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یک ساختمان ۲ طبقه قدیمی در 
شرق تهران فرو ریخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران از فرو ریختن یک ساختمان ۲ 

طبقه مسکونی در شرق پایتخت خبر داد.
سیدجالل ملکی عصر جمعه به ایرنا گفت: 
پاسدار  خیابان  در  حادثه  این   ۱۳:۵۹ ساعت 
گمنام به سامانه ۱۲۵ اعالم و بی درنگ ماموران ۲ 
ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: یک ساختمان ۲ طبقه خیلی قدیمی 
که سه مرد در این محل زندگی می کردند در 
دیوارها  از  و بخشی  اول  قسمت سقف طبقه 

دچار تخریب می شود.
ملکی ادامه داد: در همان لحظات اولیه سه 
مرد حاضر در ساختمان موفق شده بودند خود را 
از زیر آوار خارج کنند که البته یک نفر از ناحیه 

سر دچار مصدومیت شده بود.
به گفته وی، این ساختمان از مدت ها قبل از 
شهرداری اخطاریه دریافت کرده بود و باید این 
ساختمان مقاوم سازی و یا تخریب و نوسازی 

می شد.
ملکی با بیان اینکه همیشه حادثه آوار به  دلیل 
گودبرداری روی نمی دهد گفت: مالکان این گونه 
ساختمان های پر خطر ضروری است که نسبت 
به تخریب و نوسازی و یا حداقل مقاوم سازی 

اقدامات جدی انجام دهند.

دستگیری سارق حرفه ای با ۲۱ فقره 
سرقت منزل در خرم آباد

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سارق 
در  منزل  سرقت  فقره   ۲۱ کشف  و  حرفه ای 

شهرستان خرم آباد خبر داد.
جمع  در  دیماه  هفتم  الهی  یحیی  سردار 
خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت منزل 
صورت  به  موضوع  خرم آباد،  شهر  سطح  در 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام کارهای اطالعاتی 
و پلیسی و رصد سارقان سابقه دار، یک سارق 
حرفه ای را در خرم آباد شناسایی و طی عملیاتی 

در مخفیگاهش دستگیر کردند.
در  سارق  گفت:  لرستان  انتظامی  فرمانده 
تحقیقات صورت گرفته و در مواجهه با دالیل و 
مستندات پلیس به ۲۱ فقره سرقت منزل و مغازه  
اعتراف، محل های سرقت بازسازی و مالباختگان 

شناسایی شدند.
الهی در پایان با هشدار به سارقان که پلیس 
با همکاری دستگاه قضائی با آنان برخورد قانونی 
خواهد کرد، به شهروندان توصیه کرد اموال و 
اماکن خود را به تجهیزات ایمنی مجهز و هرگونه 
مورد مشکوک را  از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس 

اطالع دهند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان از امداد رسانی 
 به ۳۴۱ نفر آسیب دیده از سیل روز گذشته توسط نیروهای امدادگر و نجاتگر 
خبر داد و گفت:۲۴ تیم عملیاتی خدمات امدادرسانی جهت سیل زدگان روز 

گذشته هفتم دیماه را بر عهده داشتند.
علیرضا میربهاءالدین در گفت وگو با ایسنا- ادامه داد:  امدادرسانی به آسیب 
دیدگان توسط ۹۸  نفر روز نجاتگر در قالب ۲۴ تیم روز عملیاتی صورت  گرفت.

