
اقتصاد
 شنبه 8 بهمن 1401/ شماره 1416

5روزنامه صبح ایران اخبار  

 آقای وزیر صمت وعده تولید ۳ میلیون خودرو چه شد؟

وعده ای که عملی نشد

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ وزیر محبوب رئیسی 
صمت  وزارت  سکاندار  نیم  سال  و  یک  حدود 
از  تنها به هیچ یک  نه  این مدت  اما در  است، 
وعده های خود عمل نکرده، بلکه همان تولید کم 

خودرو را نیز کاهشی تر کرده است.
از  یکی  خودرو  صنعت  مشکالت  حل  شاید 
برنامه های وزیر صمت در دولت سیزدهم بوده، 
اما کاهش عرضه خودرو و تورم قیمت در بازار 
پُر طرفدار خودرو همچنان به مشکالت دولت 
نقصی  علت  به  هزار خودرو  ده ها  که  گذشته 
قطعات در پارکینگ خودروسازان خاک می خورد، 

افزوده است.
وزیر  امین  فاطمی  که  بود   ۱۴۰۰ شهریور 
پیشنهادی صمت، برنامه ای با محور های مختلف 
بهارستان  مقابل  اعتماد،  رأی  کسب  جهت 
نشینان معرفی کرد. بخشی از این برنامه درباره 
خودرو بود که طی آن فاطمی امین مدعی شده 
تیراژ ۳  به  را  خودرو  تولید  می خواهد  که  بود 

میلیون خودرو در سال برساند.
در همان زمان دستیابی به تولید سه میلیون 
خودرو و یک میلیون صادرات در سال ۱۴۰۴ از 
سوی برخی کارشناسان غیر ممکن عنوان شد 
چراکه آنان معتقد بودند، تولید این میزان خودرو 
زمان بر بوده و حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز دارد و ظرف چهار سال قابل اجرا 

نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، بر اساس وعده وزیر 
در  باید   ۱۴۰۴ سال  تا  رئیسی  دولت  صمت، 
جدول خودرو جایی بین آلمان و هند قرار بگیرد، 
بلکه  نشده  ترسیم  نه تنها  امروز  تا  که  جدولی 
تمام رویا های مردم برای صاحب خودرو شدن را 

دست نیافتنی کرده است.
رویاپردازی برای رسیدن به وزارت صمت

هر ایرانی آرزو دارد که صنعت خودرو سازی 
سایر  با  بتواند  که  برسد  جایی  به  کشورش 
رقابت  این صنعت  در  نام  کشور های صاحب 

کند و وعده فاطمی امین محقق شود، اما با چه 
برنامه و ساختاری هنوز مشخص نیست! وزیری 
که تاکنون نتوانسته بازار داخلی را به ثبات عرضه 
نام صنعت  و قیمت برساند چطور می خواهد 
ایران را در جدول خودرو جایی بین آلمان و هند 

قرار دهد!
ایران خودرو و سایپا به همراه دیگر خودروسازان 
کوچک کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳ هزار و 
۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند. مطابق آمار های 
رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
این آمار با افت ۲.۹ درصدی در مقایسه با سال 
خودرو(  دستگاه   ۶۹۸ و  هزار   ۹۹۱ )تولید   ۹۹

همراه شد.
بزرگ ترین  چین  که  است  حالی  در  این 
تولیدکننده خودرو سواری در جهان طی ماه های 
ژانویه تا سپتامبر امسال بوده به طوری که ۱۶ 
میلیون و ۳۶۱ هزار دستگاه خودرو سواری در 
این مدت تولید کرده و سهم ۳۲.۸ درصدی از کل 
تولیدات جهان را به خود اختصاص داده است. 
تولید خودروی چین ۱۵.۱ درصد در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
آمریکا با تولید ۵ میلیون و ۲۹۲ هزار دستگاه 
خودرو سواری در رتبه دوم و ژاپن با ۴ میلیون و 
۸۲۶ هزار دستگاه در رتبه سوم از این نظر قرار 
به  نسبت  نیز  آمریکا  خودرو  تولید  داشته اند. 
مدت مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد رشد داشته، 
اما تولیدات ژاپن با افت ۲.۱ درصدی مواجه شده 
است. هند با ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه، کره 
جنوبی با ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دستگاه، آلمان با 
۲ میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه، مکزیک با ۱ میلیون 
و ۷۶۰ هزار دستگاه، برزیل با ۱ میلیون و ۳۵۶ 
و ۲۷۱ هزار  میلیون  با ۱  اسپانیا  هزار دستگاه، 
دستگاه و ایران نیز با ۹۴۹ هزار و ۸۱۷ دستگاه به 

ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.
حرف درمانی وزیر صمت برای بهبود صنعت 

خودرو بی تأثیر بود  
مقام  قائم  خالقی،  آرمان  رابطه  همین  در 
دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت در گفتگو 
با اقتصاد ۲۴ گفت: اعالم وعده هایی که تحقق 
آن با هیچ یک از برنامه های فعلی وزارت صمت 
همخوانی و مطابقت ندارد باعث بی اعتمادی 
بیشتر مردم به حرف ها و سیاست های اقتصادی 

دولت می شود.

به گفته خالقی، دستیابی به تولید سه میلیون 
خودرو و یک میلیون صادرات به معنی طراحی 
با کمترین نقص و  و عملیاتی کردن برنامه ای 
هدفی متعالی برای جبران کاستی ها در صنعت 
خودروسازی کشور است نه اینکه خودرو را به 

کاالی لوکس و گران در بازار تبدیل کنند.
و  و معدن  دبیرکل خانه صنعت  مقام  قائم 
تجارت گفت: وقتی دولت موضوعی را به عنوان 
سیاست کالن مطرح می کند، قاعدتاً باید برای آن 
طرح و هدف مشخص داشته و نحوه اجرای آن 
نیز برنامه ریزی شده باشد. زمانی که از تولید سه 
میلیون دستگاه خودرو حرف در میان است باید 
به نسبت آن قطعه سازان، تجهیز و امکانات زیر 
ساختی تولید قطعه و در نهایت عرضه خودرو 
به بازار فراهم شود و بازار برای عرضه تولیدات با 

رقابت باال آماده باشد.
وی تصریح کرد: اگر تمام این وعده ها "حرف 
باشد،  بازار  موقت  تسکین  برای  تنها  درمانی" 
آن هم با واکنش مخرب روبرو و در نهایت به 
ضرر تولید کننده و مصرف کننده می شود، اما 
و  چالش  حل  تفکر  با  وعده هایی  چنین  طرح 
رفع مشکالت موجود در صنعت خودروسازی 
کشور به عنوان راهکار نجات این صنعت بشمار 
می آید و در غیر این صورت وضعیت را بحرانی تر 
می کند. خالقی با طرح این سوال که در زمان 
طرح این وعده از سوی وزیر صمت آیا وضعیت 
شده  ارزیابی  خودرو  تولید  زنجیره  زیرساخت 
بود یا خیر، گفت: تولید قطعات از سوی قطعه 
سازان داخلی و واردات بخشی از آن برای هر 
اهمیتی است  با  دو خودروساز کشور موضوع 
که قطعاً قبل از طرح تولید سه میلیون دستگاه 
از سوی وزیر و تأمین نقدینگی جهت  خودرو 
تولید قطعات از سوی قطعه سازان اعتبارسنجی 
شده است که در صورت نبود برنامه برای تحقق 
چنین وعده ای، می تواند منجر به بی اعتمادی 
شود؛  صنعت  وزیر  وعده های  سایر  به  مردم 

وضعیتی که متأسفانه امروز ایجاد شده است.
معدن  و  صنعت  خانه  دبیرکل  مقام  قائم 
و  تولید  تأکید کرد: کاهش  پایان  و تجارت در 
افزایش قیمت خودرو و در ادامه آن رکود، ریزش 
نیروی کار و کاهش قدرت خرید مردم از تبعات 
بازار  و  عدم تحقق وعده های وزیر در صنعت 

خودرو است.

