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ضرورت مدیریت مصرف آب در روزهای پایانی سال

شرکت آب و فاضالب استان تهران نسبت به ضرورت مدیریت مصرف 
آب در آخرین روزهای امسال هشدار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، میزان مصرف آب در تهران همچنان باال 
است که این روند بر نگرانی در باره تامین آب دامن زده است.

بر این اساس شرکت آب و فاضالب استان تهران امروز با ارسال پیامکی 
به شهروندان ضرورت مدیریت مصرف آب را مورد تاکید قرار داد.

تازه ترین گزارش دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان از تداوم 
روز ۲۰  تا  تهران  استان  پنجگانه  در سدهای  موجود  آب  کاهش حجم 

اسفندماه دارد.
مجموع ذخیره سدهای پنج گانه استان تهران با ۱۳ درصد پرشدگی، ۲۴۴ 
میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته 

است.

وضعیت صادرات نفت ایران با توافق با عربستان چه 
خواهد شد؟

قمصری گفت: نمی توان به افزایش سهم فروش نفت ایران در بازارهای 
بین المللی خوش بین بود، زیرا عربستان به عنوان رقیب ایران است و بعید 

است سهمی از بازار خود را به ایران بدهد.
محسن قمصری، کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه تا زمانیکه تحریم ها برطرف نشود امکان افزایش صادرات نفت و 
گاز وجود ندارد گفت: جزئیاتی از قرارداد ایران و عربستان وجود ندارد ولی 
نکته ای که باید به آن توجه داشت ما تا کنون مشکلی برای فروش نفت 
خام با عربستان نداشته ایم. مشکلی که وجود دارد با غرب و آمریکا است 
و در صورتی که تحریم ها برداشته شود و یا راهی ایجاد شود می تواند بر 

فروش نفت ما تأثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: اما اگر توافق ایران و عربستان منتج به برطرف شدن 
تحریم ها نشود کمک خاصی به ما نمی کند ضمن آنکه ایران و عربستان دو 

تولید کننده رقیب یکدیگر هستند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: نمی توان به افزایش سهم فروش نفت 
ایران در بازارهای بین المللی خوش بین بود، زیرا عربستان به عنوان رقیب 
ما شناخته می شود و اگر توافقی با ایران انجام داده کمی بعید است که 

سهمی از بازار خود را به ایران بدهد.
وی ادامه داد: عربستان نفتی که تولید می کند را بیش از دو سوم آن را 
در بازارهای مربوطه در کشورهایی نظیر چین، کره و هند سرمایه گذاری 

کرده است.
قمصری توضیح داد: در چنین شرایطی عربستان هیچیک از بازارهای 
خود را به ایران نمی دهد و یک سوم نفتی که به فروش می رساند را به 
وسیله قراردادهای میان مدت و بلند مدت است. به همین دلیل نمی توان 
نگاه خوشبینانه ای داشت که عربستان بخشی از سهم بازارهای صادراتی 
ما مشکلمان  کرد:  اضافه  انرژی  کارشناس  این  بدهد.  ایران  به  را  خود 
عربستان نیست بلکه مشکل های بانکی و تحریم ها است و تا زمانی که 
نفت ما به صورت رسمی خریداری نشود مثمر ثمر نخواهد بود و اکنون 
به دلیل مالحظات تحریم ها است که سایر کشورها از ایران نفت خریداری 
نمی کنند. قمصری خاطر نشان کرد: مشکل ما در زمینه صادرات گاز و 
نفت عربستان نیست و با نگاهی خوشبینانه می توان به این نتیجه رسید 
که اگر در آینده این توافق منتج به تغییراتی در تحریم ها باشد در غیر این 

صورت زمینه های صادرات نفت و گاز ما فراهم نیست.

