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آشنایی با فرهنگ رانندگی 
)DCT( با خودرو های مجهز به گیربکس دوکالچه

در عرصه جهانی بسیاری از رانندگان دیگر مایل به استفاده از گیربکس های 
دســتی نیستند و ترجیح می دهند که از گیربکس های اتوماتیک استفاده کنند. 
جعبه دنده های اتوماتیک امروزه بســیار پیشرفته شــده اند که نمونه ای از آن 
گیربکس های دوکالچه یا DCT است.براســاس تحقیقات انجام شــده از سوی 
مؤسســه IHS به عنوان یکی از معتبرترین مؤسسات تحقیقات فناورانه خودرو، 
به کارگیــری گیربکس های دوکالچــه )DCT( در خودرو های تولید اروپا رو به 
 ،AMG افزایش بوده و هم اکنون ده خودرو برتر جهان از جمله مرســدس بنز
پورشه Carrera 911، آئودی S3 و نیسان GT-R مجهز به گیربکس دوکالچه 
هســتند.همچنین حضور SUVهای چینی مجهز بــه گیربکس های دوکالچه 
))DCT موجب شد تا مشتریان بازار خودرو ایران در این سگمنت با قابلیت های 
این نوع از جعبه دنده های اتوماتیک به خوبی آشــنا شوند و این انتظار در بازار از 
خودروسازان داخلی ایجاد شود که به سمت به کارگیری این گیربکس ها حرکت 
کنند.بــه دنبال مجهز بودن خودرو های پیشــرفته و روز بازار ایران به گیربکس 
دوکالچه و نحوه آشــنایی مشــتریان و رانندگان با این نوع از گیربکس، پارسا 
نوری معاون مهندسی بهمن موتور در گفت و گویی به نحوه استفاده از این نوع 
گیربکس پرداخت.نوری در توضیح نحوه اســتفاده از گیربکس دوکالچه گفت: 
اســتفاده از گیربکس دوکالچه در صنعت خودروی جهان بسیار رایج است برای 
مثال شــرکت خودروسازی فورد در آمریکا، خودروســازان کیا و هیوندا در کره 
جنوبی و شرکت هاوال از این گیربکس استفاده می کنند و در صنعت خودروسازی 
چین نیز استفاده از این نوع گیربکس بسیار رایج است.نوری در ادامه به ساختار 
گیربکــس دوکالچه پرداخت و افزود: اســتفاده از گیربکــس دوکالچه مزایای 
بسیاری دارد و یکی از مزایای برجسته آن انجام شیفتینگ میان دنده یک، دو و 
سه با سرعت باال، استهالک کمتر و شتاب بیشتر و مصرف سوخت کمتر خودرو 
در حین رانندگی است.نوری همچنین به نکات مهم ساختار گیربکس دوکالچه 
اشاره کرد و گفت: در نحوه ساختار، گیربکس های دوکالچه مانند گیربکس های 
دستی عمل می کنند بطوری که در توقف های نسبتاً طوالنی مدت، دنده را برای 
عملکــرد بهتر باید از درگیری با گیربکــس ر ها کرد و به طور کلی دنده خالص 
شود.نوری ادامه داد: اگر راننده در حین رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس 
دوکالچه فقط از دنده درایو اســتفاده کند و در توقفات طوالنی مدت خودرو را 
خالص نکند، در حقیقت خودرو در حالت نیمه کالچ قرار می گیرد و باعث افت 
گشــتاور شده و فشــار زیادی به کالچ خودرو وارد شــده و باعث افزایش دمای 
کالچ می شــود.نوری تأکید کرد: در صورتی کــه در رانندگی های طوالنی مدت 
در ترافیک و پشــت چراغ قرمز در صورت تغییر نــدادن دنده درایو به خالص، 
گیربکس به اصطالح داغ می شــود و در  مانیتور به راننده اطالع داده می شود که 
دمای کالچ افزایش یافته اســت و باید از درگیری بیشتر گیربکس اجتناب کرد.

گیربکس دو کالچه نوعی از جعبه دنده است و مانند جعبه دنده دستی از مجموعه 
چند چرخ دنده تشکیل شده، با این تفاوت که از دو کالچ برای قطع و وصل نیرو 
جهت چرخ دنده های زوج یا فرد استفاده می کند و چرخ دنده های زوج و فرد روی 
دو میله مستقل از هم قرار می گیرند و در حقیقت این سیستم مانند دو جعبه دنده 
دســتی و مجزا با کالچ های ترتیبی بوده که در یک محفظه قرار گرفته اند و به 

عنوان یک واحد انجام وظیفه می کنند.

