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رئیس کل بانک مرکزی:
بخش واقعی اقتصاد روند رو به بهبود دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاخص های کالن اقتصاد کشور موید 
روند رو به بهبود بخش واقعی اقتصاد است.

به گزارش ایسنا، طبق اعالم بانک مرکزی محمدرضا فرزین در نخستین 
جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در دور جدیدکه به 
ریاست سپهر خلجی برگزار شد، عوامل موثر بر نوسانات اخیر نرخ ارز را 

مورد اشاره قرار داد.
در این جلسه پیشنهاد دستگاه های عضو جهت کنترل انتظارات تورمی 

در بازار ارز مطرح و متناسب با آن تصمیماتی اتخاذ شد.
گفتنی است؛ ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با هدف 
هماهنگی در امور اطالع رسانی، پاسخگویی به موقع توسط مسئوالن، 
مقابله با جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور، مرداد 
ماه ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تایید مقام معظم 

رهبری تشکیل شده است.

مدیرکل دفتر توزیع وزارت صمت:
 قول می دهم تا ۲ ماه آینده بازار روغن موتور

به ثبات برسد
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت از ثبات تولید و قیمت 

روغن موتور تا دو ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد نظرزاده در یک بخش خبری اظهار 
کرد: امروز مشکالت روغن موتور نسبت به چهار ماه گذشته بسیار کاهش 

یافته است و مشکل خاصی در تولید و عرضه روغن موتور وجود ندارد.
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت افزود: عرضه مستقیم 
روغن موتور در پایانه ها و افزایش بازرسی ها، موجب کاهش التهابات عرضه 
این محصول در سطح بازار شده است و شاید هنوز به قیمت مصرف کننده 
نرسیده باشد که البته بخشی از این افزایش قیمت مربوط به خدماتی است 

که ارائه می شود.
نظرزاده از ساماندهی این بازار تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: قول 
می دهم تا دو ماه آینده سه درصد فروشگاه های کشور ذیل دقیق ترین 
سامانه های اطالعاتی وزارت صمت مدیریت شود و قیمت عرضه روغن 

موتور کامالً متناسب با نرخ مصوب باشد.
وی همچنین با بیان اینکه شفافیت و رسمی کردن ازجمله سیاست های 
وزارت صمت است، تصریح کرد: از مردم درخواست می کنیم هر خریدی 

که از هر فروشگاهی انجام می دهند حتماً فاکتور دریافت کنند.
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت ادامه داد: در حدود یک 

درصد از فروشگاه ها به سامانه فروشگاهی تجهیز شده اند.
وی بیان کرد: اگر ۱۵ درصد جایگاه ها، عرضه با قیمت متعادل و رسمی 
داشته باشند، بازار کامالً کنترل می شود و این موضوع موجب از بین رفتن 

حباب قیمت می شود.

 دولت برای اقتصاد و معیشت مردم نقشه راه ندارد!

همهاقشارمردمازگرانیهامینالند
تیم  کار  لطف ا... سیاهکلی گفت: خروجی 
اقتصادی دولت آقای رئیسی نشان می دهد در 
حوزه معیشت مردم، وضعیت مساعد نیست 
خانواده ها،  اقتصادی  شرایط  بهبود  وعده  و 

همچنان بر زمین مانده است.
اقتصاد۲۴- علیرغم اینکه قرار بود سیدابراهیم 
رئیسی، اقتصاددانان را به خط کند تا اقتصاد 
کشور و به تبع آن، معیشت مردم را از بحرانی 
دهد،  نجات  بود،  آن  گرفتار  سال هاست  که 
دولت سیزدهم  زود مشخص شد،  اما خیلی 
مخصوصاً در تیم اقتصادی اش دچار آشفتگی 

