگی کش��ور افزوده ش��ده است که
این رشد لجامگسیخته عاملی مضر برای تولید

و اقتصاد کش��ور اس��ت .رئیس اتاق بازرگانی،
صنای��ع ،معادن و کش��اورزی تهران افزود :با
رشد 32درصدی نقدینگی تا پایان سال انتظار
م��یرود که هش��تصدهزار میلی��ارد تومان بر
نقدینگی کش��ور اضافه ش��ود که این موضوع
میتواند هر روز به یک بازار از جمله بازار سهام،
مسکن ،ارز ،سکه و خودرو حملهور شود و این
بازارها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

لزوم جلوگیری دولت از افزایش پایههای

پولی

وی با بیان اینکه دغدغه مردم وقتی هر روز از
خواب بیدار میش��وند این است که چهاتفاقی
درباره قیمتها میافتد اضافه کرد :دولت باید
از افزایش پایههای پولی جلوگیری کند ،زیرا
موضوعاتی که اخیراً میشنویم از جمله تسعیر
داراییهای بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی
به بورس هرکدام پایه پولی را افزایش خواهد
داد .رئی��س ات��اق بازرگان��ی تهران خطاب به
رئیس جمهور گفت :بیش از چهار ماه اس��ت
که مهمترین وزارتخانه کش��ور یعنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بدون وزیر است این در
حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد
رون��ق و جهش در تولید ،صادرات غیرنفتی را
توس��عه دهیم که در ش��رایط بدون وزیر بودن
این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمیش��ود
یا تصمیمات کارشناس��ی نیس��ت که به تولید
و صادرات کش��ور ضربه میزند .خوانس��اری

افزود :در س��هماهه نخس��ت امسال صادرات
غیرنفتی کش��ور  45درصد کاهش یافت و در
مرداد امس��ال نیز روند صادرات در مقایس��ه با
تیر امس��ال کاهش��ی بوده است که اگر با این
روال پی��ش برویم صادرات غیرنفتی که خود
محلی برای درآمدزایی ارزی و رفع بخشی از
مشکالت کشور بود نیز دچار مشکل میشود.
وی ادام��ه داد :در ش��رایطی ک��ه به صادرات
غیرنفتی نیاز مبرم داریم فرایند صدور و تمدید
کارت بازرگان��ی از ابت��دای مرداد به س��امانه
دیگری منتقل ش��ده اس��ت در حالی که این
موضوع باید بهصورت آزمایشی در یک یا دو
استان انجام میشد و در صورت کسب نتایج
تسری مییافت .رئیس
مثبت به همه استانها ّ
ات��اق بازرگانی تهران گفت :هماکنون روزانه
بیش از 100مراجعهداریم که فعاالن اقتصادی
در رون��د صادرات و واردات با مش��کل مواجه
ش��دهاند و کاالهایشان در گمرک ترخیص
نمیشود این در حالی است که آنچه مسئوالن
دولتی در مصاحبههایش��ان بیان میکنند با
آنچه در عمل وجود دارد متفاوت است.

ل�زوم معرف�ی زودت�ر وزیر صم�ت برای

ساماندهی بازار خودرو

وی ادامه داد :ش��اید موضوع کارت بازرگانی
آنقدره��ا هم مهم نباش��د ،اما بیتصمیمی،
اقتصاد کش��ور را رن��ج میدهد بهطور نمونه
چندین مکاتبه درون س��ازمانهای اس��تانی

