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 پیشی گرفتن ایران از قطر
در برداشت گاز از پارس جنوبی

معاون پروژه های کالن انرژی سازمان گسترش و نوسازی گفت: ۱۵۰ 
میلیارد دالر پروژه صنعتی پارس جنوبی باعث شد از رقیب قطری جلوتر 
بزنیم، مخازن قطر در میدان مشترک پارس جنوبی ۲ برابر ایران است اما 
ما بیش از آنها تولید می کنیم درواقع پارس جنوبی بزرگ ترین دستاورد 

جمهوری اسالمی بعد از دو دهه است.
به گزارش ایسنا، حمید بازارگان در نشست خبری با بیان اینکه فاز ۱۴ 
پارس جنوبی آخرین برگ از پروژه صنعتی پارس جنوبی بعد از انقالب 
است، اظهار کرد: پاالیشگاه فاز ۱۴ به دالیلی ۵ سال توقف داشت و به 
لحاظ مخزنی نیز در خط مرزی واقع شده بود، تکمیل پروژه نیمه کاره از 

ایجاد پروژه سختتر بود.
وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سخت بود، 
گفت: پاالیشگاه فاز ۱۴، بزرگ ترین پروژه ساخت داخل بعد از تحریم سال 
۹۷ بود، با هماهنگی خوبی که بین شرکت های توانمند ایجاد شد، هشت 

شرکت در این کنسرسیوم نقش داشتند.
بیان  با  نوسازی  و  گسترش  سازمان  انرژی  کالن  های  پروژه  معاون 
اینکه یک مگاپروژه ۶ میلیارد دالری را مدیریت کردیم، گفت: حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و پذیرفتن ریسک های آن از جمله شاخص های 

پروژه بوده است.
میلیارد  را ۵.۲  پارس جنوبی  فاز ۱۴  در  میزان سرمایه گذاری  بازارگان 
دالر دانست و افزود: با درآمد ساالنه حدودا ۵ میلیارد دالری این پروژه، 
یک ساله هزینه های سرمایه گذاری آن بازمی گردد. از سال ۱۴۰۴ ساالنه 
معادل یک فاز پارس جنوبی یعنی ۲۵ میلیون مترمکعب در روز افت تولید 
از این میدان مشترک خواهیم داشت که از امروز باید با اجرای پروژه های 

نگهداشت تولید، به فکر جبران افت تولید میدان باشیم.
محمدرضا ناصح، مدیر عامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی نیز 
در این نشست با بیان اینکه در برنامه های توسعه ای دهه ۷۰ تصمیم 
حاکمیت این بود که انتقال دانش از خارج از کشور محقق شود و الزام 
قانونی شد که شرکت های خارجی یک شرکت ایرانی نیز کنار خود داشته 
باشند و این باعث شد ما از ابتدای دهه ۸۰ وارد پروژه های پارس جنوبی 
شویم، اظهار کرد: برای توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی کنسرسیومی 
متشکل از شرکتهای کره ای و ژاپنی را کنار خود داشتیم و فازها را توسعه 

دادیم.
وی با بیان اینکه در آن مقطع سهم تولید داخل حداقلی بود و مدیریت 
با خارجی ها بود در ادامه وارد اجرای پروژه های فاز ۱۷ و ۱۸ و در نهایت 
وارد فاز ۱۴ شدیم در پروژه ۱۷ و ۱۸ مدیریت و ترکیب کنسرسیوم را به 
ایرانی تغییر دادیم، گفت: فاز ۱۴  ایرانی ترین پاالیشگاهی بوده که مدیریت 
آن با شرکت ایرانی است، چراکه در حوزه طراحی مهندسی، اجرا و نصب 

تجهیزات و راه اندازی نبه صورت صد درصد توسط ایرانی ها انجام شد.
وی با بیان اینکه برخی تجهیزات خارجی در این پروژه به صورت حداقلی 
خریداری شد، گفت: به دلیل تحریم و کرونا اجازه شرکت خارجی حضور 
اندازی داخلی بدون حضور نماینده  از ظرفیت راه  پیدا نکردند، ما هم 

