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«جهانصنعت»-روز گذشته شورای
رقابت مجوز افزایش قیمت ســه شرکت
خودروســازی را صادر کرد .رضا شــیوا
رییس شــورای رقابت گفت« :شــورای
رقابت مجوز افزایش  5/6تا  7/1درصدی
قیمت محصوالت سه شرکت خودروسازی
ایرانخودرو ،سایپا و مدیرانخودرو را از اول
تیر صادر کرد ».این روزها هر وقت کاالیی
گران میشود وزرای وقت دست یاری به
سوی مردم دراز میکنند و این سوال را به
کرات تکرار میکنند که به راستی چرا فالن
کاال گران شد؟! این بار قرعه گرانی برای
چندمین بار به سراغ خودرو آمد .بازار خودرو
ماههاست که آشفته است .این چندمین
باری است که قیمت خودروهای داخلی
و خارجی بدون ضابطه باال رفته و حاشیه
قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است
اما هیچ عکسالعمل ،جلسه یا دستوری از
سوی وزیر صنعت دیده نمیشود .درست
بعد از تصمیم غیرمنطقی و حاشــیهدار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر
توقف ثبتسفارش واردات خودرو به دالیلی
واهــی بود که افزایش نامعقول قیمت در
بازار رقم خورد .تمام اینها البته در شرایطی
است که تحقیق و تفحصهای مجلس و
دستگاههای نظارتی ،به صراحت تخلف
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و دسترسی
برخی واردکنندگان خاص به سیســتم
ثبتسفارش را درســت در مقطعی که
ممنوعیت اعالم شده بود ،تایید کرده است.
همان روزهای ابتدایی توقف ثبتسفارش،
بسیاریازکارشناسانوصاحبنظرانحوزه
خودرو با این تصمیم به شــدت مخالفت
ت با اصرار این تصمیم
کردن د اما وزارت صنع 
را عملیاتــی کرد و در مقابل ،این مردم و
خریداران خودرو بودند که ضرر و زیانهای
ناشی از تصمیمگیریهای بیتدبیر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را در حوزه صنعت
خودرو متحمل شدند.هر سال در خردادماه
شورای رقابت مطابق دستورالعمل موظف
است درصد افزایش قیمت خودرو را اعالم
کند .این اعالم به طور رسمی در کنار سایر
افزایش قیمتهای غیررسمی که طی سال
صورت میگیرد بسیار حائز اهمیت است.
امســال نیز طبق وعده این شورا میزان
افزایش قیمت سه خودروساز اعالم شد .رضا
شیوا از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر
افزایشقیمتخودروهایساختداخلکه
مشمول قیمتگذاری هستند ،خبر داد و
گفت« :به طور متوسط خودروهای ساخت
داخل شرکت ایرانخودرو ،معادل 7/18
درصد و سایپا به طور متوسط افزایش7/01
درصد اجازه افزایش قیمت دارند ».رییس
شورای رقابت افزود« :در بخش خودروهای
مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش
 5/62موردتاییدمرکزملیرقابتقرارگرفته
اســت .بر این اساس از اول تیرماه امسال
خودروسازان میتوانند حداکثر به میزان
درصدهای اعالمی قیمت محصوالت خود
را افزایش دهند».

  آشفتهبازار خودرو بدون حضور
دستگاههاینظارتی

حال حتی کمتر خبــری از برگزاری
جلسات شورای سیاستگذاری خودرو از
ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
گوشمیرسدومشخصنیستچرامحمد
شریعتمداری،وزیرکهنهکارصنعت،معدن
و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و
به خصوص مصرفکننــدگان و بازارش
بیتفاوت اســت .واقعیت آن اســت که
مدتهاست بازار خودرو شرایط آشفتهای
را ســپری میکند .قیمتهــا با افزایش
شدیدی مواجه شــدهاند و چه در حوزه
بازار خودروهای داخلــی و چه در حوزه
بازار خودروهای خارجی ،آشفتگی و نبود
نظارت کامال مشهود است .اکنون عمال
هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمتهای
خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
و ســازمان تعزیرات حکومتی هم دست

عدم تعادل عرضه و تقاضا به افزایش قیمت خودرو دامن زد

فرمان گرانی در دست دولت

روی دست گذاشته و کاری به آشفتهبازار
خودرو ندارند .بررسیهای میدانی از بازار
خودرو ،از قیمتهــای عجیب و غریبی
برای خودروهای داخلی و خارجی در کف
بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق
اقتصادی تبعیــت نمیکنند .گرانیهای
بیسابقه در بازار خودرو ،شکلگیری بازار
سیاه و حاشــیه قیمت عجیب در مورد
برخی خودروها ،قدرت خرید مردم را به
شدت کاهش داده است و تنها سود برخی
واردکنندگان ،تولیدکننــدگان و دالالن
را تامین میکند .در این میان ،کمترین
عکسالعملی از ســوی وزارتخانه متولی
صنعت خودرو به چشــم نمیخورد و از
زمان آغاز به کار دولت دوازدهم ،سکوت
خبری عجیبی این وزارتخانه را دربر گرفته
اســت .خودروسازان کار خود را میکنند
و واردکنندگانــی که به رانتهای دولتی
دسترسی دارند ،راه خود را میروند .همه
چیز هم در چنین شــرایطی ،راه را برای
قیمتهایبیحسابوکتابدربازارخودرو
باز کرده است.