وی بیان کرد:  ۷۶ آسیب دیده از سیل در چادرهای هالل احمر اسکان داده 
شدند.  ۱۶ دستگاه چادر امدادی ، ۶۹تخته موکت ، ۶۱ تخته پتو و ۴۴۵ کیلوگرم 
نایلون، ۸۱ سبد غذایی ۷۲ ساعته ، ۱۸ بسته غذایی یک ماهه ، برنج ، روغن ، 

ست بهداشتی ، اقالمی بودند که بین آسیب دیدگان توزیع شد.
وی همچنین گفت:  تیم های امدادی جمعیت هالل احمر آماده باش هستند 
تا در صورت بروز حوادث خدمات امدادرسانی جهت آسیب دیدگان با سرعت 

بیشتری انجام گیرد.
میربهاءالدین بیان کرد: تلفن گویای ۱۱۲ندای امدادجمعیت هالل احمربصورت 

بیست و چهار ساعته شبانه روز، آماده پاسخگویی به آسیب دیدگان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلو چستان همچنین از کمک به 
۱۱ نفر گرفتار در سیالب توسط نجاتگران هالل احمر شهرستان کنارک خبر داد.

میربهاء الدین گفت: بر اثر بارندگی های اخیر در جنوب استان و وقوع سیل 
و آبگرفتگی روز گذشته ساعت ۱۹:۰۴ گزارشی مبنی بر گیر افتادن ۱۱ نفر  در 

روستای پارگ شیخان شهرستان کنارک به جمعیت هالل احمر اعالم شد.
وی ادامه داد: به محض اطالع یک تیم عملیاتی به همراه ۵ نجاتگر به محل 

حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بیان کرد: نجاتگران پس از ۴ ساعت 
تالش ، عملیات رهاسازی و امدادرسانی به افراد حادثه دیده را انجام و  آنان را 

در مکانی امن اسکان دادند و عملیات ساعت ۲۳:۰۴ پایان یافت.
سیل هفت مسیر فرعی در جنوب سیستان و بلوچستان را بست

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز گفت: 
بارندگی چند روز اخیر و جاری شدن سیالب هفت مسیر فرعی در جنوب این 
استان را بست. مجید محبی افزود: بیشترین مسدودی بارندگی های اخیر در 
شهرستان های کنارک و چابهار شامل مسیر پارگ به پیرسهراب،زرآباد به کالت، 
نگور به سه راهی نگور، نگور به سه راهی بریس، دمبدف به صفرزهی، وشناموا 

به چابهار گوران کشان به جاده ساحلی بوده است.
این  بازگشایی  برای  راهداری  نیروهای  روزی  شبانه  تالش  داد:  ادامه  وی 

مسیرها ادامه دارد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: از ۱۱۴ 
ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان شامل توابع کنارک ۹۶ میلی متر، 
چابهار ۷۱، نیکشهر ۲۴، کنارک ۸۰.۵، طیس ۸۹، ایرانشهر ۲۱.۸، خاش ۶.۹، 
سراوان ۹.۵، زاهدان ۰.۳ و زابل ۰.۲ میلی متر گزارش بارندگی ثبت شده است.

وی بیان کرد: از دوشنبه شب با ورود سامانه بارشی به سیستان و بلوچستان 
شاهد بارندگی هستیم و این سامانه تا پایان هفته در استان فعال است.

محبی ادامه داد: در ارتفاعات نیمه جنوبی بویژه جنوب شرق، سواحل و روی 
دریا بارش از شدت بیشتری برخوردار بوده و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق 
و تندبادهای لحظه ای، جاری شدن روان آب، آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن 

مسیل ها و رودخانه های فصلی رخ خواهد داد.

هشداری برای سفر به ترکیه در پی مرگ ۲۲ نفر
دولت بریتانیا درباره سفر به کشور ترکیه با هدف گردشگری پزشکی، به دنبال مرگ تعدادی ار اتباع خود در جریان سفر پزشکی و 

درمانی به این کشور، هشدار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، در صفحه مشاوره سفر به ترکیه در وب سایت وزارت خارجه انگلستان آمده است: »ما 
مطلع هستیم از ژانویه ۲۰۱۹، ۲۲ تبعه بریتانیایی به دنبال گردشگری پزشکی در ترکیه جان خود را از دست داده اند و به 
گردشگران توصیه می شود به ارائه دهندگان خدمات پزشکی که فقط مورد تایید وزارت بهداشت ترکیه هستند، مراجعه کنند.«
اصطالح گردشگری پزشکی که گاهی اوقات گردشگری سالمت نیز نامیده می شود، به گردشگرانی اطالق می شود که برای 
درمان پزشکی به خارج از کشور می روند. جراحی های زیبایی، دندانپزشکی و جراحی قلب از رایج ترین عمل ها در جریان این 