است.
این آشفتگی به حدی است که حتی از درون 
دولت هم انتقاداتی به آن وارد شد؛ نمونه آنکه 
سعید محمد، دبیر معزول شورای عالی مناطق 
تیم  ناهماهنگی  از  توئیتی  در  هم  کشور  آزاد 
»ناهماهنگی،  نوشت:  و  کرد  انتقاد  اقتصادی 
تیم  آفت های  از  کم تجربگی  و  بی برنامگی 
اقتصادی دولت است ... البته سکوت مجلس 
جای تامل دارد! قطعا رضایت مردم مهم تر از 
رضایت سهم خواهان است، ولی ظاهرا از این 

تیم همه راضی اند به جز مردم!«
در همین خصوص، لطف ا... سیاهکلی، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ 
گفت: اینکه برخی بگویند تیم اقتصادی دولت 
سیزدهم انسجام دارد یا عده ای بگویند انسجام 
ندارد، مهم نیست، موضوع بااهمیت، خروجی 

کار است.
وی افزود: اکنون خروجی کار تیم اقتصادی 
حوزه  در  می دهد  نشان  رئیسی  آقای  دولت 
معیشت مردم، وضعیت مساعد نیست و وعده 
بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها، همچنان بر 
زمین مانده است؛ چه دولت های قبلی و چه 
این دولت، نتوانستند مشکل معیشتی مردم را 

حل کنند.
نماینده قزوین تصریح کرد: مشکل معیشتی 
از جامعه  گروه خاص  یک  به  تنها  در کشور 
دریافتی  از  دولت  کارکنان  یعنی  برنمی گردد، 
زندگی  کفاف  می گویند  و  دارند  گله  خود 
کارگران  از طرفی،  و  نمی دهد  را  پرهزینه شان 
هم با اینکه افزایش حقوق داشتند، اما تورم به 
قدری باالست که آن ها هم در اداره زندگی خود 
گیر کرده اند. همین وضعیت برای دیگر مردمان 
جامعه هم که از بخش های دیگر درآمد دارند، 
وجود دارد و به عبارت ساده، چرخ زندگی شان 

به راحتی نمی چرخد.
سیاهکلی اظهار داشت: اینکه تیم اقتصادی 
دولت یکپارچه هست یا نه، به مردم ارتباطی 
این است  آن چیزی که مهم می باشد  ندارد، 
که دولت باید تیمی کاربلد در راس امور، به 
خصوص در حوزه اقتصاد قرار دهد تا مردمی 

برخی  با  بودند  تورم  فشار  زیر  سال ها  که 
زندگی شان  آن ها،  اجرای  و  تصمیم گیری ها 
عادی تر از قبل دنبال شود. اکنون روند دولت 
پیگیری که احساس  و  راه حل  از دادن  نشان 
بشود،  مرتفع  مردم  معیشت  مشکل  شود 

نیست.
دولت برای بحران های به وجود آمده در 
اقتصاد و معیشت مردم، نقشه راه ندارد

باید  اقتصاد کشور  به  نگاه  یادآور شد:  وی 
زیرساختی باشد. برخی ساختار های ما در حوزه 
اقتصاد در روند کار و حل مساله، ایراد دارند، اما 
به باور من، ساختار در حوزه اقدام است. شاید 
برخی چارت بندی ها در سیستم اقتصاد کشور 
اشکال داشته باشد، اما مهم تر از این ها، ما هنوز 
در صدر دولت برای رسیدن به اهداف شان و 
اقتصاد که می خواهند چه کنند،  حل مساله 
چیزی نمی بینیم و به نظر، مشکل اصلی این 
وجود  به  بحران های  برای  دولت  اینکه  است. 
راه  اقتصاد و معیشت مردم، نقشه  آمده در 

ندارد، باعث گله و نگرانی ما است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ 
به اینکه مجلس برای این تغییر رویکرد دولت 
گفت:  دارد؟  برنامه ای  چه  اقتصاد  حوزه  در 
است.  مجلس  در  ما  کار  مهم ترین  نظارت، 
از مهم ترین بررسی  ها و  تصویب بودجه یکی 
نظارت های مجلس بر کار دولت در آینده است. 