مخالفت هند با استفاده از یوان برای خرید نفت روسیه
هند به دلیل اختالفات سیاسی دیرینه با همسایه خود، از بانک ها و 
بازرگانان خواسته است از استفاده از یوان چین برای پرداخت پول واردات 

از روسیه اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از سه مقام دولتی نوشت: هند که به 
عنوان خریدار بزرگ نفت روسیه و همچنین زغال سنگ تخفیف دار این 
کشور ظاهر شده است، ترجیح می دهد برای تسویه معامالت تجاری با 

مسکو، از درهم امارات متحده عربی استفاده کند.
یکی از این مقامات دولتی که در این خصوص دخالت مستقیمی داشت، 
به رویترز گفت: دهلی نو از تسویه معامالت خارجی به یوان راضی نیست 

اما برای استفاده از درهم امارات مشکلی ندارد.
مقام دوم اظهار کرد: هند نمی تواند اجازه دهد تا زمانی که روابط میان دو 

کشور بهبود پیدا نکرده است، معامالت به یوان تسویه شود.
هزاران سرباز هندی و چینی از سال ۲۰۲۱ در امتداد مرز مورد مناقشه 
هیمالیا مستقر شده اند و این مناقشه، بر کل روابط دو کشور سایه افکنده 
است. این پنج مقام اشاره نکردند آیا عدم تمایل هند برای پذیرش تسویه 

معامالت به دالیل اقتصادی دارد یا خیر.
سال گذشته شرکت "اولترا تک سمنت" که بزرگترین تولید کننده سیمان 
در هند است، از یوان چین برای پرداخت پول یک محموله زغال سنگ 
روسیه استفاده کرد. این موضوع نگرانی هایی را در میان مقامات هندی در 
پی وخامت روابط میان هند و چین پس از درگیری مرزی مرگبار در سال 
۲۰۲۰، برانگیخت. دولت به اتفاق مقامات بانک مرکزی و مدیران بانکی، 

پس از توافق "اولترا تک" این وضعیت را مورد بازبینی قرار داد.
به گفته دو مقام بانکی، بانک مرکزی هند تمایلی ندارد تجارت خارجی به 
یوان تسویه شود و تایید کرد که دولت، آنها را از استفاده از این ارز بازداشته 
است. همچنین این دو مقام اظهار کردند: روسیه مایل است معامالت به 

یوان تسویه شود زیرا به این کشور برای خرید کاال از چین کمک می کند.
پاالیشگاه های نفت هندی در هفته های اخیر تسویه پول خریدهای نفت 
روسیه را آغاز کردند. تنها بخشی از پرداخت ها توسط استیت بانک ایندیا از 
طریق حساب روبلی نوستروی این بانک در روسیه انجام می شود اما عمده 
تجارت با استفاده از ارزهای دیگر صورت می گیرد زیرا روبل تا حدودی قابل 

تبدیل است و دو کشور هم هنوز چارچوبی را نهایی نکرده اند.
دولت هند انتظار دارد عمده پرداخت ها به روسیه در ماه های آینده با 
استفاده از درهم امارات  انجام شود. هند روابط سیاسی و امنیتی دیرینه ای با 
روسیه دارد و از محکوم کردن جنگ اوکراین خودداری کرده است. همچنین 
خریدار بزرگ تسلیحات روسی به شمار می رود. طبق گزارش ماه گذشته 
رویترز، پاالیشگاه های هندی پرداخت پول عمده نفت خریداری شده از 
روسیه را از طریق معامله گران مستقر در دبی به درهم، به جای دالر آمریکا 
آغاز کردند. بر اساس گزارش رویترز، روپیه هند تا حدودی قابل تبدیل است 
و پیش از تبدیل شدن به هر ارز دیگری، باید ابتدا به دالر آمریکا تبدیل شود 
که این ارز را به عنوان ارز خارجی برای بانک های مرکزی خارجی و به منظور 
تسویه تجارت، غیرجذاب ساخته است. همین امر باعث شده است روسیه 

تمایلی به پذیرفتن پرداخت پول صادراتش به ارز هند نداشته باشد.

به مناسبت روزجهانی رودخانه ها

آوارگی ۴۰ میلیون نفر در جهان به دلیل سدسازی
خشک شدن رودخانه ها و تاسیس سدها در 
را  انسان  میلیون  از ۴۰  بیش  ۶ دهه گذشته 
آواره کرده  که این موضوع پیامدهای اجتماعی 
و روانی بسیاری را برای آواره شدگان به همراه 