دالر وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد
نرخ دالر در صرافی های بانکی روزگذشــته در مقایســه با روز کاری شنبه با 
۲9۵ تومان افزایش به ۲۷ هزار و 9۴ تومان داد و ستد شد.به گزارش ایرنا، قیمت 
فروش یورو نیز در ساعت 13 دیروز در مقایسه با روز کاری قبلی با 3۰۰ تومان 
افزایش برابر 31 هزار و 31۰  تومان بود.دوشنبه قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و 
۵۵۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و ۶9۰ تومان بود.عالوه بر این، نرخ 
خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و 311 تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار 
و ۵۵۰ تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار 3۰ هزار و ۶39 تومان و نرخ 

فروش آن نیز 3۰ هزار و 91۷ تومان اعالم شد.

خودرو

بازار

ســرویس اقتصادی – محمدرضا حقی: »دولت من 
خســارت مردم در بورس را جبران خواهد کرد«! هنوز پنج 
ماه از این وعده ســید ابراهیم رئیسی در یکی از برنامه های 
تلویزیونی اش نگذشــته است، وعده ای که اگر آن را در کنار 
وعده دیگر کاندیداهای همســو که اینک در دولت پســت 
معاونت داریــم بگذاریم، مجموعا تصویــری خیال انگیز و 

جذاب از این روزها به مردممی داد.
رئیسی در آن زمان تصریح کرد: »در این حوزه به مردم 
آگاهی داده نشــد و مردم به بورس هجوم آوردند و پس از 
این کار اقداماتی که باید صورت می گرفت اجرایی نشــدند 
بورس ســاز و کار اجرایی دارد، اما چرا آن ها وظایف خود را 
انجام ندادند؟ سامانه های نظارتی در بورس وجود داشت، اما 
آن ها کار های خود را نکردند و سؤال مهم این است که چرا 
حقوقی ها کار خود را به درستی در بورس انجام ندادند؟ اقدام 
این حقوقی ها باید بررســی می شد مردم با اعتماد به دولت 
مبنی بر آنچه او در حال کنترل است وارد بورس شدند، اما 
سؤال مهم تر این اســت که آیا کسری بودجه دولت باید از 
بورس تأمین شود؟ یکی از منابع مهم تأمین پول در کشور 
بورس ها هستند، اما اگر این پول ها وارد تولید می شد ما این 
مشکالت را نداشتیم نباید اجازه داد که حقوقی ها بورس را 

دچار چنین نوساناتی کنند.«
امیرحسین قاضی زاده هاشــمی که اینک معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شــهید اســت گفته بود »ســه روزه 
می شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور 
حکومتی از رئیس جمهور نیاز دارد«. محسن رضایی معاون 
اقتصــادی امــروز رئیس جمهور هم گفــت: » در دولت ما 
بورس احیا و تقویت می شــود و از طرف دیگر بازار بورس و 
سهام را بیمه خواهیم کرد و با تشکیل صندوق جبران زیان 
مالباختگان، ضرر و زیان مالباختگان بورس را جبران خواهیم 
کرد.«حاال سه ماه بعد از تشکیل دولت نه خبری از دستور 
حکومتی رئیس جمهور برای حل ســه روزه مشکل بورس 
است، نه صندوق جبرانی تشــکیل شده و نه کسی حرفی 
از وعده شــخص رئیس جمهور مبنی بر جبران خســارت 
بورســمی زند. در عوض بورس وضعیــت فالکت باری پیدا 
کرده و هر روز شاخص کل بیش از پیش سقوطمی کند. این 
شــاخص از ۶ شهریور که اصالح در بازار با شاخص کل یک 
میلیون و ۵۷۶ هزار واحد آغاز شــد با نوساناتی در مجموع 
چنان پایین آمده که در انتهای معامالت روز دوشنبه به یک 
میلیون و 38۴ هزار واحد رسیده که تقریبا معادل وضعیت 

روز 1۲ مرداد )آغاز دولت رئیسی ( است. 
در طی این مدت اگرچه شــاخص کل 1۲ درصد ریخته 
است اما گشتی در سهام مختلف نشانمی دهد ریزش عموم 
سهم های بزرگ بسیار بیشــتر از شاخص بوده است: سهام 