گاهی زاویه ای که بین مجلس و دولت بر سر 
تصویب بودجه پیش می آید فارغ از اینکه حق 
با کیست، باعث عدم  موفقیت در کار که همان 

اجرای درست بودجه سالیانه است، می شود.
بودجه باید به گونه ای بسته شود تا کسی راه 

فرار پیدا نکند
به گونه ای بسته  باید  بودجه  به گفته وی، 
شود تا کسی راه فرار پیدا نکند و یادمان باشد، 
بستن منطقی بودجه و اجرای دقیق آن، بخش 
حل  را  کشور  اقتصادی  مشکالت  از  زیادی 
می کند اما چون برخی اشکاالت در تصویب و 
همچنین اجرای بودجه دیده می شود، مشکالت 
مشهود است و حتی گاهی عمق پیدا می کند که 

باعث نارضایتی و خلل در کار می شود.
مجلس  همکاری  گاهی  گفت:  سیاهکلی 
از حد  بیش  بودجه  بر سر تصویب  با دولت 
معقول است و گاهی ما چیز هایی را تصویب 
نبوده  دولت  و خواست  میل  اصالً  که  کردیم 
است. اختالف نظر بین دولت و مجلس اشکال 
ندارد، اما اختالفات فاحش، حتماً در ادامه کار 

اختالل به وجود می آورد.
وی تصریح کرد: وقتی بودجه ها طوری بسته 
با تحقق آن، فاصله دارد، شاهد  می شود که 
معیشت  و  کشور  اقتصاد  کار  در  اشکاالتی 
مردم می شویم. بودجه سال ۱۴۰۱ هم با توجه 
به حساسیت هایی که وجود داشت، باز هم با 

اشکال بسته و اجرا شد.
نباید ۲۹۰ نماینده حاضر در مجلس توأمان در 

موضوع بودجه اظهارنظر کنند
نماینده قزوین اظهار داشت: من با این نحو 
تصویب بودجه، مخالفم، چون این موضوع یک 
امر تخصصی است. آیا ۲۹۰ نماینده حاضر در 
دارند؟  بودجه  موضوع  در  تخصص  مجلس، 
وقتی هر کسی در مجلس می تواند در خصوص 
بودجه اظهارنظر کند و روی اظهارات خود تالش 
داشته باشد، حتماً بودجه سالیانه کشور، خیلی 
تغییر پیدا می کند. این روند را من نمی توانم 
تایید کنم و به نظرم خیلی بیشتر از این حرف ها 
باید به موضوع تخصصی نگریست. با وضعیت 
کنونی، هیچ وقت بودجه کشور، شکل کامل و 

جامع پیدا نمی کند.
سیاهکلی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه، 
مهم ترین سند مالی کشور است و ضمناً باید 
در ادامه برنامه های پنج ساله توسعه کشور 
اهداف کشور  یعنی  تصویب شود؛  و  نوشته 
بلندمدت  در  به خصوص  اقتصاد،  حوزه  در 
حالت  نگاه مان  اینکه  نه  باشد  مدنظر  باید 
در  بودجه  متاسفانه  باشد.  داشته  مُسکنی 
به تصویب می رسد که  گونه ای  به  ما  کشور 
سال به سال شاهد عمق پیدا کردن مشکالت 
معیشتی هستیم و این حقیقتاً باعث تاسف 

و تامل است.