شرکت های خارجی استفاده کردیم.
ضربی مدیر عامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل نیز در این 
نشست گفت: کار نصب فاز ۱۲ و ۱۴ را انجام دادیم در فاز ۱۶ پیمانکار 
اصلی بودیم، اکنون در پروژه میدان فروزان حضور داریم و اخیرا در توسعه 

فاز ۱۱ هم برنده شدیم.
وی با بیان اینکه سکوی دریایی فاز ۱۴ توسط ما ساخته شد، گفت: در 
گذشته شرکتهای خارجی به ما اجازه نمی دادند اظهار نظر کنیم، در این 
فاز مهندسی و برنامه ریزی را خودمان انجام دادیم، پیشتازترین پیمانکار 
اجرای این ابرپروژه بودیم، با روشهای نوآورانه در زمینه انتقال سکو به دریا 
جایگزین پیمانکار خارجی شدیم با بکارگیری روشهای نوآورانه در حوزه اندازه 

گیری دقیق حجم عملیات دریا را کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه قبال عملیات دریا ۶ ماه تا یک سال زمان می برد اما ما 
عملیات راه اندازی سکوها را یک ماهه انجام دادیم و این در حالی است که 
توتال و شل هم نتوانسته بودند به این اعداد برسند، گفت: یکی از چالش 
های ما نصب جکت بود که با صخره آهکی مواجه شدیم اما با مشارکت 
شرکتهای داخلی توانستیم به خوبی کار حفاری را در عمق ۶۰ تا ۷۰ متری 

انجام دهیم.

6 شرط برای عبور از بحران آب

منابع آب در ایران ته کشید
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ نرخ فرونشست در 
ایران پنج تا هفت برابر متوسط جهانی ست. آماری 
که نشان دهنده ته کشیدن منابع آب در کشور 
توسعه  و  آب  پژوهشگر  فاضلی،  محمد  است. 
می گوید: »اگر به دنبال راه حل های یک خطی یا 
راه حل های ساده ای مثل انتقال آب باشیم، قادر به 

حل بحران آب نخواهیم بود.«
ایران با خشکسالی مواجه  از ۹۰ درصد  بیش 
زیاد  مناطق  برخی  در  است. شدت خشکسالی 
و در برخی مناطق خفیف است. بارش ها کم و 
مناسبی  وضعیت  نیز  زیرزمینی  آب  سفره های 
ندارند. اما راهکارهای مدیریت منابع آب در چنین 

شرایطی چیست؟
از  ایران در حال ته کشیدن است.  منابع آب 
جمله نشانه های تمام شدن منابع آب می توان 
به فرونشست در شهرهای مختلف اشاره کرد. به 
گفته کارشناسان تقریبا تمام دشت های ایران در 

حال فرونشست هستند.
بحران آب در یک نمای کلی

مجلس  پژوهش های  مرکز  اخیرا  که  آنطور 
گزارش داده، نرخ فرونشست در ایران پنج تا هفت 

برابر متوسط جهانی است.
مدیریت  شرکت  داده های  آخرین  اساس  بر 
نیز، میزان ریزش های جوی در  ایران  منابع آب 
کشور نسبت به ۵۴ سال گذشته، ۱۳ درصد و 
نسبت به اسفند سال آبی گذشته هفت درصد 

کاهش داشته است.
همه اینها را در کنار افزایش مصارف آب و البته 
افزایش دمای جهانی، تصویر کالن تری از بحرانی 

بودن وضعیت منابع آب در ایران می بینیم.
توسعه  و  آب  پژوهشگر  فاضلی،  محمد 
می گوید:»ایجاد همکاری و مشارکت در مدیریت 
دنبال  به  اگر  دارد.  اساسی  شرط   ۶ آب،  منابع 
راه حل های یک خطی مثل انتقال آب باشیم، قادر 

به حل بحران آب نخواهیم بود.«
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 
اتاق ایران در سلسله گفت وگوهایی به مناسبت 
روز ملی آب )۱۳ اسفند( به وضعیت منابع آب در 

