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 رفع ایرادهای بخش های بازرگانی
 صنعت و خودرو زمان بر است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: بنظر می رسد 
وزیر صمت برنامه های خوبی داشته و باید فرصت بیشتری به 
این وزارتخانه داده ش��ود تا در ش��رایط ثبات مدیریتی در جهت 
اجرای برنامه هایش حرکت کند. علی اصغر عنابستانی در گفتگو 
با فارس با اش��اره به طرح درخواس��ت اس��تیضاح وزیر صمت در 
مجلس، بیان کرد: اگر بخواهیم وضعیت موجود را بررسی کنیم 
همه معتقد هستیم که وضعیت خوبی حاکم نیست، شخص وزیر 
نیز به این موضوع اذعان دارد اما اگر مسیر در حال طی شدن را 
ارزیابی کنیم از نظر بنده وزارت صنعت، معدن و تجارت مس��یر 
غلطی را طی نمی کند. مسیر ما در حوزه صنعت و خودرو قابل 
قبول است. وی اظهار کرد: اما در قسمت بازرگانی وزارت صمت 
که به وضعیت بازار باز می گردد نقدهای جدی وجود دارد. البته 
باید در نظر گرفت که وزیر صمت در وضعیت آشفته ای سکان 
این وزارتخانه را در دست گرفت.از نظر بنده باید مهلت بیشتری 
به وزیر صمت داده شود. این نماینده مجلس بیان داشت: وزارت 
صمت در دولت گذشته در طول ۴ سال نزدیک به ۴ وزیر عوض 
کرد. شرایط کشور نیز در حوزه بازار، تولید و صنعت آشفته است. 
باید به این وزارتخانه مهلت داد تا در شرایط ثبات مدیریت روبه 
جلو حرکت کند.  وی در پایان تاکید کرد: برنامه هایی که وزیر 
صمت دارد خوب اس��ت. بعضا ایرادهایی در مس��یر اجرا دارد که 

باید کمک کنیم این ایرادات مرتفع شود.

 پرداخت حقوق ورودی
 ماشین آالت صنعتی اقساطی شد

وزارت صنعت اعالم کرد با تعامالت صورت گرفته با گمرک قرار 
است پرداخت حقوق ورودی به صورت اقساطی انجام شود تا از 
این طریق مشکل واردکنندگان ماشین آالتی که مشابه ساخت 
داخل ندارند، رفع ش��ود. به گزارش تس��نیم، در سال های گذشته 
ماشین آالت و تجهیزات خط تولید در کشور از قوت و استحکام 
الزم برخوردار نبود، بنابراین سیاس��ت گذار و قانون گذار باهدف 
گس��ترش س��رمایه گذاری تولید، ورود این دسته از محصوالت 
را تش��ویق کرده و در مواردی که تولید داخل وجود نداش��ته از 
معافیت حقوق ورودی برخوردار کرده است. از سوی دیگر، صنعت 
ماشین سازی به عنوان صنعتی صنعت  ساز، همواره موردحمایت 
وس��یع کش��ورهای توس��عه یافته و درحال توسعه بوده و هست و 
در ایران نیز از س��ال های پیش برای توس��عه این حوزه صنعتی 
تالش و برنامه ریزی شد که در پی آن توان طراحی و راه اندازی 
خطوط تولید در شرکت های طراحی و مهندسی و طراحی و تولید 
ماشین آالت و تجهیزات در سطح قابل قبولی ازجمله در صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی، فوالد و ... در کشور شکل 
گرفت. در سال های اخیر این دغدغه که تولیدکنندگان این دسته 
از محص��والت ب��ه علت تورم، چالش های تولید و لزوم پرداخت 
مالیات، هزینه هایی متقبل می شوند که واردکنندگان نه تنها با 
آن ه��ا روب��ه رو نبوده، بلکه از معافیت حقوق ورودی نیز برخوردار 
هستند؛ شدت گرفته است. همچنین از سوی دیگر به علت نبود 
توان رقابتی و درنتیجه نداشتن توجیه اقتصادی، تولیدکنندگان 
برای تولید این تجهیزات اقدامی نمی کردند و یکی از علل استقبال 
نشدن از استفاده از فناوری پیشرفته و نوآور در این حوزه نیز همین 

نبود توان رقابتی بوده است.