اخبار

سیاهکلی: بودجه، مهم ترین 
سند مالی کشور است و ضمنًا 

باید در ادامه برنامه های پنج 
ساله توسعه کشور نوشته و 
تصویب شود؛ یعنی اهداف 
کشور در حوزه اقتصاد، به 
خصوص در بلندمدت باید 

مدنظر باشد نه اینکه نگاه مان 
حالت ُمسکنی داشته باشد

گروه اقتصاد - مصرف بنزین در کشور طی امسال رشد ۱۶ درصدی 
داشته و به گفته مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش، میزان 

تولید روزانه بنزین ۱۰۳.۵ میلیون لیتر است.
بر اساس آخرین آمارهای اعالمی مصرف روزانه بنزین با افزایش ۱۶ 
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ میلیون لیتر رسیده است. به 
گفته مسئوالن مصرف بنزین کشور در گذشته فقط در بعضی از روزهای 
پر تردد در فصل تابستان به این اعداد می رسید، اما ثبت این ارقام در 
زمستان که تردد خودروها و سفرهای بین شهری به نحو قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا می کند، بی سابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخالف 

گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.
آقای مرتضی عابدینی مدیر تامین و توزیع پخش فرآورده های نفتی در 
خصوص آمار مصرف بنزین می گوید: باالترین رقم مصرف بنزین تجربه 
۱۲۰ میلیون لیتر در تعطیالت پاپان تابستان ۱۴۰۱ بوده اما اکنون روند 

تغییر کرده است.
موضوعی که در کنار افزایش سرقت از خطوط لوله های فرآورده های 

نفتی، اجرای طرح های مدیریت مصرف بنزین را الزامی می کند.
افزایش چشمگیر تعارضات به خطوط فرآورده های نفتی

در رابطه با سرقت از خطوط لوله های فرآورده های نفتی، مدیر عامل 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت آقای ارسالن رحیمی می گوید: در 
گذشته تعارضات به خطوط فرآورده های نفتی در سال تنها چند مورد 
بود ولی اکنون به جایی رسیده که در سال به شکل هفتگی تعارض به 

خطوط لوله را داریم .
او افزود: با توجه به این که اکنون فرآورده های نفتی و حامل های انرژی، 
قیمت افزایشی دارند بنابر این تعارضات نیز به شکل چشمگیری افزایش 

پیدا کرده است.
خطوط فرآورده های نفتی

با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت مصرف بنزین بسیار حائز اهمیت 
است. از جمله طرح ها در راستای این هدف کاهش سقف سهمیه آزاد 
خودرو های شخصی با دو رویکرد کاهش قاچاق بنزین و صرفه جویی در 

میزان مصرف بود که  هم اکنون در حال اجرایی شدن است.
آقای جلیل ساالری معاون وزیر نفت در پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی بیان کرد: سواری های شخصی یک سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی 
دارند که میزان آن ۶۰ لیتر است عالوه بر آن یک سهمیه به شکل اعتبار 
هم دارند که می توانند از کارت خودشان استفاده کنند و این سهمیه ۲۵۰ 
لیتر بود که اکنون با توجه به این که تراکنش ۶ درصدی را داشته ایم عدد 

را روی ۱۵۰ لیتر مدیریت کرده ایم.
طرحی که به علت امکان استفاده از کارت آزاد موجود در جایگاه ها مردم 

آن را احساس نکرده اند.
یکی از شهروندان در این زمینه می گوید: برای بنزین از کارت شخصی 
استفاده نمی کنیم و به صورت آزاد از جایگاه ها می زنیم و هیچ فرقی ندارد.

را احساس  تفاوت  این طرح اصال   اجرای  با  شهروند دیگری گفت: 

نکردیم و روند هیچ تغییری نکرده است. اما به گفته مسئوالن این طرح 
منجر به کاهش ۲ تا ۳میلیون لیتری مصرف بنزین شده است.

طرح بعدی که در زمینه مدیریت مصرف بنزین در نظر گرفته شد، 
موضوع سوآپ بنزین است.