بانک مرکزی اعالم کرده که بدون وقفه ارز مورد نیاز واردات را تامین 
خواهد کرد، موضوعی که هر چقدر بیشتر بر روی آن مانور می دهد، 
نگرانی فعاالن اقتصادی را از توزیع رانت هایی با شکل گیری ارزهای 
۲۸۵۰۰ تومانی خاص رئیس کل جدید بانک مرکزی بیشتر می کند، 
چراکه هم اکنون باز هم عده ای خاص دسترسی به ارزهایی دارند که 
بانک مرکزی پرونده آنها را تائید می کند. اینجا است که مجددا ممکن 
است بیش اظهاری صورت گیرد و انحراف ارزهای دولتی دوباره اوج 

گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنالین، بازار ارز فراز و نشیب های خود 
را دارد. حاال فاصله قیمتی ارزهای نرخگذاری شده در سامانه نیما با 
بازار آزاد به واسطه آنچه که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان 
فضاسازی های روانی و رسانه ای یاد می کند، بسیار باال است و همین 
امر بیم ارزپاشی و بیش اظهاری برخی واردکنندگان را بسیار باال برده 

است.
کمتر کسی تجربه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را از یاد برده است؛ ارزهایی 
که نام آنها با نام معاون اول رئیس جمهور وقت گره خورده بود و 
فاصله این نرخ با آنچه که در بازار آزاد اتفاق می افتاد، تقریبا شبیه به 
همین چیزی است که این روزها در بازار رقم خورده و فاصله قیمتی 
حدود ۱۵ هزار تومانی را با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی در 

سامانه نیما رقم زده است.
هفته جاری بود که اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی اطالعیه 
ای در سامانه سنا اعالم کرد که شرکت های صرافی موظفند تامین 
و پرداخت ارز برای گواهی های ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز 

مندرج در گواهی ها انجام دهند. در این اطالعیه آمده بود که تامین و 
پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری مصداق 
در  بانک  این  نظارتی  اقدامات  مشاهده  صورت  در  و  بوده  تخلف 
خصوص صرافی اعمال خواهد شد. در واقع این بانک اعالم کرده بود 
که هدف از ابالغ این اطالعیه تطبیق سیاست ها و نقشه تجاری با 

سیاست های ارزی کشور بوده است.
دولت البته می گوید که درآمدهای ارزی رشد داشته و هیچگونه 
محدودیتی در این حوزه وجود ندارد، بنابراین بساط ارزپاشی را هم 
گسترده تر کرده و اعالم نموده که همه نیازهای ارزی تامین خواهند 
شد؛ همان وعده ای که اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت در 
دولت گذشته و پس از تصمیمی که برای توزیع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی 
با بخشنامه ها و  از گذشت مدتی،  گرفته شده بود، دادند و بعد 
دستورالعمل هایی که تدوین و ابالغ شد، ورق برگشت و تنها عده ای 

خاص می توانستند از دالرهای رانتی استفاده کنند.
اکنون هم بانک مرکزی اعالم کرده که با توجه به رشد درآمدهای 
ارزی در دسترس، هیچگونه محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز تجارت 
خارجی کشور وجود ندارد و این سیاست به منظور بهینه سازی منابع 
و مصارف ارزی و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کسری تقاضا برای یک 
یا چند ارز در مقاطع زمانی خاص و کوتاه مدت و نیز تسهیل جریان 
تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است؛ هر چند که در این اطالعیه این 
اقدام بخشی از سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه 
سازی و ثبات بخشی به بازار ارز کشور و هماهنگی کامل سیاست های 

ارزی و تجاری کشور است.