  عرضه را کاهش دادند تا خودرو
گرانتر شود

در شرایطی که بازار خودروهای داخلی
اوضاع نابســامان و آشفته قیمتی دارد و
اختالف قیمتها در حال افزایش است،
خبر تعیین تکلیف قیمت خودروهای زیر
 45میلیون تومان از سوی شورای رقابت و
احتمال افزایش 10تا 20درصدی قیمتها
در اواخر خردادماه باز هم شوک جدیدی
را به بازار وارد کرد ،به طوری که اعالم این
مســاله موجب محدودیت عرضه توسط
برخی از شــرکتها و نمایندگی فروش
و افزایــش بیش از پیش اختالف قیمت
در بازار شده است.در همین حال سعید
موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاهداران و
توگو با
ن در گف 
فروشندگان خودرو تهرا 
«جهان صنعت» با انتقاد از وضع ایجاد شده
در بازار خودرو ،گفت« :در شرایط موجود بر
بازار خودرو و سیر بیمنطق قیمتها ،تنها
مصرفکننده است که متضرر میشود .هر
گاه در انتظار تعیین افزایش نرخ خودرو از
سوی شورای رقابت هستیم ،عرضه خودرو
به بازار کاهش مییابد و این موضوع باعث
گرانی میشــود که این مساله امسال با
جهش قیمت بســیار زیادی روبهرو شده
است ».به گفته موتمنی ،امروز خودروسازان
در ایجاد حاشــیه قیمت در بازار پیشتاز
هستند به طوری که اختالف قیمت در
بازار تمام خودروهای داخلی چه زیر 45
میلیون یا باالی  50میلیون تومان بیش
از حد شده اســت .او با اشاره به افزایش
رکود در بازار خودرو بیان کرد« :زمانی که
قیمتها در بازار باال میرود طبعا خریدار
نیز کم میشــود به طوری که امروز هر
کس نسبت به توان مالی و قدرت خریدی
که دارد برای خرید خودرو اقدام میکند».
به گفته موتمنی ،با توجه به شرایطی که
در پیش است هر گونه پیشبینی بازار در
این وضعیت غیرممکن است .موتمنی در
ادامه با توجه به اختالف میلیونی قیمت در
بازار خودروهای داخلی تاکید کرد« :در حال
حاضر اختالف قیمت بازار و کارخانه برخی
از خودروهــای داخلی به ارقام غیرباوری
رسیده به طوری آخرین وضعیت قیمتها
در بازار حاکی از آن اســت که ســاندرو
استپوی اتومات با  16میلیون اختالف
قیمت نســبت به نرخ کارخانه هماکنون
 77میلیون تومان در بازار خرید و فروش
میشود ».رییس اتحادیه نمایشگاهداران
تاکید کرد« :اختالف قیمت در خودروهای
باالی  50میلیون تومان بسیار زیاد است

آگهیاحضارمتهم
درپروندهکالسه 602/970037متهمامیرجاللیمعروفبهسجادبهاتهامتهدیدوقدرتنماییبااسلحهوحملغیرمجاز
اسلحهوتوهینموضوعشکایتآقایحسینصانعیتحتتعقیبمیباشدوبهواسطهمعلومنبودنمحلاقامتنامبرده
و به تجویز ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی
ونامبردهمکلفاستظرفمدت 30روزدرشعبه 602بازپرسیدادسرایعمومیوانقالبناحیه 6مشهدواقعدربلوار
وکیلآباد 43حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد شد .متهم میتواند مطابق ماده 190ق آ د ک به همراه یک نفر وکیل مراجعه نماید .
مالف -9965بازپرس شعبه 602دادسرای ناحیه 6مشهد
آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه 602/970037متهم حمید نوروزی به اتهام تهدید و قدرتنمایی با اسلحه و حمل غیرمجاز اسلحه و
توهین موضوع شکایت آقای حسین صانعی تحت تعقیب میباشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به
تجویز ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و
نامبرده مکلف است ظرف مدت 30روز در شعبه 602بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6مشهد واقع در بلوار
وکیلآباد 43حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد شد .متهم میتواند مطابق ماده 190ق آ د ک به همراه یک نفر وکیل مراجعه نماید .
مالف -9964بازپرس شعبه 602دادسرای ناحیه 6مشهد
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی اصالحی شماره 1397/3/10- 139760318019001375هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای بهرام باکرم مریان فرزند جواد به شماره شناسنامه 43صادره از تالش در 68سهم مشاع از 72سهم از ششدانگ
یکباب بنای مسکونی و محوطه به مساحت 24126/60مترمربع پالک فرعی 218از 36اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک 195واقع در قریه ییالقی ناوان بخش 28گیالن خریداری از مالک رسمی آقای صادق باکرم محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
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 اول 1397/3/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1397/4/6:
فردین نورزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک تالش
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی اصالحی شماره 1397/3/10-139760318019001374هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای فیروزباکرممریان فرزندجواد به شماره شناسنامه 1837صادره ازتالشدر 68سهممشاعاز 72سهم از ششدانگ
یکباب خانه و محوطه به مساحت 581/63مترمربع پالک فرعی 217از 36اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی
 195واقع در قریه ییالقی ناوان بخش 28گیالن خریداری از مالک رسمی آقای صادق باکرم محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1397/4/6:
فردین نورزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک تالش