داشته است.
رودخانه ها نقش مهمی در ایجاد زندگی و به 
نوعی شریان حیاتی زندگی در مناطق مسکونی 
در ۶۵  رودخانه ها  همین  متاسفانه  اما  دارند 
دهه اخیر نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا 
مورد تهاجم مهندسانی قرار گرفته که مهمترین 
همچون  بزرگی  سازه های  تاسیس  هدفشان 
که  سازه هایی  است.  آبی  سازه های  و  سدها 
یا به مکان هایی  یا متوقف کرده  جریان آب را 
انتقال می دهند که از نظر وضعیت جغرافیایی 
و طبیعی »تاب آوری« الزم را ندارند؛ اما مهم تر 
اقدامات  این  تفکری است که در پس  آن  از 
وجود دارد؛ اینکه بتوان با هر پیشرفت علمی 
و توان اجرایی، بزرگ ترین سدها را ساخت و 
یا با استفاده از دستگاه های بزرگ و مدرن از 
هر زمین و کوهستانی با حفر تونل عبور کرد و 
به این قدرت بشری در تسخیر طبیعت افتخار 
کرد، نشانه قدرت زیاد آن جامعه نیست. این 
تفکر یکی از بزرگ ترین ضربه ها را از دهه ۴۰ 
شمسی تاکنون به محیط زیست ایران وارد کرده 

است.
که  است  جدی  اندازه ای  به  پیامدها  این 
موجب شد بسیاری از دوستداران محیط زیست 
آگاهی بخشی  و  رودخانه ها  از  حفاظت  برای 
به پیامدهای بزرگ تخریب محیط زیست وارد 
برای  را  مارس(  اسفند)۱۴   ۲۳ و  شده  میدان 

حفاظت از رودخانه ها در نظر بگیرند.
چرا حفاظت از رودخانه ها مهم است؟

و  رودخانه  آبریز  حوضه های  رودخانه ها، 
در  زیستی  تنوع  باالترین  دارای  آنها  حریم 
جهان است؛ همچنین بیشترین تمرکز جمعیت 
انسانی در حاشیه و نزدیک به رودخانه ها قرار 
آب  تامین  منابع  مهم ترین  رودخانه ها  دارد. 
شیرین و سالم در کره زمین به شمار می روند. 
تامین کننده آب سالم، غذا، خاک حاصلخیز و 
هوای مطلوب برای زندگی روی زمین هستند 
تغییرات  از  جلوگیری  عوامل  مهم ترین  از  و 
شمار  به  زمین  کره  شدن  گرم  و  آب وهوایی 
زیبایی  و  روانی  اثرات  رودخانه ها  می روند. 
شناختی هم دارند و همانند تاالب ها و جنگل ها 
شمار  به  جهان  اکوسیستم های  زیباترین  از 
می روند. حضور و زندگی در کنار رودخانه آثار 
مثبت فراوانی بر ایجاد آرامش و سالمت روانی 

انسان ها به همراه دارد.
رودخانه ها،  روی  سد  ساخت  شک  بدون 
بزرگ ترین عامل تهدید و تخریب اکوسیستم 
رودخانه ها به شمار می رود. سدها پیامدهای 
زیان بار محیط  زیستی متعددی به همراه دارند 
که شامل اثرات مخرب بیولوژیکی، فیزیکی و 
قطع  با  سدها  رودخانه هاست.  در  شیمیایی 
جریان آب، تنوع زیستی رودخانه را به خطر 
زندگی  طبیعی  روند  و  تخم ریزی  و  انداخته 
از  زیادی  تعداد  می کنند.  مختل  را  آبزیان 
گونه های جانوری جهان در سال های اخیر به 
آستانه  در  یا  و  منقرض شده  دلیل سدسازی 

انقراض قرار دارند.
وجود یک مخزن بزرگ آب راکد در پشت سد 
برای زندگی جانوران و گیاهانی مانند حلزون ها، 
اکوسیستم  با  که   … و  ماهی ها  جلبک ها، 
آب های روان تکامل یافته اند، مناسب نیست 
و به تدریج به نابودی تنوع آن ها منجر خواهد 

شد.
سدها عالوه بر نتایج فیزیکی منفی، تغییرات 
پی  در  هم  را  رودخانه ها  در  شیمیایی  مضر 
دارند که تغییر در دمای آب و تغییر در میزان 

اکسیژن محلول در آب نمونه ای از آن است.
حرکت  از  جلوگیری  به  سدها  همچنین 
دیواره  پشت  در  آن ها  انباشت  و  رسوبات 

از مواد حیاتی به  سد، مانع رسیدن بسیاری 
از  جلوگیری  می شوند.  رودخانه  پایین دست 
حرکت رسوبات در رودخانه ها نیز به نوبه خود 
به نابودی دشت های حاصلخیز در پایین دست 