ایران و راهکارهای مدیریت آن پرداخت.
محمد  راهکارهای  می خوانید  ادامه  در  آنچه 

فاضلی برای مدیریت منابع آب است.
ضرورت اقدامات سریع برای مدیریت آب

برآورد سازمان ملل این است که برای غلبه کردن 
بر چالش آب و بهبود مدیریت آب در جهان باید 
اقدامات شتابان تر و با سرعت بیشتری انجام شود 
و اگر با وضع موجود پیش رویم بحران آب تشدید 

خواهد شد.
برای کشوری مانند ایران که شاید در بین تمام 
کشورهای جهان استثنایی ترین وضعیت را از نظر 
منابع آب دارد، ضرورت این تغییرات پرشتاب بیش 
از سایر کشورها احساس می شود. روز جهانی آب 
نیز امسال با همین رویکرد و با تأکید بر ضرورت 

همکاری و مشارکت نامگذاری شده است.

به عبارتی دیگر سازمان ملل به دنبال آن است 
که از طریق همکاری و مشارکت در مسئله  آب 
راستای  در  پرسرعت تری  و  شتابان تر  تغییرات 
سوال  دهد.  رخ  جهان  در  آب  وضعیت  بهبود 
مهم این است که این همکاری و مشارکت چگونه 

ممکن است؟
برای درک مسئله همکاری و مشارکت در مورد 
آب، باید توجه کنیم که موضوع مدیریت منابع 
آب یک موضوع چندبخشی و میان رشته ای است. 
بخش های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی 
دیگر  سوی  از  و  هستند  درگیر  موضوع  این  در 
این  بر  عالوه  است.  مطرح  نیز  محیط زیست 
مردم  تا  حکومت  سطح  از  مختلفی  گروه های 
تا صاحبان صنایع تا کشاورزان و هرکسی که با 
مسئله آب درگیر است باید با یکدیگر همکاری 

کنند.
اما همکاری چه زمانی امکان پذیر است؟

همکاری و مشارکت برای حل هر مسئله حداقل 
۶ شرط دارد: وجود نفع مشترک برای همکاران، 
همکاری،  طرفین  بین  متقابل  اعتماد  وجود 
مهار  وجود  طرفین،  رفتار  بودن  پیش بینی پذیر 
متقابل بین همکاران، وجود چشم انداز بلندمدت 

همکاری، و توزیع متناسب قدرت همکاران.
همکاری در منابع آب چگونه شکل می گیرد؟

بنابراین در مورد همکاری و مشارکت در موضوع 
منابع آب، اگر می خواهیم همکاری بین حکومت 
به  باید  بگیرد،  و ذی نفعان شکل  بهره برداران  و 

سوأل های زیر پاسخ دهیم:

۱- نفع مشترک حکومت و ذی نفعان در مساله ی 
آب و بهره برداری از آب چیست؟ در صورت عدم 

وجود نفع مشترک همکاری شکل نمی گیرد.
۲- تحت چه سازوکارهایی حکومت و بهره برداران 
آب می توانند به یکدیگر اعتماد کنند؟ بدون وجود 

اعتماد، ایجاد همکاری و مشارکت امکان ندارد.
۳- حکومت باید چگونه رفتار کند که رفتارش 
برای بقیه بهره برداران قابل پیش بینی باشد؟ چرا 
که اگر رفتار یکی از طرفین همکاری برای بقیه قابل 

پیش بینی نباشد، همکاری شکل نمی گیرد.
بهره برداران  و  همکاران  و  حکومت  چگونه   -۴
می توانند با یکدیگر به گونه ای همکاری کنند که 
مهار متقابل داشته باشند و جلوی رفتارهای غیر 
قابل پیش بینی یکدیگر را بگیرند؟ اگر مهار متقابل 
وجود نداشته باشد ممکن است یکی از طرفین 
رفتار فرصت طلبانه انجام دهد و دیگران را غافلگیر 