پاالیش نفت اصفهان )شپنا( ۲9 درصد، ایران خودرو و سایپا 
3۴ و 3۲ درصد و بانک های صادرات، تجارت و ملت بیش از 
3۰ درصد کاهش قیمت داشته اند! روند سقوط قیمت ها در 
این هفته سرعت گرفته  و از سوی دیگر با توجه به افزایش 
بی اعتمادی در بــورس، خروج پول حقیقی از این بازار نیز 
سرعت گرفته اســت. اما این تنها علت نیست. عرضه بیش 
از حد اوراق قرضه از ســوی دولت علت اصلی این وضعیت 
نابسامان در روزهای اخیر است. فقط در روز دوشنبه 3۷ هزار 
میلیارد تومان اوراق توســط دولت در بازار سرمایه فروخته 
شده که نشانمی دهد دولت علی رغم وعده های زیبای دوران 
انتخابات در حال جبران کسری بودجه از بورس است. علت 
فروش این اوراق توسط دولت این است که به دلیل این که 
دولت بدهکار است و برای تسویه با پیمانکار ها این اوراق را 
منتشــر می کند و عمال با این روش دولت از بازار ســرمایه 

تامین مالی می کند! 
خریداران این اوراق فعاالن بازار ســرمایه هستند و علت 
خریدشان بازدهی بدون ریســک نزدیک یا باال تر از تورمی 
اســت که این اوراق بــا خود به همراه دارنــد، به دلیل که 
این اوراق جذاب هســتند به نوعی رقیب بازار ســرمایه هم 
محســوب می شوند.فروش بیش از حد تصور اوراق قرضه به 
حدی عجیب و بیش از حد بود که صدای رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس هــم درآمد. محمدرضــا پورابراهیمی با 

بیان اینکه بازار کشــش عرضه این حجم از اوراق  قرضه را 
نــدارد، گفت: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید 
جلوگیری ازعرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد.وی 
با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید 
به صورت حرفه ای و منطقی اداره شــود. تصمیمات دولت 
ســیزدهم در مدیریت بازار ســرمایه باید کارشناسی شده 
و علمی باشــد. بازار ســرمایه فقط محل تامین مالی دولت 
نیست و متعلق به همه بنگاه های اقتصادی است اگر حضور 
دولت در این حوزه انحصاری باشــد در بازار بورس تحولی 
ایجاد نمی شــود.از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نسبت 
موج ســنگین تورم پس از سررسید پرداخت سود اوراق در 

ماههای آینده هشدارمی دهند.
 اوراقی که بخشــی از آن میراث دولت روحانی اســت 
ولی دولت رئیســی نه تنها جلوی فروش آن را نگرفته بلکه 
در ۲ مــاه بیش از ۴ برابر دولت قبلــی در این مدت اوراق 
فروخته است. محسن عباســی از کارشناسان بازار سرمایه 
در مطلبی که در یکی از ســایت های اقتصادی منتشر کرد، 
در این خصوص هشــدار داد که دولــت بانک و بورس را به 
پرتگاهمی برد!وی نوشــت: »به نظرمی رسد دولت به دنبال 
کنــار زدن بانکها در زمین بازی اســت و دوســت دارد تا 
خودش به صورت مســتقیم با فروش اوراق با سود ۲۲ الی 
۲3 درصدی  به عنــوان قرض گیرنده عمل کند و از طرفی  

نرخ سود سپرده ی بانک هارا پایین نگه داشته است تا بانک ها 
نتوانند ســپرده جذب کنند. حاال چرا دولت این رویه را در 
پیش گرفته است؟ دلیلش ساده است: اوال دولت  با فروش 
اوراق، دیگر برداشــتی از بانک مرکــزی نمی کند و امارها 
بــه نفع دولت تغییر می کند و ظاهــرا دولت پایه ی پولی را 
متــورم نمی کند از طرفی قیمت ارز را هم برای تامین مالی 
باال نمی برد اما در عمل چــه اتفاقی می افتد؟ نابودی بانک 
و بورس به اتفاق هم! رکود بیشــتر مســکن!در یکی دو ماه 
اخیر شاهد خروج گسترده  منابع از حساب سپرده ی بانکی 
به سمت اوراق دولتی هستیم زیرا سود اوراق بیشتر از سود 
سپرده ی بانکی است. در نتیجه ی این جا به جایی ها کمبود 
منابع در بانک ها را شاهد هستیم. حاال کمبود منابع از دولت 
به بانک ها منتقل شــده است. بانکها حاال مجبورند از بانک 
مرکزی برداشت کنند که باز هم منجر به رشد پایه پولی و 
تورم خواهد شد اما تفاوت این است که دیگر دولت برداشت 
را انجام نداده و بانک ها این کار را کرده اند! از طرفی قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها هم به شــدت کاهشمی یابد که بر 