بررسی های میدانی خبرنگار اقتصادآنالین از رفت و آمدهای تجار 
و فعاالن اقتصادی به خصوص طیف واردکنندگان به بانک مرکزی 
حکایت دارد و همچنان کارچاق کن های برخی از واردکنندگان در 
تالش هستند تا پرونده های تامین ارز آنها زودتر به نتیجه برسد. 
موضوعی که به گفته برخی فعاالن بازار، مسبوق به سابقه بوده و در 

گذشته هم همین روند رخ داده است.
بدتر از همه آنها با جریان کنونی و دسترسی برخی به ارزهای ارزان 
۲۸۵۰۰ تومانی با توجه به نوسانات اخیر قیمت دالر در بازار آزاد، 
بخشی از این ارز قطعا به مصرف قاچاق خواهد رسید و باز هم هزینه 

های این تصمیمات اشتباه از جیب مردم بیرون خواهد رفت.
به خصوص اینکه محمدرضا فرزین هم در دوره ای که در بدنه 
دولت دهم حضور داشت و هم در دوره ای که دولت تدبیر و امید 
سکان کار را به عهده داشت، این تجربه تلخ را در مورد بازار ارز 
داشته و شاهد فضایی بوده که در آن برخی از رانت ارزهای ارزان 
بهره گرفتند و این مردم بودند که از توزیع این ارزهای رانتی بی 

نصیب ماندند.
حاال هم دوباره در به همان پاشنه می چرخد و آنگونه که فعاالن 
اقتصادی و اقتصاددانان می گویند، نتیجه منفی آن از هم اکنون 
مشخص است. یکی از فعاالن بازار ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد 
آنالین می گوید: هجوم تقاضاهای کاذب برای تامین ارز واردات بسیار 
رونق گرفته و برخی هم با رد و بدل کردن پیام هایی به واردکنندگان 
تالش دارند تا با دریافت هزینه ای، پرونده آنها را در اولویت دریافت 

ارز قرار دهند که این نقطه آغاز انحراف در توزیع منابع ارزی است.

هر ایرانی آرزو دارد که صنعت 
خودرو سازی کشورش به 
جایی برسد که بتواند با سایر 
کشور های صاحب نام در این 
صنعت رقابت کند و وعده 
فاطمی امین محقق شود، اما 
با چه برنامه و ساختاری هنوز 
مشخص نیست!

رانت های میلیاردی واردکنندگان از اختالف قیمت
ماجرای تلخ توزیع ارزهای ۲۸۵۰۰ و تکرار دوباره تاریخ

 آمار مرکز آمار درباره ۱میلیون شغل اعالمی رییس 
جمهور چه می گوید؟

رییس جمهور روز یکشنبه در جریان دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
به آماری اشاره کرد که خبرساز شد.

به گزارش اقتصاد آنالین؛ رییسی در این جلسه با استناد به آمارهای 
۶ماهه دوم ۱۴۰۰ و ۶ماهه اول ۱۴۰۱، از ایجاد نزدیک به ۱میلیون شغل خبر 

داد. اما آمارهای رسمی در این رابطه چه می گوید؟
بر این اساس میزان شاغالن در انتهای تابستان ۱۴۰۰ برابر ۲۳میلیون و 
۴۰۴ هزار نفر بوده که این عدد در انتهای تابستان ۱۴۰۱ به ۲۳میلیون و ۷۷۹ 

هزار نفر رسیده است.
بنابراین خالص اشتغال ایجادشده در بازه زمانی مورد اشاره رییس جمهور 

برابر ۳۷۵هزار نفر بوده است.
این به آن معنی است که اگر در این یکسال ۱میلیون شغل ایجاد شده 
باشد، ۶۲۵هزار شغل موجود از بین رفته که در نهایت خالص اشتغال 

اضافه شده برابر ۳۷۵هزار نفر بوده است.
پاییز ۱۴۰۱ هم منتشر شده که  البته اخیرا آمار نیروی کار مربوط به 

مجموع شاغالن را ۲۴میلیون و ۷۰هزار نفر گزارش می کند.
در این صورت هم در ۱۵ماه یعنی از انتهای تابستان ۱۴۰۰ )یعنی شروع به 
کار دولت سیزدهم( تا انتهای پاییز ۱۴۰۱، خالص اشتغال اضافه شده برابر 

۶۶۶هزار نفر بوده است.