یک هزار و  ۱۰۰خودرو بدون
ثبتسفارش در گمرک

وزارت صمت وجود دارد که نش��ان میدهد
سامانه این وزارتخانه در روند تمدید و صدور
کارت بازرگانی در شرایط کنونی کارایی الزم
را ندارد بنابراین س��ؤال ما این اس��ت که؛ چه
اصراری اس��ت در ش��رایطی که صادرات باید
توس��عه یابد اتفاقات اینچنینی بیفتد؟ رئیس
ات��اق بازرگانی تهران درباره بس��ته مش��وق
صادراتی نیز گفت :این بسته سه اشکال دارد؛
نخست اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان
تدوین ش��ده اس��ت و برای برخورداری از این
بس��ته رفع تعهد ارزی در چهار ماه مقرر ش��ده
که پیشنهاد ما  6ماه شدن این زمان است ،زیرا
فرآیند بازگش��ت ارز صادراتی زمانبر اس��ت،
دوم اینک��ه ح��ذف واردات در مقابل صادرات
ب��رای بنگاههای��ی که ص��ادرات دارند اتفاق
افتاده اس��ت که با وجود این ،صادرکنندگان
ب��رای تأمین نیازمندیه��ای مواد اولیه خود
بای��د در صفح��ه تأمین ارز صرافی قرار گیرند
که خود هزینهها را افزایش میدهد ،و س��وم
این که برگشت مالیات بر ارزش افزوده برای
کااله��ای صادراتی که قرار بود یک ماه پس
از ص��ادرات اتف��اق بیفتد به پس از رفع تعهد
ارزی موکول شد ،اما چون سامانههای دولتی
در تعامل با یکدیگر نیس��تند س��امانه مالیاتی
نمیتوان��د بهصورت برخ��ط رفع تعهد ارزی
کن��د .خوانس��اری درباره ب��ازار خودرو گفت:
درآمد س��رانه در مقایس��ه با س��ال  90حدود
 30درص��د کاهش یافته اس��ت ،اما میبینیم
در ثبتنام برای قرعهکشی خودرو بیش از 7
میلیون نفر شرکت میکنند این یک علت دارد
آن هم اینکه اگر طرف برنده ش��ود یکش��به
صدمیلیون تومان سود نصیبش میشود که در
هیچ کجای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد
بنابراین از رئیسجمهور درخواس��ت میکنم
ب��ا معرف��ی هرچه س��ریعتر وزیر صمت ،بازار
خودرو را نیز ساماندهی کند ،بهنظر من کشور
آنق��در ظرفیت دارد ک��ه در همین مدت که
وزارتخانه بدون وزیر اس��ت بتوان چند وزیر
عوض کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد؛

گروه صنعت :رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت :افزایش چشم
گیری نزدیک به  ۴برابر در میزان تولید فرش دستباف در نیمه اول
سال جاری نسبت به آمارها و برآوردهای سال گذشته شاهد هستیم.
از علتهای این افزایش را میتوان به تعطیلی بعضی از مش��اغل به
علت شیوع ویروس کرونا و جذب دوباره قالیبافان به کار بافت قالی
به عنوان جایگزین فعالیتهای دیگر ،اشاره کرد.
به گزارش «اسکناس» « ،فرحناز رافع» در گفتوگو با ایلنا در مورد
اقدامات انجام شده برای افزایش صادرات فرش کشور گفت :براساس
بند دال ماده  46قانون برنامه ششم توسعه ،مرکز گامهای مثبتی در
ایج��اد خانهه��ای فرش ،ایجاد پایانههای صادراتی ،هویتدار کردن
محصوالت تولیدی از طریق شناس��نامهدار کردن فرش دس��تباف،
توس��عه بازار با کمک از صندوق توس��عه صادرات ،مبادرت به طرح
موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه افزایش و توسعه صادرات
فرش دستباف به کشورهای منتخب برداشته است.