رودها منجر می شود.
روخانه ها،  در  رسوبات  از حرکت  جلوگیری 
فرسایش بستر رودخانه در طول زمان را در پی 
داشته و کیفیت بستر رودخانه برای نگهداری 
و هدایت درست آب نیز کاهش می یابد. چنین 
چیزی با بروز سیالب های فصلی و پیامدهای 
اطراف  اکوسیستم های  بر  سیل  مخرب 

رودخانه ها هم همراه است.
فقط  موارد  این   داشت  نظر  در  باید  اما 
خشک شدن  پیامدهای  از  کوچکی  بخش 
طبیعی  عوامل  دسته  در  که  رودخانه هاست 
تغییرات  به  تخریب ها  این  اوج  دارد.  قرار 
اجتماعی گسترده ای مربوط است که متاسفانه 
به سادگی قابل برطرف شدن نبوده و پیامدهای 
باشد.  داشته  ادامه  نسل ها  تا  می تواند  آن 
موجب  رودخانه،  و خشک شدن  ساخت سد 
جابه جایی های بزرگ جمعیت انسانی می شود 
که محملی گسترده برای بروز انواع آسیب های 
گذشته  با  که  بوده  نسلی  توالی  و  اجتماعی 

خویش بیگانه است.
معاصر  جامعه شناس  »بوردیو«  تعبیر  به 
از  ناشی  انسانی  رفتارهای  فرانسوی، 
طول  در  که  است  فرهنگی  عادت واره های 
مختلف  محیط های  در  و  گرفته  شکل  زمان 
با  به عنوان مثال یک کشاورز  نمود می یابد. 
عادت واره های منطبق با زندگی کشاورزی خو 
گرفته و اگر به دلیل سدسازی و خشک شدن 
رودخانه، به مهاجرت در مکانی دیگر مجبور 
رفتارهای  همان  نیز  جدید  محیط  در  شود، 
مربوط به زندگی کشاورزی را داشته و تخصص 
منطبق با شرایط جدید را ندارد و برای گذران 

زندگی ممکن است دست به هر اقدامی بزند.
و  اجتماعی  آسیب های  انواع  بروز  زمینه 
انحراف ها در وی نسبت به دیگران بیشتر بوده 
و نکته اصلی اینجاست که چنین وضعیتی فقط 
با فرد مهاجر پایان نمی یابد و از این فرد، نسلی 
به جلو می رود که با پیشینه خویش بیگانه بوده 
و به دلیل رشد و نمو در محیطی با پتانسیل 
باالی انحراف ها، عادت واره ای منطبق با آن را فرا 

گرفته و به نسل های بعد نیز منتقل می کند.
سدها در ۶ دهه گذشته تا ۴۰ میلیون انسان 
پیامدهای  موضوع  این  که  کرده اند  آواره  را 
اجتماعی و روانی بسیاری را برای آواره شدگان 

به همراه داشته است.
حمایت از رودخانه ها، حمایت از زندگی است

و خشکیدن  از سدسازی  پیامدهایی  چنین 
رودخانه ها موجب شد تا در سال ۱۹۹۷ برای 
با سدسازی،  از رودخانه ها و مقابله  حمایت 
نخستین نشست بین المللی قربانیان سدسازی 

در برزیل به تصویب برسد.
پس از آن، ۱۴ مارس )۲۳ اسفند( روز جهانی 
حفاظت از رودخانه ها نام گرفت و هزاران نفر 
از مردم دنیا، این روز را برای یادآوری اهمیت 
اعالم  از  هدف  می دارند.  گرامی  رودخانه ها 
این مناسبت، آن است که در برابر پروژه های 
سالمت  کنیم؛  مقاومت   ویرانگر  آبی  توسعه  
حوضه های آبریز را بهبود بخشیم و خواستار 