کند.
۵- چشم انداز بلندمدت همکاری بین حکومت و 

مردم و بهره برداران در مسئله آب چیست؟
۶- تناسب قدرت حکومت و بهره برداران در 
این مسئله چگونه رعایت می شود؟ در صورتی 
که قدرت طرفین یک همکاری نامتناسب باشد 
و یکی از طرفین همکاری خیلی قدرتمند باشد، 
طبیعی است که این طرف قدرتمند از قدرتش 
برای پیش برد منافع خود استفاده خواهد کرد. 
در چنین شرایطی طرفینی که قدرت کمی دارند 
نیز رفتار فرصت طلبانه ای پیش خواهند گرفت 
آوردن  دست  به  برای  خود  اندک  قدرت  از  و 

کوتاه مدت  هرچند  و  کوچک  هرچند  منافعی 
بهره خواهند گرفت.

بحران آب حل نمی شود اگر…
اگر از این زاویه به مسئله همکاری نگاه کنیم 
می بینیم که با مسئله بسیار پیچیده ای سر و کار 
داریم. این مسئله پیچیده از جنس تخصص های 
فنی و مهندسی حوزه ی مدیریت منابع آب نیست. 
اینکه چگونه طرفین همکاری به همدیگر اعتماد 
کنند، همدیگر را مهار کنند و چگونه چشم انداز 
مسئله  یک  دهند  شکل  را  همکاری  درازمدت 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
همه  علی رغم  را  نگاه  زاویه ی  این  اگر 
پیچیدگی هایش در نظر نگیریم و به این سوأالت 
پاسخ ندهیم و به دنبال راه حل های یک خطی یا 
یا  باشیم،  آب  انتقال  مثل  ساده ای  راه حل های 
حتی اگر مسأله را تعریف نکنیم و بدون توجه به 
پیچیدگی مسأله و ابعاد مختلف آن به سراغ راه 
حل هایی برویم که در اختیار بعضی افراد هست 
این  از طریق فروش  افراد تالش می کنند  این  و 
آب  شیرین سازی  یا  آب  انتقال  )مثل  راه حل ها 
دریا( کسب منفعت کنند، قادر به حل بحران آب 

نخواهیم بود.
نکته بسیار مهم این است که ما به شدت تحت 
فشار زمان قرار داریم. گذشته  ۵۰-۶۰ سال پیشین 
امروزه ما را به شدت  ما در مدیریت منابع آب 
تحت فشار زمانی قرار داده است و علی رغم این 
فشار زمانی باید پیچیده و در چارچوبی روشن به 

مسئله آب نگاه کنیم.

اخبار

نکته بسیار مهم این است که 
ما به شدت تحت فشار زمان 

قرار داریم. گذشته  50-60 سال 
پیشین ما در مدیریت منابع 

آب امروزه ما را به شدت تحت 
فشار زمانی قرار داده است و 

علی رغم این فشار زمانی باید 
پیچیده و در چارچوبی روشن 

به مسئله آب نگاه کنیم

بنزین  ارائه  گفت:  سوخت  جایگاه داران  صنف  رئیس 
و گازوئیل به جز باکِ خودرو ممنوع است ولی پرسنل 
پمپ بنزین به اندازۀ محدود و کمتر از ۴ لیتر برای جابجایی 

خودروهای بنزینی در شرایط خاص همکاری می کنند.
اینکه  با بیان  با ایسنا  اسدالله قلی زاده در گفت و گو 
در قسمت عرضه فرآورده های نفتی ۴۲۳۰ جایگاه و در 
بخش سی ان جی ۲۷۰۰ جایگاه در کشور فعال  هستند که 
از ۱۵ اسفند وارد فاز اجرایی نوروز می شوند، اظهار کرد: 
ممنوعیتی  کشور  جایگاه های  اکثر  در  کنونی  شرایط  در 
در  مرزی  استانهای  جز  به  و  نیست  سوختگیری  برای 
اکثر استان ها محدودیت سقف سوختگیری وجود ندارد 
و به مردم توصیه میکنیم در هنگام مراجعه به جایگاه با 