از بودجه 140۲ چه می دانیم
برنامه دولت برای کنترل بازار گوشت چیست؟

دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمد واردات گوشت مبلغ ۳۰۰ هزار 
میلیون ریال معادل ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار گوشت مرغ با کمترین 
نوسان قمیتی تأمین بود. پیش بینی می شود با توجه به مازاد تولید کشور 
و ذخیره سازی انجام شده در سردخانه ها گوشت مرغ تا پایان سال، کمتر 

از نرخ مصوب دولت )۶۳ هزار تومان( عرضه شود.
آیا قیمت گوشت به ویژه گوشت مرغ سال آینده روند افزایشی خواهد 
داشت؟ دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمد واردات گوشت مبلغ ۳۰۰ 
هزار میلیون ریال معادل ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. این عدد 

نسبت به درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۱ تغییری ندارد.
در جزئیات درآمدی دولت از محل واردات گوشت آمده به ازای هر کیلو 
گوشت قرمز ۲,۷۵۰ ریال و گوشت مرغ ۱,۱۰۰ ریال عوارض کسب می شود.

گفتنی است عوارض واردات دام سنگین ۴۰۰۰۰ ریال، دام سبک و طیور 
به ترتیب ۵,۰۰۰ ریال و ۲۰۰ ریال تعیین شده است در حالی که در بودجه 

۱۴۰۱ ردیفی برای این اقالم در نظر گرفته نشده بود.
حال باید دید آیا سال آینده بازار گوشت مرغ مانند امسال با کمترین 

تنش قیمتی ساماندهی الزم را خواهد داشت؟

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک 814 فرعی از 66۵۹ اصلی واقع در بخش 4 تبریز به شماره سند چاپی ۵۹۵۹1۹ه/00 بنام 
بایرامعلی قلی پور ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است)برابر اسناد شماره های 161۹۳ مورخ 1۳۹۷/06/0۳ 
مورخه  شماره 14016۲6۵0۷4۹00011۷  درخواست  برابر  و  میباشد(  رهن  قید  در   1۳۹۹/0۵/01 مورخ  و ۲۳۵۲۵ 
1401/1۹/10 آقای بایرامعلی قلی پور مدعی فقدان سند مالکیت مزبور به علت اسباب کشی شده و تقاضای سند 
مالکیت المثنی از این اداره نموده اند که مراتب در اجرای تبصره یک ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی، هر کس ادعائی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام هرگونه معامله را نزد خود دارد می تواند اعتراض 
خود را کتباً به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/11/08

رونوشت: جهت اطالع به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( ارسال میگردد.
علی علی پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک شماره 81۳ فرعی از 66۵۹ اصلی واقع در بخش 4 تبریز به شماره سند چاپی ۵۹۵۹۲0ه/00 
بنام بایرامعلی قلی پور ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است)برابر اسناد شماره های 161۹۳ مورخ 1۳۹۷/06/0۳ 
مورخه   14016۲6۵0۷4۹00011۹ شماره  درخواست  برابر  و  میباشد(  رهن  قید  در   1۳۹۹/0۵/01 مورخ  و ۲۳۵۲۵ 
1401/1۹/10 آقای بایرامعلی قلی پور مدعی فقدان سند مالکیت مزبور به علت اسباب کشی شده و تقاضای سند 
مالکیت المثنی از این اداره نموده اند که مراتب در اجرای تبصره یک ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی،  هر کس ادعائی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام هرگونه معامله را نزد خود دارد می تواند اعتراض 
خود را کتباً به  مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/11/08

رونوشت: جهت اطالع به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( ارسال میگردد.
علی علی پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک شماره 810 فرعی از 66۵۹ اصلی واقع در بخش 4 تبریز به شماره سند چاپی ۵۹۵۹۲۲ه/00 
بنام بایرامعلی قلی پور ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است)برابر اسناد شماره های 161۹۳ مورخ 1۳۹۷/06/0۳ 
مورخه  شماره 14016۲6۵0۷4۹000118  درخواست  برابر  و  میباشد(  رهن  قید  در   1۳۹۹/0۵/01 مورخ  و ۲۳۵۲۵ 
1401/1۹/10 آقای بایرامعلی قلی پور مدعی فقدان سند مالکیت مزبور به علت اسباب کشی شده و تقاضای سند 
مالکیت المثنی از این اداره نموده اند  که مراتب در اجرای تبصره یک ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی، هر کس ادعائی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد می تواند اعتراض 
خود را کتباً به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مدت 
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1401/11/08