مدیریت عادالنه و پایدار رودخانه ها باشیم.
طبیعت، محملی برای حیات و ممات همه 
موجودات بوده و همچون مادری که فرزند را 
پرورش می دهد، در هر شرایطی قدرت بیشتری 
به  که  رودخانه ای  هر  بنابراین  دارد.  نوزاد  از 
تاالب ها  و  دریاچه ها  دریاها،  سوی دشت ها، 
در جریان است، بنابر وضعیت اقلیمی خاصی 
ایجاد شده که شرایط را برای زندگی فراهم کرده 
است. به این ترتیب، دستکاری در طبیعت به 
استناد فرضیه گایا موجب واکنش زمین شده و 
پاسخ شایسته ای به آن می دهد. بنابراین اینکه 
آب  رودخانه های  از  زیادی  بخش  گفته شود 
شیرین از زاگرس به سمت خلیج فارس در حال 
جریان است که به هدر می رود و باید آن را به 
مناطق داخلی فالت ایران منتقل کرد، تفکری 
است که محیط زیست و حیات اجتماعی را در 

ایران به شدت تهدید می کند.
مناطق  در  مسکونی  شهرهای  اکنون  اگر 
غربی، جنوب غربی و یا بسیاری از مناطق دیگر 
برای هزاران سال است که وجود دارند به این 
ویژه  به  و  جغرافیایی  عوامل  که  است  دلیل 
با  رودخانه هایی این مناطق را آبیاری کرده و 
حفظ رطوبت خاک در مناطق جنوب غربی از 
طریق تاالب ها یا دشت های کشاورزی، موجب 
بروز  از  و  شده  مناطق  این  در  خاک  تثبیت 

ریزگردها جلوگیری می کند.
 ۱۴ خوزستان  استان  در  مثال  عنوان  به 
رودخانه در جریان است. مساحت این استان 
نیز برابر با ۶۴ هزار و ۵۷ کیلومتر مربع است که 
اگر مساحت کوه های این استان را )یک هزار و 
۸۵۰ کیلومترمربع( از آن کم کنیم، بیش از ۶۲ 
هزار و ۲۰۷ کیلومترمربع از مساحت این استان 
توسط همین رودخانه ها مستقیم یا غیرمستقیم 

سیراب می شود اما با ساخت سدهای بزرگ و یا 
انتقال آب از سرمنشاء بسیاری از رودخانه ها، 
دشت های زیادی رو به خشکی رفته و پدیده 
ریزگردها که بیش از دو دهه دامن خوزستان 
و حتی مناطق مرکزی و غربی را گرفته، ایجاد 

شود.
نیز  ایران  مناطق  دیگر  در  وضعیت  این 
در  بزرگی  رودخانه های  چنانچه  دارد؛  وجود 
مناطق جنوب شرق ایران مانند »هلیل رود« و 
شاخه های آن در استان کرمان که از ارتفاعات 
این استان سرازیر می شد، این روزها به دلیل 
سدسازی افسارگسیخته به طور کامل خشکیده 
و یا به رودخانه فصلی تبدیل شده است. این 
»تاالب  تغذیه  اصلی  منابع  از  یکی  رودخانه 
با  که  بود  ایران  جنوب شرق  در  جازموریان« 
محلی،  رطوبت  تامین  و  خاک  رطوبت  حفظ 
مناطق  این  در  زندگی  شکل گیری  موجب 
گرمسیری شد تا جایی که یکی از قدیمی ترین 
تمدن های جهان یعنی تمدن »دقیانوس« در 
شهرستان »جیرفت« نمونه بارز آن است. با 
یافت  ایران خواهیم  به نقشه  طبیعی  نگاهی 
که در کشور نزدیک به ۳ میلیون هکتار تاالب 
و بیش از ۲۹ دریاچه  دائمی و تعداد زیادی 
دریاچه فصلی وجود داشته که بخش زیادی 
از آن ها در مناطق مرکزی و حاشیه کویرها قرار 
داشتند اما امروزه بسیاری از آن ها خشکیده و 

به خاطرات پیوستند.
وضعیت »زاینده رود« و به دنبال آن »تاالب 
اصفهان،  استان  جنوب شرق  در  گاوخونی« 
خاموشی رودخانه های »قمرود«، »جاجرود«، 
»کرج« و »مسیله« و نابودی »دریاچه نمک« 
و »حوض سلطان« در استان های اصفهان، قم، 
رودخانه های  از  بسیاری  و  سمنان،  و  تهران 
استان  در  میغان«  »تاالب  آبِ  تامین کننده 
»طشک«،  »بختگان«،  دریاچه های  مرکزی، 
»مهارلو«، »پریشان« و ... در استان فارس، 
و  سیستان  و  کرمان  استان  در  جازموریان 
و  در سیستان  هیرمند  دریاچه  یا  بلوچستان 
تاثیر  از  کوچکی  نمونه های  فقط  بلوچستان، 

سدسازی هستند که امروزه خشکیده اند.
موارد یاد شده فقط در نتیجه »تفکر سازه ای« 
است که سیطره دستاوردهای فنی و مهندسی 
ایران  در  اجتماعی  زندگی  ابعاد  همه  بر  را 
گسترانده و اگر هرچه سریع تر برای آن تدبیری 
اندیشیده نشود، طبیعت و وضعیت اجتماعی 
و فرهنگی در ایران با چالش های جدی مواجه 

خواهد شد.