پرسنل همکاری الزم را داشته باشند.
کارت  از  مردم  استفاده  دولت  سیاست  گفت:  وی 
سوخت شخصی است و توصیه ما هم همین است چرا که 
امکان رهگیری و رسیدگی به شکایات احتمالی در مواردی 
که با کارت سوخت شخصی سوختگیری انجام شده باشد 

سریع تر و دقیق تر است.
وی در خصوص مکمل هایی که در جایگاه های سوخت 
عرضه می شود، گفت: با اعالم و اصرار شرکت های تابعه 
وزارت نفت، خرید و فروش مکمل در جایگاه ها ممنوع 
است و فروش اجباری مکمل که توسط پلیس گزارش آن 
در محل با ذکر نام و کد ملی پرسنل نوشته شده باشد 

تعقیب قضایی به همراه دارد.

رفع محدودیت سوخت گیری در همه استان ها
و ممنوع است وئیل به جز باک خودر ارائه بنزین و گاز

 کارت خودرو سواری سمند LX-EF7 رنگ سفید روغنی مدل 1394 شماره پالک 82ایران675م11 با 
شماره شاسی NAACR1HW4FF600874 و شماره موتور 147H0122013 به نام سید مجتبی بهشتی 
کد ملی 4722325111 شماره شناسنامه 15172 فرزند سید علی در تاریخ 1401/11/14 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/241(

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : ۲0۷i اتوماتیک 6 سرعته با موتور TU5P  و 
رنگ خودرو : مشکی _متالیک آبنوس  و مدل وسیله نقلیه : 1401 و شماره پالک : ایران 3۲ _5۲1 ق ۲6  و 
شماره شاسی : NAAR434E3NJ۷036۷1  و شماره موتور : 1۹1B0004460  به نام صاحب سند : محمدباقر 

نجارنوقابی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/242(

   برگ سبز خودروی سواری شخصی  به نام وسیله نقلیه : پیکان وانت  و رنگ خودرو : سفید شیری  و مدل 
وسیله نقلیه : 1391  و شماره پالک : 44ه916ایران 32  و شماره شاسی : NAAA36AA5CG291630  و 
شماره موتور : 114F0017972 به نام صاحب سند : محسن نورک رزائی   مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/12/243(

برگ سبز خودرو سمند مدل۸6 باشماره پالک ۸۸س۹6۸ 63 با شماره موتور 1۲4۸605۲0۷3 و شماره 
شاسی ۷0۷0364۷ بنام ایرج هوشمند با کدملی   ۲3۷۲۲۸5۷۹3مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)1401/12/244(

ایران  پالک  شماره   13۹4 1۸0مدل  پالس  سیستم  سیکلت  موتور  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  سند 
مفقود    N5P***180A9410751تنه شماره  موتورNEODJGBEF00128و  شماره  533_۸۲63۸به 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/245(

    کارت خودرو  و کارت بیمه خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : سمند  و رنگ خودرو : قهوه ای متالیک 
و  مدل وسیله نقلیه : 1385  و شماره پالک : 77ایران277ه43  و شماره شاسی : 14549465  و شماره 
موتور : 12485037243  به نام صاحب سند : مریم غفارپور مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

)1401/12/246(

کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 13۸۲  و شماره 
پالک : 41ج351ایران64  و شماره شاسی : S141۲۲۸۲۹006۹4  و شماره موتور : 436۷34 به نام صاحب سند : 

ناصر یوسف زائی راد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/247(

    برگ سبز  موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : هندا 125 رهرو  و رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل 
موتورسیکلت : 1400  و  شماره پالک : 144/82932  و  شماره موتور : 0214NBJ555792  و  شماره تنه : 
NBJARGKDAMBC63189  به نام مالک : جواد آقالو خلیل آباد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/248(