و انتظــار میرود دولت بــا به کارگیر 
ی
سیاســتهای دهههای  60و  70مبنی
بر غیرقابل انتقال بودن سندهای ثبت نام
خودرو بتواند تا حدودی از دخالت دالالن در
بازارخودروجلوگیریکند.بهگفتهموتمنی
امیدوار هستیم با اعالم افزایش نرخ خودرو،
در روزهای آینده شاهد بازگشت تعادل به
بازار خودرو باشیم».

  افزایش قیمت بــه تنهایی
تضمینکننــده عرضه خودرو به
بازارنیست

غالمحسین قاســمیان نایب رییس
اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران در خصوص آخرین وضعیت
بازار خودروهای داخلی بیان کرد« :در حال
حاضر خودروسازان از عرضه خودرو به بازار
جلوگیری میکنند ،به همین دلیل قیمت
بسیاری از خودروها افزایش یافته است».
او گفت« :عرضه نشــدن خودرو توسط
خودروســازان موجب نامشخص بودن
قیمت خودروهای داخلی و افزایش اختالف
قیمت خودروها در کارخانه و بازار شــده
است و هیچگونه نظارتی بر این امر وجود
ندارد ».او در ادامه افزود« :خودروســازان
باید خودروهایی را که با ارز  3700تومانی
قطعات آنها را وارد کردهاند به بازار عرضه
کنند تا بازار خودرو اشباع و قیمت خودرو در
کارخانه و بازار یکی شود اما خودروسازان از
انجام این کار سر باز میزنند و این خودروها
را به بازار عرضه نمیکنند ».او با اشاره به
نقــش دولت گفت« :دولت باید بر عرضه
خودرو نظارت داشته باشد و خودروسازان را
مجبور کند تا خودروهای مذکور را با قیمت
قبل در اختیار مردم قرار دهند و منتظر
افزایش قیمت نباشــند ».این فعال بازار
خودروهمچنیندرخصوصافزایشقیمت
خودرو در سالجاری افزود« :در سالجاری
کلیه خودروها افزایش قیمت داشتهاند و
همچنان اختالف قیمت خودروها در بازار
و کارخانه وجود دارد .به طور مثال خودرو
پژو پارس با  5میلیون و پژو  207اتومات با
 13میلیون تومان افزایش نسبت به قیمت
کارخانه به فروش میرســند ».قاسمیان
تاکید کرد« :بازار خودرو وابستگی کامل به
میزان عرضه دارد و چنانچه خودروسازان
خــودرو به بازار عرضه کنند ،عطش بازار
فروکش کرده ،قیمتها کاهش یافته و با
قیمت کارخانه یکی میشود و بالعکس ؛
در نتیجــه برای کنترل بازار باید روی دو
کارخانه بزرگ خودروسازی و میزان عرضه
خودرو نظارت شدید وجود داشته باشد».
او در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش
قیمت خودروهای زیر  45میلیون تومان
بر عرضه خــودرو به بازار گفت« :افزایش

  بررسیها از حاشیه بازار
یــک تــا  ۳۳میلیــون تومانی
برخــی انــواع خودروهــای
داخلی در بازار حکایت دارد.
در شــرایطی کــه دالالن و
واســطهها به ماهیگیــری از
آب گلآلود مشغول هستند
از مســووالن و ســازمانهای
مرتبط بهویژه وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت و ســازمان
حمایــت مصر فکننــدگان
و تو لید کننــد گا ن نیــز
خبری نیست
قیمت به تنهایی نمیتواند تضمینکننده
عرضه خودرو به بازار باشــد و باید حتما
نظارت بر عرضه وجود داشــته باشد چه
بســا در پی افزایش قیمت ،اگر همچنان
عرضه کم باشد قیمتها افزایش بیشتری
خواهند یافت».

 حاشیه قیمت برخی خودروها

بررسیها از حاشــیه بازار یک تا ۳۳
میلیون تومانی برخــی انواع خودروهای
داخلی در بازار حکایت دارد .در شرایطی
که دالالن و واســطهها به ماهیگیری از
آب گلآلود مشغول هستند از مسووالن
و ســازمانهای مرتبط بهویــژه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگاننیزخبری
نیست و مشخص نیست چه کسی باید با
سوءاستفادهها در بازار خودرو برخورد کند.
در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار
خودرو دانسته و به ایسنا گفت« :گذشته
از دالیلی همچون احتمال قطع همکاری
خودروســازان خارجی و افزایش نرخ ارز،
دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف
نظارت بر این حوزه است ».امراهلل امینی
با بیان اینکه تجربیات سالهای گذشته
نشــان داده که دالالن بازار خودرو در هر
وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط
هستند ،خاطرنشــان میکند« :در دوره
قبل که نرخ دالر یک مرتبه از هزار تومان
به  ۳۰۰۰هزار تومان رسید نیز برخیها
یکشبه مولتیمیلیاردر شدند ».او ادامه
میدهد« :موضوع تحریم و نرخ ارز جای
خود .حتی اگر همکاری تمام خودروسازان
خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع
شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا
تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها
باید به  ۱۰۰میلیون تومان برسد!؟» عضو