در رابطه با سوآپ بنزین آقای ساالری معاون وزیر نفت گفت: طبیعتا 
هر آن که چه بتوانیم از منطقه شمال کشور فرآورده ها را با استاندارد های 
منطبق بر استاندارد های ملی وارد کرده و در جنوب کشور تحویل دهیم، 
مفید خواهد بود و به عبارتی یک روشی است که عالوه بر این که ارزش 
افزوده برای کشور خواهد داشت می توانیم شرایط سوخت رسانی را هم 

تسهیل گری کنیم.
 تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ نشده است

اما اطالع رسانی های دولت در رابطه با این طرح ها شایعه افزایش قیمت 
بنزین را هم به دنبال داشت و برخی از افراد نیز بر این شایعات دامن زدند.

آقای علی اکبر نژادعلی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در 
خصوص شایعات افزایش نرخ بنزین مطرح کرد: هیچ گونه تصمیمی مبنی 
بر تغییر در سهمیه، سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ 

نشده  و این موضوعات مطرح نیست.
میزان تولید بنزین کشور چقدر است؟

آقای مروج مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی می گوید: میزان تولید با توجه به میزان مصرف 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است . مجبور شده ایم که از تمام 
پتانسیل های موجود در کشور استفاده کنیم حجم تولید در سال گذشته 
متناسب با میزان مصرف، میانگین روزانه حدود ۹۷ میلیون لیتر بوده است 
و امسال میزان تولید از ابتدای سال تاکنون روزانه ۱۰۳.۵ میلیون لیتر 

است.
به گفته کارشناسان این حوزه عالوه بر ضرورت اجرای اصولی و درست 
طرح های مدیریت مصرف بنزین با توجه به شرایط ،استفاده  کمتر از 
خودروهای تک سرنشین نیز در مصرف بنزین تأثیر بسزایی خواهد داشت.

مصرف بنزین امسال 1۶ درصد رشد کرده است
لزوممدیریتمصرفبنزین

تولد  تاریخ  به  حسین  فرزند   ۲۳80۵41۶81 ملی  کد  به  کردستانی  علی  اینجانب  دانشجویی  کارت   
1۳8۳/0۶/14 ورودی سال 1401 رشته مهندسی نقشه برداری مفقود گردیده است.)کد1401/10/247(

اصل وکالتنامه فروش وتام در مورد منزل مسکونی واقع در شهر قم .منطقه نیروگاه کوچه ۳۶ پالک ۲۳۹ 
فرعی مفروز شده از 1۹41 اصلی ،متعلق به آقای حیدر صیاد مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/10/248(

  سند کمپانی  و برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 91 
و شماره پالک : 46ط571ایران20 و شماره شاسی : NAACJ1JC8CF126046 و شماره موتور : 147H0019015  به 

نام صاحب سند : محمد رس بینا مفقودی  گردیده و زا درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/249(

کارت خودرو و بیمه نامه ثالث و بدنه خودروسواری تندر 90 اتومات مدل 1394 شماره پالک 432ن45 
به  متعلق   NAALSRBYWFA509855 شاسی  شماره  و   100012866RD068727 موتور  شماره 
اینجانب مهدی مرادی فرزند اسدا... شماره شناسنامه 1820 کد ملی 0057462259 در تاریخ 1401/10/15 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کارت خودرو و بیمه نامه ثالث و بدنه خودروسواری تندر 
و شماره شاسی   100012866RD068727 موتور  پالک 432ن45 شماره  مدل 1394 شماره  اتومات   90
NAALSRBYWFA509855 متعلق به اینجانب مهدی مرادی فرزند اسدا... شماره شناسنامه 1820 کد 

ملی 0057462259 در تاریخ 1401/10/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/250(

گواهینامه پایه دو و کارت پایان خدمت متعلق به اینجانب مهدی مرادی فرزند اسدا... شماره شناسنامه 1820 
کد ملی 0057462259 در تاریخ 1401/10/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/251(

آگهی تاسیس موسسه
بهشت  معلولین جسمی حرکتی غنچه های  توانبخشی  اساسنامه موسسه خیریه  و  تقاضانامه  خالصه 
شهرستان تیران و کرون که در تاریخ 1392/10/9 تحت شماره )74( و شناسه ملی 14003817278 در این 