مخاطب محترم :به موجب دادنامه شماره 1399/2/25-990105صادره از شعبه  2دادگاه حقوقی آبادان شما
محکوم به طالق همسر خود خانم تاجیه غالم نصاری می باشید .لطفا ظرف یک هفته پس از رویت این اخطاریه
جهت اجرای صیغه طالق وامضای سند به این دفتر مراجعه نمائید درغیر این صورت برابر مقررات اقدام میگردد.
سید سعد محفوظی سر دفتر طالق 1آبادان آدرس دفتر :آبادان –لین 10اصلی مقابل مدرسه فرهنگ تلفن همراه
 09122133043:بدلیل مجهول المکان بودن زوج شغل نامبرده نیز نامعلوم است
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فوق -۱ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  ۱۰۰۰متر مربع قطعه  ۴۴۰تفکیکی به شماره پالک  ۱۳۶فرعی از ۱۶۸
اصلی واقع در رباط کریم برابر سند مالکیت به شماره مالکیت ج  ۹۱،۱۷۱٠۵۵در تاریخ  ۹۲،۹،۲۴بنام خانم مهری
شمشیری ثبت و سند صادر گردیده است که حدود اربعه به شرح زیر می باشد شماال؛پی مشترک به طول  ۵۰متر
به قطعه  ۴۴۱تفکیکی،شرقا؛پی است به طول بیست متر به خیابان احداثی به عرض هشت متر،جنوبا پی مشترک به
طول پنجاه متر به قطعه  ۴۳۹تفکیکی،غربا پی مشترک به طول بیست متربه قطعه تفکیکی  ۲۷۷تفکیکی،عرصه مورد
نظر به مساحت هزار متر مربع به صورت چهار دیواری که انتهای ان حدود  ۵۰۰متر مربع فضای کارگاهی قدیمی
با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی و کف خاکی احداث گردیده است و در حال حاضر در اختیار مستاجر بهت
کارگاه مبل سازی بهربرداری میگردد و کف محوطه نیز خاکی است و دارای کنتور گاز و برق سه فاز می باشد
و فاقد اب شهری است و باتوجه به مشخصات ذکر شده و براساس مدارک ابرازی طبق نظر کارشناسی رسمی
دادگستری مبلغ  ۲۴،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال ارزیابی گردیده است-۲،ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع
قطعه  ۴۴۱تفکیکی به شماره پالک  ۱۳۷فرعی از  ۱۶۸اصلی واقع در رباط کریم برابر سند مالکیت به شماره مالکیت
ج  ۹۱،۱۷۱٠۵۶در تاریخ  ۹۲،۹،۲۴بنام مهری شمشیری ثبت و سند صادر گردیده است که حدود اربعه به شرح
ذیل می باشد،شماال؛پی مشترک به طول پنجاه متر مربع قطعه  ۴۴۲تفکیکی،شرقا :پی است بطولیست متر به خیابان
احداثی به عرض هشت متر،جنوبا:پی مشترک بطول پنجاه متر به قطعه به قطعه  ۴۴۰تفکیکی،غربا؛ پی است مشترک
به طول بیست متر به قطعه  ۲۷۶تفکیکی،دارای مشخصات ساختمانی و تاسیساتی به شرح ذیل می باشد،عرصه ملک
مورد نظر به مساحت هزار متر به صورت چهار دیواری که حدود  ۵۰۰متر مربع فضای کارگاهی با اسکلت سوله
و دیوارهای اجری و نیز در قسمت ورودی یک باب دفتر در مساحت حدود پنجاه متر مربع با دیوار اجری و سقف
طاق ضربی احداث گردیده است و دارای کنتور گاز و برق سه فاز می باشد و فاقد اب شهری است و در حال حاضر
در اختیار مستاجر جهت کارگاه با مبلغ رهن صد میلیون تومان می باشد که طبق نظر کارشناس دادگستری رسمی

فرشدستبافجاندوبار همیگیرد
وی ادامه داد :همچنین برای ایجاد بسترهای مناسب برای فروش
اعتباری از توان و ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفتیم .درخصوص
مش��وقهای صادراتی با اس��تفاده از توان و ظرفیت س��ازمان توسعه
تجارت برای دریافت تس��هیالت از محل بس��ته حمایتی از صادرات
غیرنفت��ی ب��رای صادرکنندگان در س��ال  98و همچنین کمکهای
بالعوض برای این مرکز از محل همان بسته حمایتی برای پیشبرد
اهداف تعیین شده ،فرش دستباف جان دوبارهای خواهد گرفت.
این مقام مسئول تصریح کرد :همچنین تشکیل ستاد راهبردی فرش
دس��تباف ،عضویت در کارگروه ش��ورای عالی صادرات و نیز تشکیل
کارگروههای اس��تانی ب ه منظور بررس��ی مسایل و مشکالت و موانع
موجود بر س��ر راه صنعت فرش دس��تباف در دورههای زمانی معین،
دستاوردهای مهمی برای اخذ تصمیمات در برنامههای این مرکز و
سایر ارگانهای همکار ،به همراه داشته است .در این راستا ،تشکیل
فراکس��یونهای صادرات فرش دس��تباف نیز از دیگر برنامههای این