آگهیمفقودی
برگسبزوانتسایپامدل 93رنگسفیدپالک243-65س 54شمارهموتور 5100672شاسیNAS451100E4909941
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهیاصالحیه
به اطالع میرساند در آگهی ثبتی به شمار ه 6464مالف که در تاریخهای  96/11/4و  96/11/18به چاپ رسیده بود،
قریه طوالرود ذکر گردیده که قریه لیسار صحیح میباشد و بدینوسیله اصالح میگردد.
ماسال
آگهیتجدیدمزایدهاموالغیرمنقول
به موجب اجرائیه کالسه 960143صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش کرگانرود ،موضوع دعوی آقای سراصالن
پورکاظمی به طرفیت پرویز دوستیپور به خواسته فروش ملک مشاعی واقع درلیسار -خیابان امام (ره) -روبهروی
کالنتری -جنب بانک کشاورزی؛ ملک مورد ارزیابی عبارت است از :یکدستگاه ساختمانی تجاری -مسکونی به ابعاد شمال
و جنوب 14/10متر و شرق و غرب 6/90متر با قدمت بیش از 30سال ،به صورت یک طبقه روی همکف ،طبقه همکف
دارای دو باب مغازه که ارزش قیمت پایه عرصه و کلیه اعیانات احداثی و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و مساحت
 97/30مترمربــع و اعیانات به مبلــغ  2/400/000/000ریال (دو میلیارد و چهار صد میلیون ریال) برآورد و ارزیابی
گردیده است .لذا ملک مورد مزایده مورخ  1397/4/2ساعت  10صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی
دادگاه کرگانرود به فروش میرسد .قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد
یالمجلس از برندهمزایده دریافتونامبردهمکلف استحداکثرتا
دو%10بهایپیشنهادیف 
نمایندفروختهخواهد ش 
یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و در غیر این صورت %10اولیه به نفع صندوق دولت ضبط
و مزایده تجدید میگردد .متقاضیان در صورت تمایل میتوانند 5روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی
دادگاه کرگانرود مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.
پوراصغر-مدیراجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیکرگانرود
آگهيمزايدهمالغيرمنقولنوبتاول
در خصوص پرونده اجرائيه كالسه 960290مطروحه در شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تالش موضوع
فروش شش دانگ يك دستگاه ساختمان تجاري مسكوني با سند ثبتي به شماره 9882فرعي از 9اصلي بخش 28ناحيه
 55مفروز از  2124قطعه يك به مساحت  2888مترمربع متعلق به آقاي الهورن قاسمي واقع در تالش خيابان شهيد
بهشتيباحدوداتاربعه:
شماال :به طول 13متر به پالك2123
شرقا :درب و ديواريست به طول 17/65متر به خيابان 18متري شهيد بهشتي
حنوبا :ديواريست به طول 12متر به پالك 1883قطعه دوم
غربا :پي اشتراكي به طول 17/55متر به پالك 2125محدود كه اعيانات آن عبارت است از يك دستگاه ساختمان تجاري
مسكونيدوطبقه
ملكموردنظرمشتملاستبر
 -1طبقه اول عبارت است از يك راهرو در عرض  2/20در طول  13متر
 -2مغازهاي است در عرض 4/20به طول 13متر لباسفروشي داخل مغازه كف و ديوار سراميك و الياف سقف كاذب
دريداستيفايمصطفيقاسميميباشدحاليهلباسفروشيميباشد.
 -3مغازهاي است به ابعاد 3/5در 13متر داخل كف سراميك ديوار سيمان سفيد و سقف كاذب در يد استيفاي مستاجر
وهمسرالهورنقاسميخانمقمرتاجزينعليميباشدحاليهعكاسيميباشد.
 -4مغازهاي است به ابعاد 3/60در 13متر داخل كف ديوار سراميك سقف كاذب با امتيازات برق گاز مغازه سنگكي در
يداستيفايارسالنقاسميميباشد.
 -5مغازهاي است به ابعاد 11/63در 3/75متر داخل سقف كاذب ديوار و كف سراميك نوع مغازه سوپرماركت با امتيازات

هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی
اضافه میکند« :ضعف نظارت بر بازار خودرو
باعث شده فروشندگان قیمتهای تخیلی
و نجومی برای خودروها تعیین کنند .البته
بعید است که مصرفکنندگان با چنین
قیمتهایی حاضر به خرید خودرو باشند
اما در نهایت اعالم چنین قیمتهایی تاثیر
نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط
بازار را ملتهب میکند ».او تاکید میکند:
«مشــکل این اســت که وزارت صنعت،
معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به
جای نظارت فقط نظاره میکند .امیدواریم
مسووالن مربوطه هر چه زودتر وارد عمل
شده و با بنگاههایی که خودروها حتی تا
حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه
میکنند برخورد کنند».