رکود فعلی دامن خواهد زد!
تبعات این اقدامات به اینجا ختم نخواهد شــد! برداشت 
بانک هــا از بانک مرکزی مشــمول جریمه اســت بنابراین 
بانک ها برای تامین نقدینگی برای جبران کســری ناشی از 
برداشت سپرده گذاران مجبورند سایر داراییهای موجود در 
ترازنامه را نقد کنند.اولین گزینه ی در دسترس بانک، سهام 
شرکتهاســت که در این چند روز گذشته فروش آن شدت 
گرفته است و بسیاری از بانک های خصوصی و شرکت های 
زیر مجموعه شان مشغول فروش سهام هستند و این مبالغ 
را تبدیل به ســپرده در بانک می کننــد تا بانک ها با بحران 
بزرگتری روبرو نشوند. سرعت رشد کسری بانک ها به شدت 
در حال افزایش است و این به معنای فشار بیشتر به بورس 

جهت جبران کسری منابع است. 
صندوق های بازنشســتگی و تامین اجتماعی هم ماهانه 
چند هزار میلیارد تومان کسری پرداخت حقوق بازنشستگان 
دارند که فشــار مضاعفی به بــورس وارد می کند زیرا فعال 
تنها راه پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است!در صورت 
ادامه ی این وضعیت شــاهد رکود بیشــتر در بورس و عدم 
نقدشوندگی ســهام در بازار خواهیم بود و احتماال بانک ها 
شــروع به فروش ســایر دارایی های خود خواهند کرد که 
نزدیک ترین گزینه ی بعدی امالک و ساختمان های بانک ها 
خواهد بود در این صورت شــاهد تشــدید رکود در بخش 
مســکن هم خواهیم بود!متاسفانه دولت نه تنها سراغ عالج 
رکود تورمی نرفت بلکه اقداماتی در پیش گرفته اســت که 
در صورت ادامه دادن آن، این شــرایط را بدتر خواهد کرد و 

کشور شاید تا چند سال دیگر درگیر رکود شود!«

با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران خودرو به 
دلیل مواجه با ممنوعیت واردات ، با وجود صدور مصوبه ها و 
اقدام هایی که برای تعیین تکلیف آنها صورت گرفت، همچنان 
حدود ۲۲۴9 دســتگاه در گمرک مانده است. اما به تازگی 
گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو 
شده را به وزارت اقتصاد اعالم کرده و خواستار تعیین تکلیف 
شده است.به گزارش ایسنا، ماجرای خودروهای دپو شده به 
دولت گذشته باز می گردد، زمانی که بیش از 1۲ هزار خودرو 
به گمرک و بنادر رســیده بود اما در سال 139۷ به دالیلی 
از جملــه وضعیت ارز ، واردات خودرو ممنوع اعالم شــد و 
صاحبان کاال که بخش عمده ای از آنها خودروها را با دریافت 
ثبت ســفارش و مجوزهای قانونــی وارد کرده بودند امکان 
تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند.بر این اساس، رایزنی های 
بسیاری از سوی صاحبان کاال و دستگاه های مربوطه جهت 
تعیین وضعیت این خودروها صورت گرفت تا این که در سال 
139۷ هیات وزیران طی بخشنامه ای شرایط تعیین تکلیف 
خودروهــا را اعالم کرد که با توجه به محدود بودن زمان بار 
دیگر این مهلت تا اوایل ســال 1398 تمدید شد.با توجه به 
این کــه همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک باقی مانده 
بود، در بهمن ماه ســال 1398 مجددا مصوبه تمدید و این 
روند در خردادماه ســال 1399 تا ۲۶ شهریورماه تکرار شد. 
اما بعد از آن دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده 

در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی در رابطه با 
آن نگرفته است.

جزئیات مکاتبه گمرک با وزارت اقتصاد
این در حالی است که طبق تازه ترین گزارشی که معاون 
فنی گمــرک ایران به وزارت اقتصــاد در مورد خودروهای 
موجــود در گمرک ارائه کرده نشــان می دهــد که اعداد و 
ارقام همچنان تغییری نداشــته است؛ به طوری که مجموع 
خودروهای وارداتی 1۲ هزار و ۲۶1 دســتگاه بوده که طی 
مصوبات صورت گرفته 1۰ هزار و 1۲ دســتگاه ترخیص و 
۲۲۴9 دســتگاه ترخیص نشده اســت.طبق این گزارش، با 
مصوبه دی  ماه سال 139۷ هیات وزیران ۶۶۵3 دستگاه به 
همراه ۵۰۰ دستگاه آمبوالنس ترخیص شده است.همچنین 
براساس مصوبه بهمن ماه سال 1398، ۲8۵9 خودرو ترخیص 
شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان 
1۰۰۰ دســتگاه برای شــرکت کرمان موتور، 1۷۰ دستگاه 
اظهار و ترخیص، 1۴۵ دســتگاه خودروهای اروندی، چهار 
دستگاه ســهمیه جانبازان، 1۲۰۰ دستگاه با دستور مرجع 
قضایی و 3۴۰ دســتگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات 