سفرها است.
هزینه های پایین و در دسترس بودن درمان هایی که در کشور میزبان تأیید شده اند، دو جذابیت ممکن برای گردشگران پزشکی 
است. با این وجود، برخی خطرات کلیدی، شامل عوارضی چون عفونت ها و مقاومت آنتی بیوتیکی، نبود مقررات و قوانین دقیق و جدی 

در برخی کشورها و نبود مراقبت های بعدی در هنگام بازگشت بیماران به خانه، جان آن ها را تهدید می کند.
»ریدا عظیم«، اهل منچستر در بریتانیا که اوایل سال جاری میالدی برای کاشت دندان به کشور ترکیه سفر کرده بود در این باره می گوید: »پس از به هوش 
آمدن از عمل جراحی، شکاف های بزرگی زیر لثه هایم داشتم و شما می توانستید تمام قطعات فلزی )ایمپلنت ها( را ببینید. این کار آنقدر بد انجام شده بود 

که باورکردنی نبود. در ابتدا قرار بود پنج ایمپلنت انجام دهند، اما زمانی که درمان در شرف آغاز بود، دندانپزشکان گفتند که باید تمام دندان هایم را بردارند.«
بر اساس گزارش مؤسسه آمار ترکیه، بیش از ۶۴۰ هزار گردشگر پزشکی در سال ۲۰۲۱ به این کشور سفر کردند که تقریبا یک میلیارد یورو برای بخش درمانی 
این کشور درآمد به همراه داشته است. بر اساس گزارش انجمن دندانپزشکی ترکیه، این کشور به یکی از مقاصد پیشرو در جهان برای گردشگری دندان تبدیل 
شده است، به طوری که ساالنه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار خارجی برای درمان دندان های خود به ترکیه سرازیر می شوند. مجارستان، تایلند و دبی نیز برای کارهای 
دندانپزشکی در میان گردشگران محبوب هستند، درحالی که هند، مالزی، مکزیک، سنگاپور و کره جنوبی، از جمله کشورهایی هستند که به دلیل گردشگری 
سالمت در سراسر جهان شهرت دارند. از آنجایی که استاندارد امکانات پزشکی و درمان های موجود در سراسر جهان بسیار متفاوت است، انجام تحقیقات 
کامل قبل از انجام هر گونه روش در خارج از کشور اهمیت دارد. از همین رو، دولت بریتانیا هشدار داد: »عاقالنه نیست که به شرکت های خصوصی که منافع 
مالی در ترتیب دادن درمان پزشکی شما در خارج از کشور دارند، اعتماد کنید.« بریتانیا بعد از آن که مرگ ۲۲ تبعه خود را به دنبال سفر درمانی به ترکیه تایید 
کرد، چنین هشداری را صادر کرده است. ترکیه در ماه های اخیر با گزارش هایی مبنی بر ناموفق بودن درمان های دندانپزشکی در این کشور رو به رو بوده است.

امدادرسانی به بیش از ۳۴۰ نفر سیل زده در جنوب سیستان و بلوچستان

اواخر سال گذشته سلسله جلساتی در کمیته  ایسنا،  به گزارش 
عمران شورای شهر تهران پیرامون بررسی وضعیت فرونشست زمین 
در شهر تهران برگزار شد که هدف از برگزاری این جلسات، تدوین 
گزارشی در مورد وضعیت فرونشست در کشور و تهران و ارائه آن به 
شورایعالی استانها و پس از آن ارائه الیحه ای به مجلس بود تا باالخره 
متولی و دستگاه مسئول فرونشست زمین در کشور مشخص شود و 
حاال بعد از گذشت حدودا یکسال، آخرین وضعیت این مهم نشان 