اخبار

ساخت سد و خشک شدن 
رودخانه، موجب جابه جایی های 
بزرگ جمعیت انسانی می شود 

که محملی بزرگ برای بروز 
انواع آسیب های اجتماعی و 

توالی نسلی است که با گذشته 
خویش بیگانه است

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پیام رحیمی خوش طینت فرزند مرتضی قلی به شماره شناسنامه 12۸9۵ 
و کد ملی 00۶۸2442۸2 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته صنایع - تولید صادره از دانشگاه آزاد 
قزوین با شماره 2۸۶21400240 مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد قزوین به نشانی قزوین - جاده باراجین- دانشگاه آزاد قزوین ارسال نماید.نوبت سوم 

)کد1401/12/408(

پروانه بهداشتی ساخت)صادرات( به شماره 10۸۸/ص/21 به نام شرکت درنا ماکارون تبریز با نام تجاری 
آلتین ماکارون مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/409(

مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلی اینجانب محمد حسین مینایی فرزند واحد به شماره شناسنامه 6916 
و کد ملی 0067278086 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع صادره از دانشگاه 
امام حسین )ع( با شماره 104 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار قانونی است از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه امام حسین )ع( به نشانی تهران بزرگراه بابایی ارسال نمایند.نوبت دوم  )کد1401/12/410(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عباس فرج اللهی راد به کدملی ۳۷۷01۳۸2۵2فرزند محمدعلی به تاریخ 
تولد 1۶/04/1۳۷1ورودی سال 1۳91 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان رشته پرستاری مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار میباشد.نوبت دوم )کد1401/12/411(

اینجانب سیدعلی بیت سعید فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 1740400933 صادره از اهواز در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی برق قدرت صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
به نشانی تهران- خیابان کریمخان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش آذرشهر پالک 209 و یا کدپستی 

1584715414 ارسال نماید. 

برگ سبز خودرو کاموین کفی جرثقیل دار سبز رنگ مدل 1372 به شماره موتور 33593210066454 و 
شماره شاسی 37435216578334 به شماره پالک 11 ایران 863 ج 12 به نام جلیل صرامی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/12/412(

سند کمپانی خودروی  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو405جی ال ایکس  و رنگ خودرو : نقره ای  و مدل 
  NAAM01CA2BE211354 : وسیله نقلیه : 1390  و شماره پالک : ایران_73_581ب74  و شماره شاسی
و شماره موتور : 12490181167  به نام صاحب سند : علیرضا حق پرستی جهرمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/413(

اصل برگ سبز خودرو سواری مدل کوییک AT به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 9۳ ۵۸2م۸۶ 
شماره موتور M15/8661585 و شماره شاسی NAS841200J1003489 به نام بشری سادات میرقادری 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/414(

  برگ سبز  موتور سیکلت  به  نام وسیله نقلیه : پالس 1۸0  و  رنگ موتورسیکلت : مشکی  و  مدل 
  180A8716116 : موتورسیکلت : 1۳۸۸ , شماره پالک : 122-29۶12  و  شماره موتور : 04۳۳۸ , شماره تنه

به  نام مالک : علی زارعان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/415(

کارت هوشمند خودرو محمدرضا موسوی خلخالی با کد ملی 00۷9412211 به شماره شناسنامه ۳۳4۷۶ 
فرزند سید عزالدین خودرو فونیکس تیگو ۷ پرو رنگ مشکی مدل 1401 شماره پالک 99 ایران ۵91 ط ۷۸ 
مفقود   MVME4T15CBKN004444 موتور  شماره   NATGBACJ0N1003914شاسی شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/12/416(