قبلی بوده اســت.اما از خودروهای باقی مانده می توان به ۵1 
دســتگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی که اظهار شده اما تا 
پایان مصوبه بهمن ماه سال 1398 پروانه نشده است اشاره 
کرد. همچنین 8۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷3 مورد 
سفارش آمریکا و 9 دســتگاه باالی ۲۵۰۰ سی سی است. 
1۰۰ خودرو نیز باالی ۲۵۰۰ ســی ســی در گمرک وجود 
دارد و 1۰89 خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است 
کــه البته در مورد برخی متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص 
خودرو صادر شده است.در رابطه با 9۲۷ دستگاه نیز که زیر 
۲۵۰۰ سی سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و 
این خودروها فاقد ثبت سفارش هستند.معاون فنی گمرک 
در این مکاتبه بــه وزارت اقتصاد اعالم کرده که با توجه به 
پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه 
متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته 
است، از سویی دیگر به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش 
اشاره و اعالم کرده است که با توجه به مصوبه هیات وزیران 
در ســال 1398 و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از 

ممنوعیت وارد شــده بودند صادر نشده است.براین اساس، 
امکان اظهار انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص خودروها 

وجود ندارد.
پیشنهادات قبلی به جایی نرسید

جریان خودروهای دپو شــده در حالی از دولت گذشته 
به این دولت منتقل می شــود که اما و اگرهای بسیاری در 
موزد تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سالها این خودروها 
در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشــتند، البته در 
پایان دولت دوازدهم پیشنهاداتی مبنی بر تعیین تکلیف این 
خودروها وجود داشــت ؛ به طوری که در مقطعی سازمان 
اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری 1۵۰۰ دستگاه را به مناطق 
آزاد مطرح کرد اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی 
دولت اینگونه پیشــنهاد شــد که تمامی خودروها تعیین 
تکلیف شــوند؛ به طوری که خودروهای زیر ۲۵۰۰  ســی 
سی به شرط فروش در داخل کشور واگذار شوند ،همچنین 
خودروهای لوکس و باالی ۲۵۰۰ سی سی با توجه به عدم 
امکان ورود به داخل کشور به مناطق آزاد وارد و تردد کنند 
و در رابطه با خودروهای آمریکایی نیز که نمایندگی ندارند 
امحای فنی مطرح بود.با این وجود دولت به پایان رســید و 
هیچ تصمیم درباره وضعیت خودروها اتخاذ نشــد و اکنون 
با گذشــت چند ماه از ورود دولــت جدید نیز هنوز اقدامی 

صورت نگرفته است.

از فرصت دو ماهه ای که قانون در اختیار دســتگاههای 
دولتی برای واگــذاری زمینهای خود به طرح جهش تولید 
و تامین مســکن گذاشــته حدود یک ماه می گذرد و بنا به 
گفته مشــاور وزیر راه و شهرســازی، دستگاهها فقط یک 
ماه دیگر زمــان دارند، در غیر این صورت اراضی آنها به نام 
وزارت راه و شهرســازی می شــود.به گزارش ایسنا، اراضی 
وزارت راه و شهرسازی فعال کفاف تولید حدود یک میلیون 
واحد مســکونی را می دهد. این صحبت را مشــاور وزیر راه 
و شهرســازی اعالم کرده و گفته است: دستگاههای دولتی 
مکلف هســتند ظرف دو ماه اراضی خود را به نام دولت به 
وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی مانده 
اســت. هم اکنون اراضی در برخی استانها شناسایی شده و 
شخص رییس جمهور پیگیر تولید مسکن هستند.به گفته 

ابوالفضل نوروزی، چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناســب 
نبود، سازمان ثبت مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی 
را به نام وزارت راه و شهرسازی کند.اشاره نوروزی به تبصره 
1 از ماده 1۰ قانون جهش تولید و تامین مســکن است که 
در عنوان شده: »چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف 
دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به 
واگذاری و تحویل زمین و تســلیم اسناد و مدارک آن اقدام 
نکنند، ادارات ثبت اســناد و امالک موظفند به درخواست 
وزارت راه و شهرســازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، 
اقدام و سند مالکیت را به نام دولت با نمایدنگی وزارت راه و 

شهرسازی صادر  نمایند.«با این اوصاف دستگاههای دولتی 
فقط یک ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفی زمینهای مازاد 
خود اقدام کنند. البته تجربه نشــان داده دستگاهها معموال 
نســبت به واگذاری زمینهای خود مقاومت نشان می دهند؛ 
موضوعی که وزیر ســابق راه و شهرسازی نیز نسبت به آن 
گالیه داشت.محمد اسالمی اواسط تیرماه امسال گفته بود: 
سالها وزارت راه و شهرسازی موفق نمی شد اراضی خودش را 
برای تولید مسکن دریافت کند و با فقر زمین مواجه بودیم 
اما خوشــبختانه در یک سال اخیر با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار زمین متعلق 