  برگ سبز خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 405 ,رنگ خودرو : خاکستری متالیک ,مدل وسیله 
,شماره   NAAM01CE0KK246755  : شاسی  ,شماره  : 45ق۲34ایران41  پالک  ,شماره   13۹۸ : نقلیه 
موتور : 124K1400604 ,نام صاحب سند : نسیم بگه پور مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/249(

پایه دو عمران(  بشماره 01030063703)  تهران  استان  نظام مهندسی ساختمان  بکار  اشتغال  پروانه 
از یابنده  از تهران مفقود گردیده،  اله شماره شناسنامه 41185 صادره  متعلق به رضا شولن فرزند نبی 
پستی  کد  یا  و  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  به  را  شده  یاد  پروانه  میشود  تقاضا 
1465763111 ارسال نماید همچنین مدرک فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران 
اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود  نیز   139014104483 شماره  به  جنوب  تهران  دانشگاهی  واحد  از  صادره 
میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران 
خ کریمخان- زند خ ایرانشهر- شمالی نبش آذرشهر پالک 209 و یا کدپستی 1584715414 ارسال نماید.

نوبت دوم )کد1401/11/260(

برگه سبز خودرو سمند به مدل ۹0   به رنگ سفید شماره شهربانی411م6۸ایران66  14۷۹001۷۹۷6شماره 
موتور NAAcJ1Jc4BF293082شماره شاسی به مالکیت  شرکت خدمات بیمه ای پشتوانه آینده سازان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/12/261(

ملی  ۲555وکد  شناسنامه  شماره  به  شیرعلی  فرزند  نظریانی  فرامرز  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
ازاداسالمی  دانشگاه  از  صادره  الکترونیک  رشته  کاردانی  مقطع  در  اباد  خرم  از  40۷۲6۷05۹6صادره 
واحد بوشهرمفقود گردیده وفاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی 
استان بوشهر ؛شهرستان بوشهر ؛دانشگاه ازاد اسالمی واحد عالی شهر بوشهر ارسال نمایدنوبت سوم 

)کد1401/12/262(

مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران به شماره سریال 3۷46۲۹۷صادره از دانشگاه آزاد اسالمی لنگرود به نام 
محمدرضاناظمی سالکویه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت سوم )کد1401/12/263(

مدل  و   : مشکی   موتورسیکلت  رنگ  و   : ساوین   نقلیه  وسیله  نام  به   موتورسیکلت  مالکیت   سند 
: 0124NDR019903  و  شماره  : 4۹456-533  و  شماره موتور  : ۹3  و  شماره پالک  موتورسیکلت 

تنه : NDR***125B9305737  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت  دوم  )کد1401/12/264(

سند کمپانی  و رگ سبز خودروی  سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو 206  و رنگ خودرو : سفید روغنی  
  NAAP03ED0CJ568639 : و مدل وسیله نقلیه : 1391  و شماره پالک : 13 ایران 514ن6۲  و شماره شاسی
و شماره موتور : 14190088676  به نام صاحب سند : شکوه اسحاقی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/12/265(

    کارت گارانتی و سند کمپانی و برگه سبز سواری  به نام وسیله نقلیه : X22 pro  و رنگ خودرو : سفید  
و مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 911ص32 ایران 13  به نام صاحب سند : احسان نکویی  مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/266(

کارت هوشمند خودرو زهرا سلطانی با کد ملی 00541۲۹۹۸۲ شماره شناسنامه 1300۹ فرزند محمدرضا 
شاسی  شماره  5۹۷-55ص64  ایران  پالک  شماره   ۲015 مدل  روغنی  سفید  رنگ  اسپورتیج  کیا  خودرو 
KNAPC812DF7672286 شماره موتور G4KEEH454747 ، کارت بیمه نامه شخص ثالث ، برگه معاینه 
فنی و گواهینامه به نام زهرا سلطانی در تاریخ 1401/1۲/14مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

)کد1401/12/267(

برگ سبز خودرو سواری هیوندای سوناتای ال اف مدل 2016 به شماره پالک66 489ط14 به رنگ مشکی 
متالیک به شماره موتور G4KEFA779761 و شماره شاسي KMHI341GBGA222738 به مالكيت 
خانم مهرانگیز غضنفری خانقاهی به شماره ملی2259526004 صادره از سوادکوه پل سفیدمفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.)کد1401/12/250(