تکذیب ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ تولید 
ایران به عراق

دبی��رکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق گفت: تاکنون 
به صورت رس��می نامه ای از وزارت کش��اورزی عراق مبنی بر 
ممانعت از واردات مرغ و تخم مرغ ایران صادر نش��ده اس��ت. به 
گزارش ایرنا، جهانبخش سنجابی شیرازی درخصوص خبر منتشر 
شده در برخی رسانه ها درباره ممنوعیت عراق از واردات تخم مرغ 
ایران گفت: چندی قبل دامپزشکی مرز مندلی عراق در توصیه 
ش��فاهی ب��ه مدیر آن گذرگاه م��رزی جلوگیری از واردات مرغ و 
تخم مرغ از کشورمان را مطرح می کند، با توجه به اینکه این توصیه 
منبع رس��می نداش��ته است با پیگیری رایزن بازرگانی کشورمان 
در عراق مش��کل برطرف ش��ده و صادرات کامیون های حامل 
م��رغ و تخم م��رغ ایران��ی به عراق که دارای مجوز بودند صورت 
می گیرد. دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق افزود: 
تاکنون به صورت رسمی نامه ای از وزارت کشاورزی عراق مبنی 
بر ممانعت از واردات مرغ و تخم مرغ ایران صادر نشده و ممانعتی 
هم به عمل نیامده اس��ت، چنانچه این موضوع از منابع موثق و 
رسمی عراقی اعالم شود مسلماً مراجع ذی ربط کشورمان آن را 

اطالع رسانی خواهند کرد.  

 کاهش حدود ٦٠ درصدی 
خودروهای ناقص سایپا

به دنبال دستور رییس جمهوری مبنی بر کاهش تولید خوردوهای 
ناقص در کش��ور، تولید این نوع خودروها در گروه خودروس��ازی 
س��ایپا از ابتدای س��ال جاری با کاهش حدود ۶۰ درصدی همراه 
شده است. به گزارش سایپانیوز، این خودروساز در خرداد ماه سال 
جاری توانست حدود ۴۴ هزار دستگاه خودرو تولید کند. این در 
حالی است که در این ماه به دلیل افزایش دمای هوا، با مشکالتی 
از جمل��ه قط��ع برق مواجه بوده اس��ت.  میانگین تولید روزانه در 
خردادماه از مرز ۱۹۰۰ دستگاه به صورت روزانه عبور کرد و تولید 
تجمیعی گروه خودروسازی سایپا، طی سه ماه اول سال ۱۴۰۱ 
نزدیک به ۱۰۰ هزار دس��تگاه خودرو بوده اس��ت. عالوه بر این 
سایپا با این تعداد تولید و بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این بخش تاکنون  ۱۰۴ درصد برنامه را محقق کرده 
که این تعداد تولید، در ادامه روند تولید به صورت عبور مستقیم 
حدود ۹۰ درصدی انجام شده است. همچنین، خودروهای ناقص 
در گروه س��ایپا از ابتدای س��ال جاری از موجودی حدود ۴۳ هزار 
دس��تگاه با کاهش ۲۵ هزار دس��تگاهی، به بازه ۱۸ هزار دستگاه 
رس��یده که حدود ۶۰ درصد کاهش داش��ته و به زودی این روند 

کاهشی بیشتر خواهد شد.