به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی مســکن قرار گرفت.
هم اکنون نیز بنا به گفته مشــاور وزیر راه و شهرسازی، در 
بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال رایزنی 
هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، تهاتر کنیم.
از روز ۲8 مهرمــاه 1۴۰۰ که برای ثبت نام در طرح جهش 
تولید و تامین مسکن در سامانه saman.mrud.ir فرخوان 
داده شــده تا شب گذشته 33۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند و 
نام نویســی تا ۲8 آبان ماه ادامه دارد. بدین ترتیب شمارش 
معکوس برای وزارت راه و شهرســازی برای اجرای پروژه ها 
آغاز شده است.در حال حاضر برای ۴۶۶ شهر فراخوان داده 
شده و متقاضیان باید شروط چهارگانه همچون متاهل بودن، 
عدم مالکیت، سبز بودن فرم »ج« و سابقه سکونت پنج ساله 

در شهر مورد تقاضا دارا باشند.

رئیس ســازمان توســعه تجارت از ســفر آذر ماه وزیر 
صنعت به دمشــق برای امضای توافقنامه تجــارت آزاد با 
سوریه خبر داد.علیرضا پیمان پاک در نشست »هم اندیشی 
با اعضای اتاق تعاون ایران« با بیان اینکه من خودم ســابقه 
کار صادراتــی دارم، گفت: باید برای صادرات برنامه مدونی 
طراحی شود که با هماهنگی بخش خصوصی و تعاونی باشد 
وگرنه هر برنامه ای بدون حضــور بخش خصوصی در نظر 
گرفته شود، مانند همین برنامه هایی که در ۴۰ سال گذشته 
بوده، خواهد شــد.وی افزود: ما در هفت ماه گذشته نقشه 
راه در حوزه توسعه تجارت تدوین کردیم و پس از انتخاب 
حجت االسالم رئیسی به ریاست جمهوری و سپس سید رضا 
فاطمی امین به وزارت صمت، این برنامه تقویت شــد و در 

حال حاضر عملیاتی شده است. 
در ایــن برنامه آمده که چگونــه منابع محدود را به کار 
بگیریم و از ســوی دیگر هم با نهادهای حاکمیتی و بخش 
خصوصی همکاری کنیم.به گــزارش خبرنگار مهر، رئیس 
ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در افق چهار ساله، 
افزایــش دو برابری صادرات را داریم که دور از دســترس 

نیست. 
افزایش صادرات هم رونق تولید در پی دارد و هم افزایش 
درآمدهای ارزی که به مدیریت نرخ ارز می پردازد. همچنین 
در این نقشه راه، مناسبات سیاسی کشور لحاظ شده است.
معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به تأکید 
فاطمی امین وزیر صمت مبنی بر بهبود تراز ارزش کاالهای 
صادراتی گفت: وقتی صادرکننده نمونه را یک صادرکننده 
هندوانه انتخاب می کنیم، اگرچه در جای خود ارزشــمند 
است اما نمی توان آن را یک ارزش دانست چون آب کشور 

ارزان صادر می شــود یا صادرات محصوالت پتروشــیمی 
نیز چنین اســت؛ ما بایــد از صادرات کاالهــای فناورانه، 
دانش بنیان و اشتغالزا حمایت کنیم.پیمان پاک یادآور شد: 
رویکرد وزیر صمت این اســت که سیاست های تجاری بر 
سیاســت های ارزی تفوق داشــته باشــد. همچنین بحث 
افزایــش رقابت پذیری و زنجیره های ارزش باید با همکاری 
بخش خصوصی پیگیری شــود.وی تأکید کرد: کشورهای 
هدف صادراتی را به دو دسته اولویت های اول و دوم تقسیم 
کرده ایم که در اولویت اول ۲3 کشور از جمله جنوب شرق 
آسیا، چین، هند، آسیای میانه، همسایگان، کنیا به عنوان 
دروازه ورود آفریقا و … لحاظ شــده است.رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: ما پتانســیل صــادرات 1۰۰ 
میلیارد دالری به همسایگان داریم؛ کار سختی نیست، اگر 
همین فرآیندهای موجود اصالح شــده و موانع را از پیش 
پــای صادرکنندگان برداریم، می توانیم به این رقم دســت 
یابیم. کشور به کشور، مقاصد صادراتی را مطالعه کرده ایم. 
مثاًل در هند ظرفیت ۲8 میلیارد دالری صادرات داریم که 
اگرچــه در برابر واردات 1۲۰۰ میلیارد دالری این کشــور 
رقمی نیســت، اما برای ما اثرگذار است یا ظرفیت صادرات 