تنه  شماره  91326293و  موتور  وشماره   57124576 پالک  ش  به  سیکلت  موتور  کمپانی  سند  اصل 
اعتبار ساقط  واز درجه  مفقود گردیده  آباد  یار صفری نسب علی  آقای علی  مالکیت  125B8813841به 

می باشد)کد1401/12/251(

کارت شناسایی اینجانب امیر کبیری زاده به شماره کارمندی ۹10405 مربوط به شرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران هما مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/252(

مقطع  نمایش  رشته  در   40111033۲ دانشجویی  شماره  به  نظری  نگین  اینجانب  دانشجویی  کارت 
صورت  در  می شود  تقاضا  یابنده  از  می باشد.  اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود  سوره  دانشگاه  کارشناسی 
یافتن مدرک آن را به آدرس خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش، دانشگاه هنر سوره ارسال نماید.

)کد1401/12/253(

کارت دانشجویی اینجانب نگین نظری به شماره دانشجویی 40111033۲ در رشته نمایش مقطع کارشناسی 
دانشگاه سوره مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود در صورت یافتن مدرک آن را به 

آدرس خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش، دانشگاه هنر سوره ارسال نماید.)کد1401/12/254(

   کارت خودروی تیبا ,رنگ خودرو : سفید  به مدل وسیله نقلیه : 13۹۷  و شماره پالک : 457 م 48 ایران ۲۲  
و شماره شاسی : Nas811100j5838487  و شماره موتور : M15/8719533  به نام صاحب سند : سیامک 

زینلی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/255(

   کارت موتورسیکلت  کویر  و رنگ موتورسیکلت : کرم  و  مدل موتورسیکلت : s2 150  و , شماره پالک 
: 69974-145  و  شماره موتور : 0150N58012684  و  شماره تنه : N58S2CF00MEC06153  به  نام 

مالک : یداهلل جدیدی  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/256(

 سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودرو و سند فروش  و کارت خودرو ی    سواری  به نام وسیله 
نقلیه : پژو ۲06 و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله نقلیه : 13۹5 و شماره پالک : 16س 13۷ ایران 3۸  
و شماره شاسی : NAAP03EE0GJ821763  و شماره موتور : 165A0057106  به نام صاحب سند : محیا 

قادری  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد)کد1401/12/257(

بدینوسیله اعالم می دارد کارت بازرگانی به شماره 140055۸6534 به نام شرکت پتروانرژی ساکار مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)چاپ نوبت دوم()کد1401/11/258(

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند به شماره انتظامی 61ب4۷5ایران۸3 رنگ مشکی مدل 13۸۲ شماره 
موتور3۲۹0۸۲04405 و شماره شاسی ۸۲۲0۷630 متعلق به اینجانب محمد هوشیار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد)کد1401/12/259(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء 

ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره 14016033000101۲31۲ مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000313 آقای علی حسن خانی 
وشنوه فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 113 مترمربع پالک شماره باقیمانده ۹435 اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث حبیب اله غفاری سند 
مالکیت مشاعی صادره در دفتر 1۹ صفحه 53۸ خریداری به موجب سند رسمی شماره 54۹4۹ مورخ 1351/10/10 

دفترخانه ۲ قم.)م الف 16۲50( 
۲- رأی شماره 1401603300010106۹4 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001001۲0۷ آقای تقی محققی فرزند 
نورعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 63 مترمربع پالک شماره 11004 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 436 صفحه ۲31 خریداری به موجب سند رسمی 

شماره 5۲5۲1 مورخ 13۷۹/1۲/13 دفترخانه 11 قم.)م الف 16۲51( 
3- رأی شماره 140160330001010510 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001001۲۲5 آقای حسین زاهدی فخر 
فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸1/۲6 مترمربع پالک شماره 11۲3۷ اصلی  واقع در 
قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد رسمی شماره های 645۷5و645۷6 مورخ 1401/06/0۸ دفترخانه 