اداره به ثبت رسیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود.
1- موضوع موسسه: نگهداری و پرورش و بازتوانی معلولین جسمی حرکتی

افجان-  افجان -جنب ورزشگاه شهدای  و کرون - روستای  تیران  اصلی موسسه: شهرستان  ۲-مرکز 
کدپستی 8538155481

۳- سرمایه موسسه؛ مبلغ پنجاه میلیون ریال
4- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۵- مدیران و صاحبان امضاء ابوالفضل ابوترابی به عنوان رئیس هیات مدیره و مهدی غیور به عنوان نائب 
رئیس و مهدی کرمی به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت سه سال و سعید کرمی به عنوان مدیرعامل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور موسسه با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 

مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران و کرون- مهرداد محمدی

دفترچه کارشناسی با ابوالفضل صادق ترکی و شماره پروانه 12970 از تاریخ 1401/08/01مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/252(

ایران  با شماره پالک 68  با رنگ سفید روغنی مدل 1396   )TU3 206( 2 کارت خودرو پژو 206 تیپ
821ط99 با شماره موتور 165A0088934 و شماره شاسی NAAP03EEXHJ054098 به نام ویدا چابک 

در تاریخ 10/10/1401 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/253(

   کارت هوشمند خودروی  وانت دوکابین  و نام وسیله نقلیه : تویوتا و رنگ خودرو : سبز متالیک و مدل 
  MROEX19GX73028681 : وسیله نقلیه : 2007  و شماره پالک : ایران 95 945ن29  و شماره شاسی
و شماره موتور : THXA078S6J3028681  به نام صاحب سند : امید حسین زهی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/254(

11 شماره شاسی  ایران   ۶۶ پالک 1۵۶ ل  ۲014 شماره  مدل  قرمز  رنگ  فور  راو  تویوتا  کارت خودرو 
JTMDF4EVXEJ شماره موتور 2ARE825958 به نام حسن فروتن با کد ملی 04۵04۲888۵ شماره 

باشد.  اعتبار ساقط می  از درجه  تاریخ 1401/10/1۶مفقود گردیده و  براتعلی در  شناسنامه 1۹4۳ فرزند 
)کد1401/10/255(

برگ سبز خودرو و کارت خودرو   سواری  به نام وسیله نقلیه : اریزو۶ و رنگ خودرو : سفید  و مدل 
وسیله نقلیه : 1۳۹8 و شماره پالک : ۲1_۲۷8ب8۲ و شماره شاسی : NATGCADR4K1000365 و 
شماره موتور : MVME4T15BAKK000259  به نام صاحب سند : امید گچلو سواری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/256( 

برگ سبز خودرو  نوع وسیله نقلیه : شخصی و نام وسیله نقلیه : پراید sx 1۳1 و رنگ خودرو : 
: 10ایران ۲۳۷ط۷۶ و شماره شاسی :  : 1۳۹0 و شماره پالک  متالیک و مدل وسیله نقلیه  زیتونی  سبز 
S1412290796190 و شماره موتور : 4223641 به نام صاحب سند : محسن آزادبختی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. )کد1401/10/257( 

برگ سبز خودرو  و کارت هوشمند خودروی  سواری و نام وسیله نقلیه : پژو 206 و رنگ خودرو : سفید  و 
مدل وسیله نقلیه : 1395 و شماره پالک : 681ی59 ایران 20 و شماره شاسی : naap03ee2gj824955 و  شماره 
موتور : 165a0058767 به نام صاحب سند : زهرا سلیمی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/10/258(

بدینوسیله اعالم می دارد کارت بازرگانی به شماره1400۵۵8۶۵۳4 به نام شرکت پترو انرژی ساکار مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/10/259(

برگ سبز خودرو ، سند کمپانی، کارت سوخت زهرا سرکوهی جبالبارزی با کد ملی 5839943223 و شماره 
شناسنامه 1582فرزند درویش خودرو پارس رنگ سفید مدل 1۳94 شماره پالک 45 ایران 497ق 23شماره 
شاسی NAAN21CA9ER000204 شماره موتور124K0582757به نام زهرا سرکوهی جبالبارزی در تاریخ 