مرکز به شمار میرود که میتواند به موضوعات مهم صادراتی پیش
روی ای��ن هنر-صنع��ت ورود کن��د .رافع یادآور ش��د :از آنجا که این
هنر-صنعت ریش��ه در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران زمین داش��ته
است جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی به دلیل دارا بودن ارزش افزوده
فراوان زبانزد اس��ت و در ش��رایط دش��وار اقتصادی با اشتغالزایی و
سرانه سرمایه بسیار پایین نسبت به سایر صنایع ،ارزآوری این کشور
را س��بب میش��ود و نیز با اش��تغال جمع کثیری از جمعیت ش��هری و
روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از ابعاد برجسته
اجتماعی آن میتوان یاد کرد .رئیس مرکز ملی فرش ایران در مورد
تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بر صنعت فرش اظهار داشت:
در شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم ،کمتر صنعتی وجود
دارد که تحت تاثیر تحریم قرار نگرفته باشد .فرش دستباف با ارزآوری
حتی در شرایط اقتصادی سخت ،از برجستهترین صنایع ایران است
که با شرایط حاکم دست و پنجه نرم میکند.

دادگستری به مبلغ  ۳٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال ارزیابی گردیده است و جمع ارزیابی هر دو پالک  ۵۴،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال
میباشد ،پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهارشنبه مورخ  ۹۹،۷،۹در اداره اجرای رسمی رباط کریم واقع در رباط
کریم بلوار آزادگان خیابان دادگستری اداره ثبت و اسناد و امالک رباط کریم طبقه دوم از طریق مزایده به فروش می
رسد ،مزایده از مبلغ پایه شروع و پالک های فوق تک تک یا جمعا به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود
شرکت در مزایده برای عموم ازاد است و همچنین جهت شرکت در مزایده می بایست جهت  ۷۲ساعت قبل از تاریخ
ذکر شده در اگهی به واحد حسابداری مراجعه نمایند تا نسبت بهذاخذ شناسه واریز ده درصد مبلغ کارشناسی اقدام
و در غیر اینصورت شرکت در مزایده امکان پذیر نمی باشد ،الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب و
برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد برعهده
برنده مزایده میباشد ،و نیز در صورت مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه ها فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر دولتی و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده
روز اداری بعد تعطیلی در همان مکان و ساعت برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار اگهی ۹۹،۶،۲۶
رییس اداره اسناد رسمی رباط کریم -احمد رحیمی شورمستی
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه بموجب وارده 1399/06/13-2.6932با ارائه دو برگ استشهاد شهود محمد
تقی بهروز بموجب وکالت شماره 06/06/1399-50498دفتر 52قم اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبت
 2475/131اصلی واقع در بخش  2ثبت قم که ذیل ثبت  72514صفحه 406دفتر 390به نام حمید امیر باقری ثبت
و سند صادر شده است سپس ایشان فوت شده است وکیل نامبرده از طرف ورثه ایشان اعالم نموده که به علت
جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت
در  1نوبت 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 انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتب ًا به این اداره اعالم و ارسال و رسید
اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر
مقررات اقدام خواهد شد.
م.الف13026:
آگهی فقدان سند مالکیت اقای بهرام بیگدلی با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت
دفترچه ای ششدانگ پالک  2548/218اصلی واقع در بخش 2ثبت قم در صفحه  150دفتر  527ذیل ثبت 89922

س��خنگوی گمرک گفت :یک هزار و  ۱۰۰خودرو
بدون ثبت س��فارش در گمرکات کش��ور باقی مانده
است که در صورت عدم دریافت مجوز ترخیص ،در
اختیار اموال تملیکی قرار خواهند گرفت« .روح اله
لطیفی»در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تعیین مهلت
س��ه ماهه از  ۲۶خردادماه برای ترخیص خودرو از
گمرک ،اظهار داشت :در این مدت هزار و  ۴۸خودرو
قابلیت ترخیص داش��تند که در مهلتهای پیشین،
تمام فرآیندهای قانونی ترخیص خودرو را پشت سر
گذاشته اما در زمان مشخص شده موفق به ترخیص
خودرو نش��ده بودند که در این بازه زمانی اقدام به
خروج خودروهای خود از گمرکات کش��ور کردند.
سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه سه هزار خودرو
پرونده قضایی دارند ،تصریح کرد :بر اساس مصوبه
هی��ات دول��ت این افراد در ه��ر زمانی که بتوانند از
ق��وه قضایی��ه حکم برائت دریافت کنند پس از طی
مراح��ل قان��ون ،مجوز ترخیص خ��ودرو را دریافت
خواهند کرد که ظن به قاچاق ،عدم تطابق اس��ناد
و توقیف اموال برای دین به دیگری از جمله علت
های تشکیل پرونده در قوه قضاییه است.