۲۶ میلیارد دالری به چین داریم.
وی ادامــه داد: پس از تعیین اولویت کشــورهای هدف 
صادراتی و تعیین کاالهایی که باید به هر کشور صادر شود، 
به سراغ چالش های صادراتی این کشورها به صورت جداگانه 
رفتیم چون موانــع صادراتی به چین، هند یا کنیا متفاوت 
است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: وقتی 
به اتحادیه اوراسیا ملحق شدیم، چون سیستم حمل و نقل 
مناســب طراحی نشده بود، خود به یک مشکل تبدیل شد 

اما وقتی این مشکل زیرساختی برطرف شد، توانستیم بازار 
8۰ میلیارد دالری در اوراســیا ایجاد کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: قرار اســت بــه زودی پیمان دوجانبــه و ترجیحی با 
سوریه و پاکستان فعال شود که 8 آذر وزیر صمت سفری به 
سوریه خواهد داشت تا تجارت آزاد با سوریه را فعال کنیم؛ 
تعرفه های ترجیحی با ونزوئــال و اندونزی نیز امضا خواهد 
شد.پیمان پاک با انتقاد از ممنوعیت وزارت جهاد کشاورزی 
برای واردات ۴۰ هزار تن نارنگی از پاکســتان گفت: با این 
کار جلوی صادرات ۵۰۰ هزار تن ســیب گرفته شده است. 
آیا ممنوعیــت واردات نارنگی آنقدر مهم اســت که اجازه 

صادرات در این حجم باالی سیب نمی دهیم؟ 
وزارت جهاد کشاورزی جلوی تعرفه های ترجیحی ما را 
گرفته این درحالی اســت که نارنگی به راحتی قاچاق شده 
و در بــازار می توان آن را یافــت.وی در خصوص تمهیدات 
لجستیکی سازمان توسعه تجارت گفت: اتفاقات جمهوری 
آذربایجان کمک کــرد تا هفت خط دریایی از خزر و بنادر 
آســتارا، انزلی و امیرآباد به بنادر ماخاچ قلعه روســیه که 
برخالف آســتاراخان دچار یخ زدگی نمی شــود و آکتائوی 
ترکمنســتان ایجــاد کنیم؛ مجوز خرید کشــتی »رو رو« 

)شناور کامیون بر( دست دوم صادر شده است. 
همچنین مسیر ارمنستان گرجستان روسیه را با همکاری 
نمایندگی های ایران در این کشورها راه اندازی کرده ایم که 
به زودی فعال خواهد شــد.وی با تأکید بر اینکه جهش 3۵ 
میلیــارد دالری صادرات را نمی تــوان با بنگاه های کوچک 
و متوســط انجام داد، گفت: از ســوی دیگر، فضای رقابت 
منفی میان تجار خرد ایرانی وجود دارد که با تشکیل چنین 
کنسرسیوم هایی، از این فضاها دور می شویم بخصوص اینکه 

صادرکننده خرد توان انجام صادرات به ســایر کشورها به 
دلیل آشــنایی با مبانی حقوقی صادرات را ندارد. همچنین 
اول ژانویه هر ســال هزینه کانتینرها و خودروهای حامل 
کانتینر دو برابر می شود که تاجر خرد از پس آنها برنمی آید 
اما اگر کنسرسیوم تشکیل شــود، این زنجیره تأمین کاال 
تکمیل شــده و توانایی مالی برای صادرکنندگان خرد کاال 
فراهم خواهد شد.رئیس سازمان توســعه تجارت ایران به 
همکاری این ســازمان با یک بانک خصوصی اشاره و اظهار 
کرد: این بانک 1۵ هزار میلیارد تومان در قالب مشــارکت 
در ایجاد مجموعه های بین المللی صادراتی ســرمایه گذاری 
کرده اســت. مثاًل از کشــاورز گوجه فرنگی خریداری شده 
و به کارخانجات تولید رب داده شــده اســت. همچنین با 
کارخانه های تولید ورق بــا قیمت های پایین تر برای تولید 
قوطی رب همکاری داشــته و سپس با ایجاد فروشگاه های 
زنجیره ای در آذربایجان، اقدام به راه اندازی شــبکه فروش 

این محصول کرده است. 
هیچیک از اعضــای این زنجیره وابســته به این بانک 
نیستند و همگی بخش خصوصی اند.پیمان پاک به موضوع 
ایجاد زنجیره بین المللی اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر ما در 
سازمان توسعه تجارت ایران، راه اندازی زنجیره هایی بود که 
کاالیی را از کشوری که پول هایمان را بلوکه کرده به کشور 
ثالث، صادر و ما پول خود را از کشور سوم دریافت می کنیم. 
مثاًل ســریالنکا سال هاست که ۲۵۰ میلیون دالر ما را پس 
نمی دهد و می گوید به جای آن چای بردارید. مگر ما چقدر 
ظرفیت خرید چای داریم؟ این کشــور ساالنه 1.۵ میلیارد 
دالر پوشاک یا کائوچو تولید می کند ولی واردات این کاالها 

به ایران ممنوع است و ما نمی توانیم آن را وارد کنیم.