رونوشت: جهت اطالع به ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( ارسال میگردد.
علی علی پور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال تبریز

اگهی 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 ساختمانهای فاقد 
آقای/ خانم  رای 140160۳1۷1۲۳00۲6۵8 مورخ 1401/10/4  تصرفات  برابر  سند رسمی 
نسبت   1۷۵۷114۲۷0 شماره  کدملی  دارای  جابر  فرزند  اهواز  از  صادره  شعیب  محمد 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۵8 متر مربع در قسمتی از پالک ثبتی 
35/2619  واقع در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی محمد شعیب منجر بصدور رأی گردیده 
و 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، به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک ناحیه ۲ 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 8 / 11 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم ۲4 / 11 / 1401

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
2538/5 م / الف

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

 نظریه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای 140160۳1۷1۲۳00۲6۵۹ مورخ 1401/10/4  تصرفات آقای / خانم 
عبدالرضا شعیب صادره از اهواز فرزند نجاخ دارای کدملی شماره 1۷۵06۳۳۳10 نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۵8 متر مربع در قسمتی از پالک ثبتی 
35/2619 واقع در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی عبدالرضا شعیب منجر بصدور رأی گردیده 
و 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، به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت 
اسناد و امالک ناحیه ۲ 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 8 / 11 / 1401
تاریخ انتشار نوبت دوم ۲4 / 11 /1401

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 
2540/5 م / الف

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 140160317180001582 - 1401/10/۲8 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه سعیداوی 
فرزند عبدالزهرا بشماره شناسنامه 336 صادره از دشت آزادگان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 13/131 مترمربع در قسمتی از پالک 353 فرعی از 1129 اصلی واقع 
در بخش 3 اهواز بنشانی لشکرآباد خیابان گلستان خریداری بموجب سند رسمی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/۲۳
یاور مرادی گراوند - رئیس ثبت اسناد و امالک 

2616/5 م / الف

ملی  ۲۵۵۵وکد  شناسنامه  شماره  به  شیرعلی  فرزند  نظریانی  فرامرز  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
واحد  ازاداسالمی  دانشگاه  از  صادره  الکترونیک  رشته  کاردانی  مقطع  در  اباد  خرم  از  40۷۲6۷0۵۹6صادره 
بوشهرمفقود گردیده وفاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می شوداصل مدرک را به نشانی استان بوشهر 

؛شهرستان بوشهر ؛دانشگاه ازاد اسالمی واحد عالی شهر بوشهر ارصال نماید.نوبت اول)کد1401/11/123(

نقلیه  وسیله  مدل  و  ای-متالیک   نقره   : خودرو  رنگ  و    GLX-XU7  405 پژو  سواری   سبز  برگ   
: 1394  و شماره پالک : ایران88 863 ن 99  و شماره شاسی : NAAM01CA9FK500861  و شماره 
موتور : 124K0592580  به نام صاحب سند : رضا جباری مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد 

.)کد1401/11/124(

کارت دانشجویی محمد فراهانی با کد ملی 0022124209 شماره شناسنامه 0022124209 فرزند مجید در تاریخ 
1401/05/16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب محمد فراهانی فرزند مجید به شماره شناسنامه 0022124209 صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی صادره از دانشگاه شهید بهشتی به شماره 96220103 و تاریخ 
1401/05/16 مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل کارت را به دانشگاه شهید بهشتی به نشانی 

تهران، اوین، ميدان شهيد شهرياری تحویل دهد.)کد1401/11/125(

 برگ سبز سواری  پراید  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳8۲  و شماره پالک : 40 64۵ ه ۹۲  
و شماره شاسی : NASA412100D1290858  و شماره موتور : 4907619  به نام صاحب سند : حسین طالب 