۲۹ قم.)م الف 16۲5۲( 
4- رأی شماره 1401603300010111۹۸ مربوط به پرونده کالسه 140111443000100116۲ آقای احمد توکلی فرزند 
عوض علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 131/۲1 مترمربع پالک شماره 10۷۹6 اصلی واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 3۲6 صفحه ۲۲۷ خریداری به موجب سند 

رسمی شماره 155۲۲3 مورخ 1401/0۷/۲6 دفترخانه ۷ قم.)م الف 16۲53(
5- رأی شماره 14016033000100۸6۸۹ مربوط به پرونده کالسه 140111443000100100۹ آقای علی اصغر رضانژاد  
فرزند احمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 10530 و 111۹5 اصلی  واقع 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 301۷4 مورخ 1400/0۷/۲4 دفترخانه 3۹قم.) م 

الف 16۲54(  
6- رأی شماره 140160330001011۲63 مربوط به پرونده کالسه 14001144300010003۹۹ آقای حسین جردکانی 
فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 14۹/۷0 مترمربع پالک شماره 10۲50/1۸/۲۸3۸ اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 5۸6 صفحه 4۲5 خریداری 

به موجب سند رسمی شماره 31۸16 مورخ 1400/11/1۹ دفترخانه ۲۷ قم.)م الف 16۲55( 
مرتضی  آقای   140111443000100163۸ کالسه  پرونده  به  مربوط   14016033000101۲14۷ شماره  رأی   -۷
احمداسفیدی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 111۹5 و10530  
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 630۲0 مورخ 1400/1۲/۲5 دفترخانه 

۲۹ قم.)م الف 16۲56( 
۸- رأی شماره 14016033000101۲311 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000۹33 خانم زهرا وحیدی منزه 
فرزند اسماعیل  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷0/63 مترمربع پالک شماره 104۷3/3 اصلی  واقع 
در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از اشرف روحانی خریداری به موجب 

رونوشت از سند رسمی شماره 1۷3۹۹ مورخ 13۲5/03/14 دفترخانه 3 قم .)م الف 16۲5۷( 
۹- رأی شماره 1401603300010115۷5 مربوط به پرونده کالسه 140111443000100111۹ آقای ابوالفضل بختیاری 
مقدم فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت ۲0/46 مترمربع پالک شماره 10۲۹6/1 اصلی  
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از علی جعفری اتابک سند مالکیت 

مشاعی صادره در دفتر 4۸۲ صفحه ۲31.) م الف 16۲5۸( 
10- رأی شماره 140160330001011۸5۷ مربوط به پرونده کالسه 1401114430001001166 آقای حر بدخشان فرزند 
عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 146/۲۸ مترمربع پالک شماره 1156۸ اصلی  واقع در قم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین فرهادی به موجب اظهار نامه ثبتی شماره 

5155 مورخ 1336/04/۲0 ثبت قم.) م الف 16۲5۹( 
11- رأی شماره 1401603300010113۹۲ مربوط به پرونده کالسه 14011144300010000۷۹ خانم خدیجه محمدی 
رهقی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۷0/45 مترمربع 
پالک شماره 103۷۹/1 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از سید محمد حسینی حصار شنه خریداری به موجب سند رسمی شماره 6۹۹15 مورخ 134۹/0۲/03 دفترخانه 

۸ قم.)م الف 16۲60 (
1۲- رأی شماره 1401603300010113۸6 مربوط به پرونده کالسه 14011144300010000۷۸ آقای مهدی غفاریان 
مقدم فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۷0/45 مترمربع 
پالک شماره 103۷۹/1 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از سید محمد حسینی حصار شنه خریداری به موجب سند رسمی شماره 6۹۹15 مورخ 134۹/0۲/03 دفترخانه 

۸ قم.) م الف 16۲61 (
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گویه و اتحاد ملت(
مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم