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

۱۵ مرداد؛ آخرین مهلت نصب شناسه اصالت قطعات خودروتغییر روندها در صنعت خودرو به سوی شخصی سازی پیش می رود
معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت، بر دانش بنیان کردن صنعت خودرو تأکید کرد 
و گفت: تولید هر خودرو ۱.۷ ش��غل ایجاد می کند و با تولید ۱.۵ میلیون خودرو در 
سال ۱۴۰۱ در کشور ۲.۵ میلیون شغل ایجاد می شود که ۱۷ درصد آن مستقیم و 
۸۳ درصد آن غیر مستقیم است. به گزارش شاتا، منوچهر منطقی به راهبرد صنعتی 
وزارت صم��ت در ح��وزه خ��ودرو پرداخت و ضمن ارائه مقدمه ای بر نقش��ه راهبردی 
صنعت خودرو، به اهمیت این صنعت، نقش و راهبرد کشورهای مختلف مانند هند، 
چین، آفریقای شمالی و مالزی اشاره کرد و گفت: تولید هر خودرو ۱.۷ شغل ایجاد می 

کند و با تولید ۱.۵ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱ در کشور ۲.۵ میلیون شغل ایجاد می شود که ۱۷ درصد آن مستقیم و 
۸۳ درصد آن غیر مستقیم است. وی افزود: چالش های پیش روی صنعت خودرو،قیمت،کیفیت و دانش بنیان کردن 
صنعت خودرو،استفاده از فناوری های جدید در برقی سازی خودرو جهت کاهش فاصله فناوری بادنیا و استفاده کامل 
از فرصت های بین المللی جهت اکتساب فناوری است. معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت با تأکید بر قواعد بنیادین 
حاکم بر استراتژی های کشورهای مختلف در این حوزه، گفت: تأکید بر قابلیت در زنجیره ارزش و رشد پایدار، ایجاد 
زیست بوم، هدف گذاری برای دسترسی به سهم بازار جهانی، همکاری های بین المللی و گذار از خودروهای احتراقی به 

خودروهای برقی از جمله موارد مهمی بودند که در نقشه راه کشورهای مختلف به چشم می خوردند.

مع��اون صنای��ع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آخرین فرصت الصاق 
شناسه اصالت بر قطعات یدکی خودرو ۱۵ مرداد تعیین شده است که پس از این تاریخ، 
هر محصولی که فاقد کد اصالت باش��د مش��مول مقررات کاالی قاچاق می ش��ود. به 
گزارش صداوسیما، محمدمهدی برادران اظهار داشت: لزوم الصاق شناسه اصالت بر 
قطعات یدکی خودرو، از ۱۵ فروردین ابالغ و فرصت نهایی تا ۱۵ مرداد تعیین شده 
اس��ت که پس از این تاریخ، هر محصولی در س��طح عرضه که فاقد کد اصالت باش��د 
مشمول مقررات کاالی قاچاق می شود. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ادامه داد: الزام الصاق شناسه کاال را در ابتدا برای دو گروه کاالیی شامل کمک فنر و باتری آغاز کردیم و سپس 
نصب کد اصالت برای ۵۳ قطعه دیگر هم الزامی شد، اما هنوز برخی تامین کنندگان برای اجرای نصب شناسه اصالت 
مقاومت می کنند که فرصت چندانی ندارند. برادران در ادامه، افزود: شاید برخی مجموعه ها بدنبال این باشند که فروش 
شان شفاف نباشد و یا برخی، کاالهای بی کیفیت را بصورت قاچاق وارد می کنند و بنام کاالی داخلی می فروشند که با 
اجرای این طرح، دیگر امکان چنین اقداماتی وجود ندارد. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان 
خاطرنشان کرد: برچسب اصالت در حوزه قیمت گذاری باعث شفافیت می شود ضمن اینکه بنا داریم شبکه های توزیع 

را بصورت الکترونیک ایجاد کنیم تا مردم بتوانند قیمت ها را مقایسه و با قیمت مناسب خرید کنند.

گروه صنعت و تجارت: با اقدامات مناسب و تصميمات درست 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حوزه صادرات و توسعه تجاری 
رشد چشمگيری را شاهد در این زمينه رخ داده است به طوری 
ك�ه تراز تجاری كش�ور در فصل به�ار مثبت 605 ميليون دالر 
را ثبت كرد. از ش�هریورماه س�ال 1400 س�کان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به »سيد رضا فاطمی امين« سپرده شد كه باید 
در حوزه های مختلف مدیریت را به دس�ت می گرفت. یکی از 
بخش های مهم كه در بهبود اقتصاد و بازار تاثير ویژه ای دارد، 
حوزه تجارت و توس�عه صادرات و كنترل واردات اس�ت كه به 
دليل عوامل مختلف دچار كاهش ش�ده بود و نياز به حمایتی 

جدی برای رشد داشت.
وزیر صمت اولویت را س��اماندهی این بخش دانس��ت و با صدور 
ابالغیه ای در همان آغاز راه، مس��یر را در این بخش برای تجار 
تسهیل کرد و هدف توسعه صادرات را در برنامه خود ۳۵ میلیارد 
دالر طی چهار س��ال آینده اعالم کرد و توس��عه تجارت تا ۷۵ 
میلیارد دالر را قطعی دانس��ت. البته این روند در آغاز راه باوجود 
تمام مشکالت و موانع تجاری هدفی غیرقابل دستیابی به نظر 
می رس��د، اما با اقدامات و تصمیمات س��کاندار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به چش��م اندازی قابل دس��تیابی تبدیل ش��د. 
سیاس��ت های تس��هیل صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده 
ابالغ ش��د که در آن به موضوعاتی مانند بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات، بازگش��ت بدون قید و ش��رط مالیات بر ارزش افزوده 
ب��دون محدودیت، پیش بین��ی رویه های رفع تعهد ارزی عراق، 
افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت های سقف و سابقه برای 
صادرکنندگان��ی ک��ه اقدام به واردات مواد اولیه کنند، پیش بینی 
زیرس��اخت های مجاز برای صادرات در گمرک، تعیین تکلیف 
رویه تجارت مرز، توس��عه پیمان های منطقه ای و مش��وق های 

صادراتی پرداخته شده بود.
از سوی دیگر با اولویت قرار گرفتن توسعه تجارت با کشورهای 
همس��ایه ایران، از س��وی رییس جمهوری، دستورکار جدیدی 
برای وزارت صمت تعیین و رایزنی ها در این بخش آغاز ش��د و 
به همین دلیل دیپلماس��ی اقتصادی موردتوجه قرار گرفت تا با 
افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور، در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتی گام اساسی برداشته شود و دولت از این طریق توانست 
اث��ر در جهت خنثی س��ازی تحریم ه��ا اقدام کند. عمان، امارات، 
قطر، عراق و روس��یه از مهم ترین کش��ورهایی بودن که فاطمی 
امین برای دیدار با مقامات و فعاالن اقتصادی به آنها سفر کرد 
و دستاوردهای بسیاری را در امضای موافقت نامه های تجاری و 
تسهیل تجارت به ثبت رساند؛ به طوری که در پایان سال ۱۴۰۰ 

تمام آمارهای تجاری روند صعودی پیدا کردند و در کنار رش��د 
۳۸ درصدی در تجارت غیرنفتی کشور، ارزش مبادالت از ۱۰۰ 

میلیارد دالر عبور کرد.
براس��اس آمار گمرک، صادرات کاالهای ایرانی در س��ال ۱۴۰۰ 
به ۱۲۲ میلیون تن کاال به ارزش ۴۸ میلیارد دالر رسید، که این 
میزان ۱۴ میلیارد دالر بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی 
را تجربه کرد؛ همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کاال، به ارزش ۵۲ 
میلیارد دالر وارد کشور شد که عمدتًا کاالی اساسی، مواد خام و 
ماشین آالت تولید بودند و در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی 
در وزن و ۳۶ درص��دی در ارزش ب��ه ثب��ت رس��ید. این روند فقط 
مربوط به آمار تجاری سال ۱۴۰۰ نمی شود، بلکه با گذشت سه 
ماه از آغاز سال، آمار تجاری تا پایان خردادماه امسال در مقایسه 

با سال گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
مطابق اعالم گمرک، ارزش تجارت خارجی کش��ور در س��ه ماه 
نخست به ۳۶ میلیون تن کاال به ارزش ۲۵.۵ میلیارد دالر رسید 
و رش��د ۱۹.۵ درصدی را به ثبت رس��اند که س��هم صادرات با ۲۱ 
درصد افزایش ۲۷.۷ میلیون تن کاال به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ 
میلیون دالر و سهم واردات با ۱۸ درصد افزایش به هشت میلیون 

و ۱۵۴ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دالر بود. در 
بهار امسال  با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری 
کش��ور مثبت ۶۰۵ میلیون دالر ش��د که این پیوستگی سه ماهه 

برای ایران بی سابقه بوده است.

رفع موانع داخلی برای تسهیل تجارت � 
در همین حال هرویک یاریجانیان، رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ای��ران و ارمنس��تان ب��ا بیان اینکه دولت س��یزدهم با رفع موانع 
داخلی موجب تس��هیل تجارت به ویژه با همس��ایگان شد، گفت: 
ثب��ات در قوانی��ن، تثبیت نرخ ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی 
موجب افزایش و سهولت تجاری به ویژه با همسایگان شد. وی 
ب��ا تاکی��د بر اینکه دولت س��یزدهم با رفع موانع داخلی موجبات 
تسهیل تجارت به ویژه با همسایگان را فراهم کرد، خاطرنشان 
کرد: سفرهای وزیر صمت همراه با نمایندگان بخش خصوصی 
به طور مداوم نشان دهنده حمایت از گسترش روابط اقتصادی با 

کشورهای همسایه و این کشور است.
همچنین هادی تیزهوش تابان، رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روس��یه با اش��اره به س��فر وزیر صمت همراه با هیاتی از 

نماین��دگان بخ��ش خصوصی، گفت: نقش دولت ها در توس��عه 
روابط تجاری بسیار مهم و اساسی است و ابتدا باید اراده دو دولت 
بر این مبنا قرار گیرد و پس از آن، بر اس��اس اراده و زیرس��اخت 
فراهم شده توسط دولت ها، بخش خصوصی ورود کند و اهداف 
تعیین ش��ده دولت را محقق س��ازد، که این مهم در حال روی 
دادن است. در دولت دوازدهم بارها بر این موضوع که تحریم ها 
مانع توس��عه تجارت خارجی غیرنفتی اس��ت، تاکید شده بود، اما 
ب��ا حض��ور فاطمی امین به عن��وان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گش��ایش های فراوانی در قوانین ایجاد ش��د و از خودتحریمی ها 
در این بخش عبور کردیم به همین دلیل ش��اهد رش��د تجارت 

به ویژه در بخش تجاری بوده ایم.

اهمیت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم � 
از طرف دیگر رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: 
۲۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه نشان 
از دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم است که نقش مهمی 
در ب��ی اث��ر ک��ردن تحریم ها دارد. مصطفی طاهری در گفتگو با 
ایرنا گفت: در چند ماه اخیر دولت سیزدهم کارهای مهمی انجام 
داده است که یکی از مهمترین آنها بهبود دیپلماسی اقتصادی در 
منطقه است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در 
همین بازه زمانی کوتاه، روسای جمهور برخی از کشور به ایران 
سفر کرده و با آیت اهلل رییسی دیدار و گفت وگو داشتند و یادداشت 
تفاهم نامه هایی هم در مسائل اقتصادی، تجاری، تزانزیتی، ریلی، 

فرهنگی و سایر حوزه ها به امضاء رسیده است.
ای��ن نماین��ده مجلس تاکی��د کرد: پیش از این دولت دوازدهم با 
برجام در پی بهبود دیپلماس��ی اقتصادی کش��ور بود که محقق 
نش��د. ولی دولت س��یزدهم با رویکردی که در سیاس��ت خارجی 
دنبال می کند، موفق ش��د طلبی که برای فروش نفت به عراق 
ب��ود وص��ول کرده یا س��وآپ های انرژی در ب��رق، نفت و گاز را 
عملیات��ی کن��د. وی اضاف��ه کرد: ایران ب��ه دلیل قرار گرفتن در 
کریدور ارتباطی بین کش��ورهای ش��مالی و حاشیه خلیج فارس 
می تواند در ترانزیت انرژی بین کش��ورهای ش��مال به جنوب و 
بالعکس بسیار اثر گذار بوده و حق ترانزیت هم دریافت کند. کما 
اینکه در سال گذشته ایران ۴۸.۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
داشته که حدود ۲۵ میلیارد دالر آن به کشورهای همسایه بوده 
اس��ت. طاهری یادآور ش��د: دولت س��یزدهم در راستای توجه به 
کش��ورهای همس��ایه توانست اس��ت صادرات به ترکیه را ۱۰۰ 
درصد افزایش دهد و در مورد صادرات به کشور روسیه افزایش 

بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را ثبت کند.

»تجارت« گزارش می دهد؛ اقدامات دولت سیزدهم تراز تجاری کشور را مثبت کرد

روی خوش دیپلماسی  به توسعه تجارت 

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اع��الم ک��رد: در نخس��تین گام حذف قرعه 
کشی خودرو، ۱۵ طرح فروش بدون قرعه کشی عرضه 
می شود. به گزارش تسنیم، امید قالیباف گفت: این ۱۵ 
طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه 
تخصی��ص خ��ودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت 
اعالم شده بودند و در نتیجه برای فروش آنها قرعه کشی 
برگزار نخواهد ش��د. س��خنگوی وزرات صنعت، معدن 
و تج��ارت همچنین اف��زود: متقاضیان برای خرید این 
خودرو ها می توانند به سایت های فروش خودروسازان 
مراجع��ه و ب��ه خرید محصول مورد نظر اقدام کنند. وی 
گفت: ش��رکت س��ایپا از دوم تیر و ایران خودرو و دیگر 

خودروسازان از هفته آینده در سایت های خود اقدام به 
فروش خودرو خواهند کرد. قالیباف در ادامه تاکید کرد: 
به تدریج و با افزایش تولید خودرو که شاهد آن هستیم 
سایر طرح های فروش خودرو نیز از شمول قرعه کشی 
خارج خواهند ش��د. س��خنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پایان خاطرنش��ان کرد: س��امانه یکپارچه 
تخصیص خودرو نقش مهمی در کاستن از التهابات بازار 
خودرو و حذف واسطه ها داشت. به طوری که پیش از این 
در ازای عرضه ۲۰ هزار خودروی یکی از خودروسازان 
حدود ۱۱ میلیون نفر برای قرعه کشی ثبت نام کردند، 
اما در س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو به ازای ۱۷۶ 
ه��زار خ��ودرو ۴ میلی��ون نفر ثبت نام کردند که نش��ان 
می دهد این سامانه توانسته است در تنظیم بازار موفق 
عمل کند. براس��اس این گزارش بعد از س��ایپا، شرکت 
خودروسازی ایران خودرو نیز برخی از محصوالت خود 
)در طراح های پیش فروش  و مش��ارکت در تولید( را 
بدون قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
عرضه می کند. فروش این محصوالت از طریق سامانه 
خودروسازان بوده و سامانه یکپارچه فقط وظیفه هدایت 

به سایت خودروسازان را دارد. 

گ�روه صنع�ت و تجارت: مدی��رکل حوزه وزارتی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت به برنامه های تحولی وزارت 
صمت اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در طی یک سال گذشته، برنامه های تحولی مهمی را در 
دستور کار خود قرار داده و دنبال کرده است. به گزارش 
شاتا، شهاب جنابی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در طی قریب به یک سال گذشته، برنامه های تحولی را 
در دستور کار خود قرار داده و دنبال کرده؛ در این مدت، 
هم رسیدگی به امور جاری مدنظر بوده و هم تالش های 
جدی��دی برای ایج��اد تحول در نحوه حکمرانی بخش 
صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته اس��ت. وی با 
ارائه مقدمه ای، تاکید کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت 
گستره بسیار وسیعی دارد و بر آحاد جامعه اثرگذار است و 
همچنین حوزه ماموریتی متنوعی را نیز دارا است. جنابی 
ب��ا تاکی��د بر برنامه ریزی ها و تالش ها در حوزه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، افزود: همکاران ما در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و در سطح استان ها و سازمان های تابعه، 
بخشی از این تالش ها را بر عهده داشتند و بخش مهم 
دیگری از این زحمات نیز بر دوش س��ایر ذینفعان بوده 
اس��ت. وی افزود: اغلب برنامه هایی که وزارت صنعت، 

مع��دن و تج��ارت در قالب برنامه ه��ای تحولی تعریف 
کرده است، برای اجرایی شدن، نیازمند مشارکت فعال 
ذی نفعان این بخش اس��ت لذا دس��تاوردهای این پروژه 
ها، حاصل کار جمعی و زحماتی است که همه عزیزان 
در بخش های مختلف متحمل ش��دند. وی با اش��اره به 
نقاط قوت و دستاوردهای حاصل شده در وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، گفت: با توج��ه به اینکه یکم تیر ماه 
روز اصن��اف و ده��م تیرماه روز صنعت و معدن اس��ت؛ 
وزیر صمت در ایده ای ابتکاری از حدود یک ماه پیش، 
این دهه را به عنوان دهه تولید و تجارت تعیین کردند. 
جنابی با اشاره به اهدافی که در گرامیداشت دهه تولید 

و تجارت مد نظر است.

تبيين اقدامات فعاالن بخش صنعت، معدن و تجارتفروش 15 مدل خودرو بدون قرعه كشی شد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلیف 
وضعی��ت ثبت��ي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره  
۱۴۰۱۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۰۲۱۲م��ورخ ۱۶. ۰۱. ۱۴۰۱ هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد 
ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی مرادی 
سوره برق فرزند عیسی به شماره شناسنامه ۳۰۹ صادره از خلخال در قریه شالکو 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۳۲ . ۱۳۲ متر 
مرب��ع پ��الک فرع��ی ۴۱۴۲۵ از اصلی ۷۷ مفروز مجزی از پالک ۱۸۰ از اصلی ۷۷ 
واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای احمد گاو کار پس��تکی 
)تغییر نام به علی نسب ( محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۸. ۰۳. ۱۴۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۴. ۰۴. ۱۴۰۱

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
--------------------------------------

به: فرزین کلکری زنجانی 
از: واح��د اج��رای اس��ناد رس��می م��الرد بدین وس��یله ب��ه آقای فرزی��ن کلکری 
زنجانی ابالغ میش��ود که خانم معصومه نجفی گوکه جهت وصول طلب خود به 
اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره س��ند: ۸۳۹ تاریخ سند:۱۳۹۶/۹/۱۵ 
دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره ۳ ش��هر مالرد اس��تان تهران علیه 
آق��ای خس��رو کلک��ری زنجان��ی اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه 

۱۴۰۰۰۰۸۷۹ در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ مامور 
 پس��ت محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده و نیز در خصوص پرونده

 اجرای��ی کالس��ه  ف��وق ب��ه موج��ب گ��زارش م��ورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ کارش��ناس 
رس��می دادگس��تری وارده م��ورخ ۱۴۰۱/۳/۹ پ��الک ثبت��ی ۲۳/۴۳۰۱ ب��ه مبلغ 
۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ری��ال مع��ادل س��یصد و پنجاه میلیون توم��ان ارزیابی گردیده 
اس��ت ل��ذا چنانچ��ه ب��ه مبل��غ ارزیابی پالک مذک��ور معترض میباش��ید اعتراض 
کتب��ی خ��ود را ظ��رف م��دت ۵ روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه س��ه فقره 
فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدید نظر به صورت جداگانه هر یک به مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حس��اب کانون کارشناس��ان رس��می دادگستری به شماره 
۰۱۱۴۷۹۱۴۷۹۰۰۰ ن��زد بان��ک مل��ی به دفت��ر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمنا به 
 اعتراضی که خارج از موعد و فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد ش��د.  لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اج��را مف��اد اجرایی��ه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 

آگهی میشود.