زاده فرد  مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/126(

   كارت هوشمند سوخت   و کارت خودرو  و کارت بیمه خودرو  و معاینه فنی خودرو  و   سایر مدارک 
پراید  به رنگ خودرو : پژ  و مدل وسیله نقلیه : 1386  و شماره پالک : 19322-ط86  و شماره شاسی : 
S1412286348707 و شماره موتور : 2026028  به نام صاحب سند : سینا مروتی  مفقود گردیده و  از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/127(

کارت خودروی شاهین  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 140۲  و شماره پالک : ۵0_ ۹14 ج ۳4  و 
شماره شاسی : NAS111100N1037905  و شماره موتور : M15TC/2037937  به نام صاحب سند : شرکت 

نفیس شیشه مفقود گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/128(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سهیل ملهمی فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 0014208350 صادره از تهران 
در مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع تولید صنعتی صادره از واحد دانشگاهی قزوین باراجین به شماره 
129221401993 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شوداصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوين میدان جانبازان بلوار نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ارسال 

نماید.نوبت اول )کد1401/11/129(

اصل برگ سبز خودرو پراید مدل ۹۳ به رنگ سفید به شماره انتظامی ۳۲۵د۲۵ایران40 شماره موتور ۵06۲1۵1 
و شماره شاسی NAS411100E3658951 به نام گلنار نصیری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/1/130(

: 1۳۲  و  نقلیه  نام وسیله  به    سند مالکیت  و سند کمپانی  و برگ سبز خودرو و کارت خودروپراید  
 : و شماره شاسی  : ۹8ج46۲ایران۹8   پالک  و شماره    1۳۹6 : نقلیه  وسیله  مدل  و  : سفید   رنگ خودرو 
NAS421100H1232945  و شماره موتور : M136004533  به نام صاحب سند : بهروز مهدی زاده مفقود 

گردیده و  از  درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/11/131(

NAAM01CA8AR510295برگ سبز خودرو سواری پژو مدل 1389رنگ نقره ای متالیک به شماره شاسی
به شماره موتور 12489014115 شماره انتظامی ایران63_328م75 به نام علی جان میرزایی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/132(

پراید  و سندکمپانی خودروی  فنی  ومعاینه  ثالث  بیمه شخص  ماشین  کارت  کارت سوخت  برگ سبز 
شماره  M13/884۳41وبه  موتور  شماره  به  ایی  نقره  رنگ  84به  ۳66ن   1۹ ایران  پالک  به   8۳ مدل  به 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود  اسدی  رامین  مالکیت  S141۲۲8۳۲۷۵۷8۲به  شاسی 

)کد1401/11/133(

برگ سبزخودرو سواری کوئیک سال ساخت 1400 به رنگ سفید شماره شاسی M159291699 شماره 
موتور NAPX212AAM1065047 شماره انتظامی -16 945 و 69 مفقودشده است وفاقداعتبارمیباشد.

)کد1401/1/134(

 برگ سبز خوروی سایپا  به نام وسیله نقلیه : پراید وانت  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 
وانت بار  و شماره پالک : 78ه647 ایران 83  و شماره شاسی : NAS451100L4913448  و شماره موتور 
: M13/6482875  به نام صاحب سند : غالمرضا شاکر شهرخفری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/11/135(

برگ سبز و سند کمپانی وانت سایپا151 سفید روغنی مدل1396 به شماره موتورM136007465 و به شماره 
شاسی NAS451100H4974501 و به شماره پالک ایران71 235ب36 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.)کد1401/11/136(

سندمالکیت  خودروی پژو۲06  به رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1۳۹۵  و شماره پالک : ۷۹ ط۹۹1 
ایران 40  و شماره شاسی : NAAP13FEXGj877592  و شماره موتور : 163B0279150  و نام صاحب سند 

: مریم صالح ابادی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/11/137(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی پراید به مدل 1۳84 به پالک ایران ۷8 ۵16 م ۷۵به رنگ سفید به  به شماره 
موتور 01۲۳8۵10 و به شماره شاسی S141۲۲84۵۹۳101 به شماره VIN:IRPC841V1IW593101 به مالکیت 

مهدی غالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/11/137(