سند مالکیت،سند کمپانی و برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ سفید روغنی مدل 1395پالک 28ایران275 
ل87 به شماره موتور 124K0809621و شماره شاسی NAAN01CE7GH863417 به نام مجید حاجی 

ازندریانی مفقود گشته و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/417(

ایکس 7 مدل  و اصل برگ سبزخودرو و کارت خودرو سمند تیپ  اصل سند کمپانی و سند محضری 
1390 به رنگ خاکستری به شماره انتظامی ایران 40 855 ب 32 شماره موتور 12490235344 و شماره 
شاسی NAACN1CM1CF005951 به نام پریسا قهرمانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/12/418(

کارت و شناسنامه مالکیت )برگ  سبز(خودرو پژو 207,مدل 1396,سفید رنگ ,بشماره انتظامي:976ل53 
ایران 44,شماره شاسی:NAAR13FE1HJ478967 وشماره موتور:177B0003186 به مالکیت 

مهرداد طبیبی ,مفقود شده و فاقد اعتبار است.)کد1401/12/419(

برگ سبز خودروی   سواری هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو206  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله 
: NAAP03EE7JJ564933  و  : 206Tu3  و شماره پالک : 42ق134ایران 93 و شماره شاسی  نقلیه 
شماره موتور : 182A0038640  به نام صاحب سند : الهام عرب کوچه خطیبی مفقود شده و فاقد اعتبار 

است.)کد1401/12/420(

موتور  شماره  سفیدبه  رنگ  به  پژوپارس  سواری  خودرو  کمپانی  سند  میشود  اعالم  بدینوسیله 
125k0075610 و شماره شاسی NH929035 و پالک772-63ب61 بنام سلیمه درزاده مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/421(  

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام محمد عبائی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1990189237صادره از 
دزفول در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزاز صادره از واحد دانشگاهی دزفول با 
شماره 2220718 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد به نشانی ارسال نماید.نوبت سوم 

 برگ سبز خودرو  و کارت خودرو  و کارت بیمه خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : پراید  و رنگ خودرو : 
مشکی  و مدل وسیله نقلیه : 1384 و شماره پالک : 39ط134ایران 68  به نام صاحب سند : علی ذکایی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/421(

موتور  شماره  و   NAAP41FD0CJ617751 شاسی  شماره  با   sd  206 خودروی  کمپانی  سند 
155B0000542متعلق به اینجانب مفقود شده است لطفا در صورت پیدا شدن مدرک فوق الذکر با اینجانب 

تماس بگیرید.)کد1401/12/422(

شاسی  شماره  به  دیانتی  ربابه  بنام  توربو   ۵ اریزو  چری  سواری  خودرو  کارت 
درجه  از  و  مفقود   MVME4T15BARH000775 موتور  شماره  و   NATFCANH9H1009847

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/423(

اینجانب مجتبی شایسته مالک خودروی SD 206 به شماره شاسی NAAP41FD0CJ61 و شماره 
را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  خودرو،  کمپانی  برگ  فقدان  علت  به   155B0000542 موتور 

نموده ام.

سندکمپانی سواری و نام وسیله نقلیه : tu3 206 و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1394 و شماره 
پالک : 98 ج 757 ایران 44 و شماره شاسی : NAAP03EE1FJ212888 و شماره موتور : 165A0021993 به 

نام صاحب سند : ندا چوبینه مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد مهدی طاهر گندم آبادی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه و کد 
ملی 0۳۷144۸11۵ صادره از قم در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف، مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
قانونی است، از یابنده تقاضا میشود در صورت یافتن این مدرک، آن را به ادرس دانشگاه شریف، واقع در 

خیابان ازادی، با شماره درج شده تماس بگیرد.

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

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای 1401۶0۳1۷12۳002۷۸۳ مورخ 1401/10/19 تصرفات آقای / خانم صادق باقری 
فرزند فرهاد صادره از باغملک شماره شناسنامه 1914 دارای کدملی شماره 4۸191۷۷۸1۸ نسبت 
به یک باب ساختمان به مساحت 24۶۸/۵0 متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک ۵4 واقع در 
بخش ۶ اهواز، اخبار خروجی بنام مهدی کریمی منجر بصدور رای گردیده، برابر ماده ۳ قانون 
مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
بمدت دو ماه 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 : 1401/12/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/24
نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز 

۵/2۸02 م / الف 