لوله وپروفیل یک میلیارد دالر
ظرفیتسازی صادراتی دارد

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی
ای��ران گفت :امروز ح��دود یک میلیارد دالر ظرفیت
صادراتی این بخش اس��ت که به دلیل تامین نش��دن
مواد اولیه تاکنون از این ظرفیت بهرهبرداری نش��ده
است .به گزارش ایرنا«،کیومرث کرمانشاهی»افزود:
اکنون برنامه س��ندیکا تامین نیاز بازار داخلی اس��ت و
سپس رویکرد صادراتی که با توجه به ارزش افزوده و
اشتغال مورد تاکید قرار دارد .پیش از این اعالم شده
بود ،تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران توان
س��الیانه  ۱۸میلیون تن تولید را دارند ،اما بدلیل نبود
مواد اولیه بطور متوسط با  ۳۰تا  ۵۰درصد ظرفیت به
فعالیتمیپردازند.کرمانش��اهیخاطرنشانساخت:
بالغ بر  ۱۶۰کارخانه لوله و پروفیل فوالدی عضو این
سندیکا در قالب صنعت تکمیلی پایین دستی فعالیت
دارند که  ۵۰تا  ۶۰هزار ش��غل مس��تقیم و حدود ۵۰۰
هزار شغل غیر مستقیم قابل تخمین است.

مدیریت واردات
ت صمت است
موضوع اول وزار 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :مهمترین موضوع کشور در این شرایط تأمین
ارز اس��ت ،لذا موضوع اول وزارتخانه توسعه صادرات
و مدیریت در واردات اس��ت .به گزارش ایلنا«،س��عید
زرندی»اف��زود :ه��ر اقدام و فکری که برای توس��عه
ص��ادراتومدیری��توارداتمفیدومؤثرباش��د،باید
پیگی��ری کنی��م و ما از هر ای��دهای در این خصوص
اس��تقبال میکنیم .وی تصریح کرد :جهت کاهش
ارزبری،نهضتساختداخلدربرنامههایوزارتخانه
بهطور جدی دنبال ش��د .معاون طرح و برنامه وزارت
صنع��ت،مع��دنوتجارتاضافهکرد 142:محصول
وارداتی مهم در بخش تولید شناس��ایی ش��ده اس��ت
وم��ادواق��دامب��رایآنبرنامهری��زیکردهایم،اول
تکمیل طرحهای نیمهتمامی که این  142محصول
را میخواهن��د تولی��د کنند و برنامه دوم س��وق دادن
سرمایهگذاران جدید به تولید این محصوالت است.

بشماره سریال 118523الف 85بنام بهرام بیگدلی صادره و تسلیم شده است سپس نامبرده اعالم داشته به علت
سهل انگاری سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره  1اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت
در  1نوبت 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 انتشار آگهی ظرف مدت  10روز کتب ًا به این اداره اعالم و ارسال و رسید
اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر
مقررات اقدام خواهد شد.
م.الف13025:
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/09/20و بربر رأی شماره
 139860306013001544مورخ  1398/06/26هیأت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسداله سلیمانی قوژدی فرزند محمد در ششدانگ یک
دربند مغازه تجاری به مساحت 22/04متر مربع از پالک شماره  896فرعی از  2اصلی واقع در اراضی ده جویمند
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمحسین سقائی مالک رسمی محرز گردیده
است  ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر
و در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل قوقع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض  ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/10 :
سید ضیاءالدین مهدوی شهری
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