1401/10/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/260(

  سند مالکیت و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و کارت خودرو و سایر مدارک   سواری شخصی  به نام وسیله 
نقلیه : سمند LX مالتی پلکس  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹4 و شماره پالک : ۶۶ 
4۵۵ص۷۶ و شماره شاسی : FF044695 و شماره موتور : 124k0750679  به نام صاحب سند : بهنام صفری 

محمودآباد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/261(

سند کمپانی   پژو پارس به نام وسیله نقلیه : پارس  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹1  و شماره 
پالک : ایران ۶8 /۷84/ه۲۷  و شماره شاسی : NAAN01CA1CE277391 و شماره موتور : 12490284580 

به نام صاحب سند : مجتبی اکبری پژو پارس  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/262(

برگ سبز خودرو باری سنگین  به نام وسیله نقلیه : هیوندای  و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 
  D4DB9415762 : 8۹  و شماره پالک : 65ایران722ع64  و شماره شاسی : 73911789013732  و شماره موتور

به نام صاحب سند : صادق مقبلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)1401/10/263(

گواهینامه رانندگی پایه دو به شماره ۹۳8۲۹1001۳ و تاریخ صدور 1۳۹۳/0۶/۲0 به نام حسن فروتن با کد 
ملی 04۵04۲888۵ شماره شناسنامه 1۹4۳ فرزند براتعلی در تاریخ 1401/10/1۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )1401/10/264(

کارت هوشمند خودروی   سواری  و نام وسیله نقلیه : ساینا و رنگ خودرو : مشکی و مدل وسیله نقلیه : 1401  
   M15/9499806 : و شماره موتور  NAS831100N5781294 : و شماره پالک : ۶1ط۵۵۷ ۶٨ و شماره شاسی

به نام صاحب سند : مهدی محمدی سخا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )1401/10/265( 

کارت سبز و کارت موتورو  سند مالکیت موتور نوع وسیله نقلیه : موتور  و نام وسیله نقلیه : موتور سیکلت کبیر 
150 و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و مدل موتورسیکلت : 1395  و  شماره پالک : 1۳۳-61586 و  شماره موتور 
: 0149NCV205774 و  شماره تنه : NCV150A9508571  به  نام مالک : علیرضا غالمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/267(

  کارت هوشمند سوخت و سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو  و سند فروش  و کارت خودرو  
و کارت هوشمند خودرو و کارت بیمه خودرو  و معاینه فنی خودرو  به پالک خودرو   باری  به نام وسیله نقلیه : 
ایسوزو و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : NPR70L و شماره پالک : 44_۲۷۷ع۶۲  به نام صاحب سند 

: مریم شفیعی مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/268(

شماره  به  سفید  رنگ  1۳۹8به  مدل  ای  دنده   MTکوییک بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ  اصل 
انتطامی1۳ه1۲۹ ایران ۹۳ به شماره موتور M1۵/8۷۷8۳۲۶ و شماره شاسی NAS841100K101۳8۳8بنام 

محمود صانعی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای ۳۲۹ - 1۳۹۶ مورخ 1۳۹۶/01/۳0  تصرفات آقای / خانم حسین سیالوی فرزند 
کاظم صادره از اهواز شماره شناسنامه 1۹844 دارای کد ملی شماره 1۷۵0۹۶۲۶۵۹ نسبت به 
یک باب ساختمان به مساحت ۶4/۹۷ متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک ۲۶۹0/80۶ واقع 
در بخش ۲ اهواز، اخبار خروجی به نام صباح فاخری راد منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده ۳ 
قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم اگهی میگردد تا هرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
اگهی بمدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور 

سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/04

نصرت اهلل 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

۵/۲4۳4 م/الف