  حاشــیه قیمت خودروهای
خارجیسربه فلک کشید

بعد از تصمیــم وزارت صنعت برای
توقف ثبتسفارش واردات خودرو ،قیمت
خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش
یافت که البته فاکتور تعیینکننده دیگر در
تغییر قیمت آن ،تغییرات نرخ ارز هم هست
اما دولت اعالم کرده که به واردکنندگان
خودرو هم دالر  ۴۲۰۰تومانی تخصیص
میدهد که در این صورت ،نوسانات نرخ
ارز نباید خیلی بر روی قیمت تاثیرگذار
باش د اما اکنون حاشیه قیمت خودروهای
وارداتی که در حقیقت تفاوت قیمت خودرو
در نمایندگیها با قیمت کف بازار است،
در برخــی از انواع خودرو به  ۱۶۲میلیون
تومان هم رســیده است.مدیرکل صنایع
خودرو وزارت صنعت گفت« :با اقداماتی
که در مورد پیشفروش خودرو انجام شده،
بــازار خودرو تا کمتر از یکماه دیگر آرام
میشود و حاشیههای بازار از بین خواهد
رفت ».امیرحسین قناتی گفت« :مشکلی
در عرضه خودرو بــه وجود نیامده بلکه
هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و
افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمتها
را به وجود آورده است ».مدیرکل صنایع
خودروی وزارت صنعت افزود« :با اقداماتی
که در مورد پیشفروش خودرو شــده ،تا
کمتر از یک ماه دیگر بــازار خودرو آرام
میشود و قیمتهای حاشیه بازار از بین
خواهد رفت ».او بیان کرد« :امســال بالغ
بر  260هزار دســتگاه خودرو تولید شده
که در مقایســه با تولید در مدت مشابه
سال قبل بیش از  35درصد بیشتر است».
قناتی گفت« :امســال حدود  225هزار
دستگاه خودرو سند فروش خورده است و
ی حاشیه بازار کار واسطهها و
این نابسامان 
دالالناست».قناتیبابیاناینکهخودروساز
برای تامین مالی خــود باید خودرو را به

فروش برســاند ،بیان کرد« :شرکتهای
خودروسازی بر اســاس نیاز بازار خودرو
تولید میکننــد و اجازه نمیدهیم ،برای
افزایش قیمت خودرو در بازار خودروها را
دپو کنند ».مدیرکل صنایع خودرو وزارت
صنعت افزود« :شرکتهای خودروسازی
ساالنه براســاس نیاز بازار یک میلیون و
 500هزار دستگاه خودرو تولید میکنند».
قناتی درباره پیشفروش خودروها بیان
داشت« :شرکتهای خودروسازی براساس
دستورالعمل شورای رقابت عمل میکنند
و با توجه به تقاضــا در بازار این اجازه به
خودروسازدادهخواهدشد،تاتعدادبیشتری
خودرو پیشفروش کند ».او به فارس گفت:
«این حاشیه بازار در اعیاد پیشرو برطرف
خواهد شد و شــرکتهای خودروسازی
فروش خودرو را در برنامه دارند ».مدیرکل
صنایع خودرو وزارت صنعت درباره ثبات
در بــازار تاکید کرد« :حداکثر تا یک ماه
آینده شــاهد ثبات در بازار خواهیم بود».
ملکی عضو کمیســیون صنایع مجلس
گفت« :افزایش قیمتها بیشــتر مربوط
بــه خودروهای وارداتی اســت ».مهلت
ترخیص خودروهای دارای ثبتسفارش
تا دیماه  ۹۶مشــخص شد طبق اعالم
گمرک مهلت ترخیص خودروهای سواری
دارای ثبتسفارش یا قبض انبار تا تاریخ
 ۹دیماه ســال  ۹۶حداکثر تا تاریخ ۲۴
خرداد  ۹۷خواهد بود .طبق اعالم گمرک
مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای
ثبتســفارش یا قبض انبار تــا تاریخ ۹
دیماه ســال  ۹۶حداکثر تــا تاریخ ۲۴
خــرداد  ۹۷خواهد بود .به گزارش فارس،
طبقبخشنامهعلیمعقولیمدیرکلمرکز
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به تمامی
گمرکات اجرایی آمده است در خصوص
شرایط ترخیص خودروهای سواری دارای
ثبتسفارش یا قبض انبار معتبر به تاریخ
یادشده با عنایت به اینکه زمان ترخیص
خودروهای موصوف از محل مصوبه هیات
وزیران حداکثر تا تاریــخ  ۲۴خرداد ۹۷
تعیین شده است ،لذا بدینوسیله به تمامی
گمرکات اجرایی کشور تاکید میگردد از
ترخیص خودروهای مشمول بخشنامه
اشارهشده بعد از تاریخ  ۲۴خرداد  ۹۷اکیدا ً
خودداری فرمایند .مسوولیت اجرای این
بخشنامه با باالترین مقام اجرایی گمرکات
کشور خواهد بود.