فروش اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه ادامه دارد

از »وعده جبران خسارت مردم« تا »به پرتگاه بردن بورس« 

اعالم وضعیت ۲۲۴۹ خودرو به وزارت اقتصاد

سرگردانی لوکس های خاک خورده!

شمارش معکوس برای واگذاری زمین های دولتی

سند نزنید مصادره می شود!

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

ایران و سوریه به زودی توافقنامه تجارت آزاد امضا می کنند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰318۰۰3۰۰33۷1-1۴۰۰/۰۶/۰۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدحسین فالح کامل رفتار فرزند احمد به شماره 
ملی ۲۶۶۰۰۲۶۰۲۵ نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه و محوطه به مساحت ۲۰۰ متر مربع به شماره پالک 9۲8 
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1 فرعی از 1۰ اصلی واقع در سنگ بجار بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی یزدان فالح کامل 
رفتار محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهیمی شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 668 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰318۰1۲۰۰1۶8۷ مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حامد جعفرزاده احمدسرائی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 3۰۵3 صادره از تهران در از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان تجاری-مسکونی با کاربری مسکونی به مساحت ۶۲/1۴ متر 
مربع پالک فرعی ۷۴۴ مجزی شده از پالکهای 8۵ و 1۵۲ واقع در قریه احمدسرگوراب شفت سنگ اصلی۲۴ بخش ۲1 گیالن خریداری از مالکیت 
رسمی خانم بی بی زهرا شعبانی احمدسرائی و آقای موسی جوانمرد )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه 

عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 666 م الف

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰318۰1۲۰۰1۷۴3 مــورخ 1۴۰۰/۰۶/۲9 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی علی رضا مقصودی گنجهء 
فرزند کرمعلی شماره شناسنامه 131۵۲ صادره از تهران در از ششدانگ یک باب خانه و محوطه با کاربری مسکونی به مساحت 3۲۴/8۲ متر 
مربع پالک فرعی 1۶۷۶ مجزی شــده از پالک ۲۶ واقع در قریه پیرده شفت سنگ اصلی 1۲ بخش ۲1 گیالن خریداری از مالکیت رسمی 
رمضانعلی و غالمرضا شهرت جملگی یزدانی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به 

ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 664 م الف
     تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت- ایرج حیدرپور  

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - شیرزاد عزیزی جوکندان            

تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۲9۰۲1۰۰۰۲۰۲ مورخ 1۴۰۰/۷/1۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سمنان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی طاهریان فرزند حســن به شماره شناسنامه 3۰۷ صادره از در مقدار 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب اطاق فوقانی به مساحت 1۶/۶1 متر مربع پالک شماره ۴ فرعی از 38۴۲ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک اصلی مرقوم واقع در بخش یک سمنان خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم ابوالقاسم رستمی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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 را 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.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۲9۰۲1۰۰۰۲۰۷ مورخ 1۴۰۰/۷/1۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سمنان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالحســین همتی فرزند علی محمد به شماره شناســنامه 1۶9۲ صادره از سمنان در مقدار 
13/۵ســهم مشاع از کل ۴۷ سهم ششدانگ یک قطعه باغ مشــجر به مساحت ۲۲۶8 متر مربع پالک ۰ فرعی از ۶۲3۷ 
اصلی واقع در بخش یک ســمنان خریداری از مالکان رســمی، آقایان تقی شاطری فرزند محمد کاظم و رحیم شاطری 
فرزند تقی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود 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 را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰3۲9۰۲1۰۰۰۲۰9 مورخ 1۴۰۰/۷/1۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سمنان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا ناظمیان فرزند نصرت به شماره شناسنامه ۶۰8 صادره از سمنان در مقدار 3 دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب دکان و طویله که به صورت زمین درآمده به مساحت ۴۶/۴۰ متر مربع پالک فرعی از 3۷3۲ و 3۷33 
اصلی واقع در بخش یک سمنان خریداری از مالک رسمی، صغری خانم ناظمیان با واسطه نوه خود نصرت ناظمیان محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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 را به 
این اداره تسلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/4سه شنبه  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/20 پنج شنبه
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