  ورود مجلس به نابسامانی بازار
خودرو

حمیدرضا فوالدگر عضو کمیســیون
صنایع مجلسگفت«:گزارشیازنابسامانی
بازار خودرو و اقدامــات وزارت صنعت در
صحن مجلس ارائه خواهد شد ».او گفت:
«نابسامانیها از اواخر سال ۹۵شروع و ابتدا
مقرر شد فقط شرکتهای دارای نمایندگی
مجاز به ثبتسفارش خودروهای خارجی
شــوند و ســپس در تیر ۹۶ثبتسفارش
واردات خودرو کامال متوقف شــد که در
همان مقطع نیز ۵تا ۶هزار دستگاه خودرو
غیرقانونی ثبتسفارش شد و چند ماه بعد
تعرفههای جدید به اجرا درآمد که همین
نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش
را روی خودروهای داخلی هم گذاشــت».
رییسکمیسیونویژهحمایتازتولیدملی
در بخش دیگری از سخنانش درباره علت
عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی
گفت« :خودروسازان میگویند چون هنوز
قیمتها رسما تایید نشده محصول عرضه
نمیکنند و از همین رو سایتهایشان را نیز
بست هاندومعتقدنداگرسایترابازکنندبعدها
بایدبهدستگاههاینظارتیپاسخگوباشند».
او با یادآوری این که بنا بود در هفته جاری
موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص
شود و شورای رقابت رویه قیمتگذاری را
تعیین کند ،گفت« :نظر ما این اســت که
باید بازار از این بالتکلیفی خارج شود چرا که
هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و
قیمتهایغیررسمیبیشتروفضایداللی،
رانت و سوءاستفاده بیشتر میشود».

برق و گاز با يك انباري 180در 3/75متر در يد استيفاي شهاب قاسمي قرار دارد.
 -6يك دستگاه ساختمان مسكوني طبقه اول باال مغازههاي موصوف با مساحت تقريبي حدود 200مترمربع با سازههاي
فلزي و با سقف بتني و آجر با امتيازات آب و برق و گاز كه در يد استيفاي الهورن قاسمي ميباشد.
النهايه با توجه به مراتب فوق ارزش بهاء ملك فوق را با توجه به موقعيت مكاني و جغرافيايي و مد نظر قرار دادن ساير
فاكتورهاي موثر در قضيه و صرفنظر از سوابق ساخت موجود در شهرداري تالش و سوابق اسناد عادي انتقالي چنين
اظهارنظرميگردد:
الف) ارزش هر مترمربع ســاختمان مسكوني به مبلغ  15/000/000ريال و كل ملك  3/000/000/000ريال برآورد
ميگردد.
ب) ارزش هر مترمربع تجاري با توجه به موارد فوق  7/500/000ريال كل مغازه با مساحت مندرج در توضيحات به
مبلغ 14/917/500/000ريال و النهايه ارزش كل ملك مسكوني و تجاري (كل پالك موصوف) با اعيانات مستقر در آن به
ميزان 17/917/500/000ريال توسط كارشناس رسمي دادگستري برآورد و ارزيابي گرديده است .لذا ملك موصوف
مورخ 1397/04/05ساعت 11صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني تالش به فروش ميرسد .قيمت پايه
از بهاي ارزيابي شروع شده و به كساني كه باالترين قيمت را از قيمت پايه پيشنهاد دهند فروخته خواهد شد .و %10
مبلغ پيشنهادي فيالمجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه به پرداخت ثمن معامله
اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد .متقاضيان در صورت تمايل
ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين دفتر اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود.
(ضمنافروشملكباوضعيتموجودميباشد)
سيدجاللمستجابيكلور-دادورزاجراياحكاممدنيدادگستريشهرستانتالش
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139560324001004726مورخ 95/12/21هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکبندرگناوهتصرفاتمالکانهبال
معارض متقاضی آقای عبدالرضا جوکار فرزند ظهراب صادره از بوشهر را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
کشاورزی به مساحت  10556/94مترمربع در قسمتی از پالک  885واقع در قریه قلعه سرحان گناوه محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدت
دو ماه اعتراض خود را به 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 اول 97/3/8:تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/23:
236مالف -مجید امیری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139560324001004723مورخ 95/12/21هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکبندرگناوهتصرفاتمالکانهبال
معارض متقاضی آقای عبدالرضا جوکار فرزند ظهراب صادره از بوشهر را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
کشاورزی به مساحت 37501مترمربع در قسمتی از پالک 885واقع در قریه قلعه سرحان گناوه محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به 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 اول 97/3/8:تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/23:
237مالف -مجید امیری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
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شرایط فروش محصوالت ایرانخودرو
ویژه عید سعید فطر

ایكوپرس -معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایرانخودرو از آغاز برنامه
فروش محصوالت به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر از روز چهارشنبه23
خردادماه خبر داد .مصطفی خان کرمی با اشاره به نیاز و درخواست مشتریان
گروه صنعتی ایرانخودرو گفت :به منظور احترام به اعتماد مشتریان ،برنامه
فروش برخی از محصوالت پرتقاضای بازار هم زمان با فرارسیدن عید سعید
فطر به اجرا گذاشته میشود .وی افزود :در راستای تامین نیاز مصرفکنندگان
حقیقی و جلوگیری از فعالیت واسطهها در بازار خودرو ،در این بخشنامه هر کد
ملی صرفا مجاز به خرید یک دستگاه خودرو است .همچنین در ثبت نام فروش
اقساطی ویژه عید سعید فطر ،مشتریانی که هر یک از محصوالت ایرانخودرو
را در شش ماه گذشته خریداری كردهاند ،امکان نامنویسی نخواهند داشت.خان
كرمی اضافه كرد :در روشهای پیشفروش عید سعید فطر نیز امکان صلحنامه
حذف شده تا صرفا مشتری نهایی نسبت به خرید اقدام کند و فعالیت واسطهها
کاهش یابد .وی با بیان اینكه اعمال كنترل ممكن است سبب كندی فرآیند
نامنویسی شود تصریح كرد :این اقدام با هدف جلوگیری از فعالیت واسطهها و
ایجاد امکان ثبتنام برای مصرفکنندگان نهایی صورت میگیرد كه در نهایت
به نفع مشــتریان خواهد بود .معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو با تاكید
بر یكسان بودن قیمت محصوالت در تمامی نمایندگیهای ایرانخودرو در
سراسر كشور گفت :هیچ یك از نمایندگیهای ایرانخودرو در سراسر كشور
مجاز به فروش خودرو با قیمت باالتر از كارخانه نبوده و در صورت مشاهده یا
دریافت گزارش از سوی مشتریان طبق قوانین برخورد خواهد شد .خان کرمی
با اشاره به استقبال مشتریان از محصوالت ایرانخودرو تصریح کرد :از ابتدای
سال  97تا روز بیستم خردادماه ،تعداد  114هزار دستگاه انواع خودرو تولید
که از این تعداد 112هزار دســتگاه روانه بازار شده است .وی افزود :معاونت
بازاریابی و فروش شركت ایرانخودرو در راستای پاسخگویی به نیاز بازار در
اردیبهشتماه سال  97نسبت به مدت مشابه در سال  96رشد  27درصدی
در فروش را تجربه كرده تا بتواند هر چه بیشتر پاسخگوی تقاضای مشتریان
باشد.خان كرمی تصریح كرد :برنامههای فروش مناسبتی یا ماهیانه ایرانخودرو
پاسخگوی نیاز متقاضیان بوده و مشتریان میتوانند صرفا با مراجعه به پایگاه
اینترنتی فروش محصوالت یا نمایندگیهای این خودروساز نسبت به نامنویسی
اقدام كنند .وی به متقاضیان خرید خودرو توصیه کرد نیاز خود به خودرو را
با خرید مستقیم از شرکت ایرانخودرو تامین كرده و به هیچوجه نسبت به
خرید از ســودجویان و واسطهها در بازارهای آزاد اقدام نكنند .گفتنی است،
طرح فروش ویژه عید سعید فطر از ساعت  10صبح امروز آغاز میشود و تا
زمان تكمیل ظرفیت ادامه خواهد داشــت .مشتریان میتوانند با مراجعه به
سایت فروش اینترنتی محصوالت شرکت ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.
( irدر روش پیشفروش) یا نمایندگیهای مجاز سراســر کشور (در تمامی
روشهای فروش) نسبت به نامنویسی اقدام كنند.

درآمدزایی در معادن آذربایجانغربی وجود ندارد

ایسنا  -رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجانغربی اظهار کرد:
در حال حاضر  15درصد درآمد معادن موجود در آذربایجانغربی میتواند در
استان مدیریت شود که رقم باالیی به شمار میرود اما بخشی از این درآمد به
علت راکد بودن برخی از معادن ،محقق نمیشود .جعفر صادقاسکندری اظهار
کــرد :در آذربایجانغربی  805واحد صنایع معدنی با اشــتغالزایی  21هزار و
 737نفر وجود دارد و عمده صنایع معدنی بزرگ موجود در این استان شامل
صنایع استحصال طال ،نقره ،جیوه و سیانور سدیم ،صنایع سیمان ،صنایع تولید
آجر ،صنایع تولید سفال ،واحدهای شستوشو و دانهبندی شن و ماسه ،تولید
آسفالت ،تولید انواع محصوالت بتنی و سیمانی و صنایع دانهبندی و فرآوری
سیلیس است.وی با اشاره به استخراج  192نوع سنگ تزئینی از معادن استان
بیان کرد :مرمر ،مرمریت ،تراورتن ،کنگلومرا ،چینی ،گرانیت و بازالت از جمله
این سنگها به شمار میروند.

بسته پیشنهادی بخش تعاون
در راستای حمایت از تولید داخلی

ایسنا -رییس اتاق تعاون ایران با تشریح مهمترین چالشهای اقتصادی
 ۱۴محور پیشــنهادی برای حمایت از تولید داخلی را مطرح کرد .بهمن
عبداللهــی رییس اتاق تعاون ایران بــا بیان اینکه عنایت ویژه مقام معظم
رهبری بر تولید داخلی در چند سال اخیر محور بیانات ایشان بوده است،
ابراز کرد :رشد سرمایهگذاری داخلی ،فراهم کردن بسترهای مناسب برای
رشد اقتصادی ،فراهم کردن زمینه برای توانمندی بخش تعاونی و خصوصی
و مردمی کردن اقتصاد ،عملیاتی کردن سیاستهای کلی نظام و بهبود فضای
بوکار ،توجه به کیفیت تولید داخلی ،اولویت خرید کاالهای داخلی،
کســ 
لزوم استفاده از فناوریهای جدید و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در
تولید محصوالت داخلی ،مشارکت بخش مردمی اقتصاد در تکمیل طرحهای
نیم ه تمام عمرانی ،تصویب سیاستهای حمایتی از تولید ،معرفی فرصتهای
ســرمایهگذاری به بخش غیر دولتی ،استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای
توســعه کشور ،ارتقای سطح بهرهوری عوامل تولید ،رهایی از وابستگی به
درآمدهای نفتی ،جلوگیری از خامفروشی توسعه صادرات غیرنفتی و ...تنها
بخشــی از مطالبات کالن رهبری در حوزه تولید کشور است که ریشه در
اقتصاد مقاومتی دارد.
آگهیدادنامه
پرونده كالســه  9609987726800433شــعبه  101دادگاه كيفري دو شــهر ديلم تصميم نهايي شماره
9709977726200182
شــاكي :خانم رقيه غالميان فرزند علي با وكالت آقاي يوســف پذيره فرزند محمد به نشــاني شهر بندر
ديلم -ديلم -خ شهيد باهنر -ك سوم غربي
متهم :آقاي جواد جوكار فرزند خسرو متواري
اتهام :ترك انفاق
گردشــكار :دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات معموله ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از
خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصــوص اتهام آقاي جواد جوكار فرزند خســرو متولد  1361داير بــه ارتكاب بزه ترك نفقه موضوع
شــكايت آقاي يوســف پذيره به وكالت از خانم رقيه غالميان دادگاه با عنايت به مجموع اوراق و محتويات
پرونده و توجها به شــكايت شاكي ،تحقيقات ميداني صورت گرفته توسط كالنتري مركزي ديلم ،اظهارات
شــهود تعرفه شــده كه همگي حكايت از ترك نفقه از ناحيه متهم داشته و همچنين كيفرخواست صادره از
دادســراي عمومي و انقالب ديلم و اينكه متهم عليرغم ابالغ وقت دادرســي از طريق نشر آگهي در جلسه
دادرسي حضور نيافته و در برابر اتهام انتسابي دفاعي به عمل نياورده و ساير قرائن و امارات موجود در
پرونده و با جميع جهات بزه انتسابي به نامبرده را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده  53قانون حمايت
خانواده مصوب  1391/12/1و ماده  19قانون مجازات اسالمي مصوب  1392حكم به محكوميت نامبرده
به تحمل شــش ماه حبس تعزيري صادر و اعالم مينمايد .راي صادره غيابي بوده و ظرف مهلت بيســت
روز پــس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديد نظر
خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان بوشهر ميباشد.
علي كرهبندي -رئيس شعبه  101دادگاه كيفري دو شهرستان ديلم
آگهیمزایدهاموالغیرمنقولمرحلهاول
بدین وسیله اعالم میگردد سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک آپارتمان به مساحت 104/75
مترمربع به شماره ملک  94827798ب واقع در بخش  28گیالن به حدود اربعه شماال :اول دیواریست به
طول  2/50متر به پالک  -9/5383دوم دیوار و پنجره است به طول  5/50متر -سوم به وضعیت غربی به
طول  1/10متر -چهارم دیوار و پنجره به طول  7/60متر هر سه قسمت اخیر به حیاط مشاعی شرقا :اول
به طول  3/90متر به پالک  -9/5383دوم به وضعیت جنوبی به طول  4متر -ســوم به طول  5/70هر دو
به راه پله اختصاصی جنوبا :اول دیوار و پنجره و لبه تراس به طول  3/20متر -دوم به طول  6/60متر هر
دو قســمت به حیاط مشــاعی غربا :دیواریست به طول  7/80متر به پالک  9/5377به مالکیت خانم تهمینه
کامــران ریک واقع در شهرســتان تالش ،چهارراه طاهری ،کوچه جعفر طیار  5توقیفی در پرونده کالســه
/951595ج که توســط کارشناس دادگســتری به مبلغ پایه یک میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و
ششصد و بیست و پنج هزار ریال ارزیابی شده است در مورخه  1397/3/27روز یکشنبه ساعت  11الی 12
صبح از طریق مزایده (مرحله اول) در اجرای احکام کیفری تالش به فروش میرسد .شخص یا اشخاصی که
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده شناخته شده وفق مقررات بهای آن اخذ و تحویل میگردد.
متقاضیان میتوانند ظرف  5روز قبل از مزایده از مورد مزایده بازدید نمایند.
مرامی -دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب تالش