می دهد که هنوز بررسی این موضوع ادامه دارد.
حجت السالم و المسلمین محمدآقامیری رئیس کمیته عمران شورای 
شهر تهران در گفت وگو با ایسنا، درمورد علت فرونشست زمین با تاکید 
بر اینکه اغلب فرونشست ها در کشور به علت بهره برداری بیش از حد 
آبهای زیرزمینی اتفاق میوفتد، می گوید: فرونشست ها غالباً در نتیجه 
افت تراز آب زیرزمینی بر اثر پمپاژ و برداشت آب زیرزمینی، نفوذناپذیر 
کردن سطوح شهری، انحراف روان آب سطحی و اجرای سیستم های 
جمع آوری فاضالب شهری رخ می دهد که این پدیده مخصوص ایران 
و تهران نیست؛ بلکه فرونشست زمین مشکالت اساسی و روزافزونی را 
در بسیاری از کشورهای جهان اعم از مکزیک، استرالیا، کلمبیا، چین، 
آمریکا، و...  به خصوص در نقاط خشک و کم باران ایجاد کرده و در 
ایران نیز باید بگویم که تقریبا تمام دشت های کشور که آب شیرین 

زیرزمینی دارند در معرض خطر جدی فرونشست قرار دارند.
فرونشست آخرین و غیرقابل بازگشت ترین مرحله از فرآیند

 بیابان زایی
وی با بیان اینکه دقت داشته باشیم که فرونشست پدیده ای خطرناک 
است که به عنوان آخرین و غیرقابل بازگشت ترین مرحله از فرآیند 
بیابان زایی شناخته می شود، می افزاید: در حال حاضر حدود  ۲۹ 
استان درگیر  فرونشست شدند و این در حالی است که  فرونشست 
زمین پدیده ای غیرقابل برگشت است که عالوه بر اثرگذاری مستقیم 
بر سازه ها و زیرساختها در اطراف محدودۀ فرونشست، موجب بروز 
نیز  برابر سایر مخاطرات  در  آوری  تاب  و کاهش  مخاطرات جانبی 
می شود؛ چراکه این پدیده با ایجاد تغییر در وضعیت توپوگرافی منطقه 
تغییرات  بروز  نفوذپذیری می تواند موجب  تراکم خاک و کاهش  و 
چشمگیری در هیدرولوژی منطقه شود و مناطق شهری به دلیل تراکم 
جمعیت، ساختمان ها و شریان های حیاتی و... در مقابل فرونشست 

آسیب پذیرتر هستند.
فرونشست در ایران بسیار جدی است

آقامیری با بیان اینکه ۵۵ سال از اولین گزارشات مشاهده فرونشست 
زمین در ایران می گذرد؛ اما متاسفانه علیرغم هشدارهای متخصصان 
فرونشست وضع  در خصوص  کارآمدی  چندان  قوانین  تاکنون  امر 
فعلی  باالدستی  قوانین  در  می دهد:  ادامه  است،  نشده  اجرایی  و 

قوانینی که در آن مستقیما در خصوص فرونشست زمین اشاره شده 
باشد، بسیار محدود بوده و جوابگوی این پدیده بحرانی و روبه رشد 
نیست، این در حالی است که فرونشست در ایران بسیار جدی است. 
پس با توجه به اهمیت موضوع فرونشست و اثرات همه جانبه آن از 
یک طرف و نبود قوانین جامع و کارآمد از طرف دیگر، سبب شد تا در 
کمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران با همکاری شورایعالی استان ها 
ذیربط،  با حضور مسئولین دستگاه های  متعدد تخصصی  جلسات 
متخصصان و اساتید دانشگاه های معتبر در خصوص واکاوی پدیده 
برگزار شود که در این جلسات تالش شد تا ضمن بررسی راهکارهای 
فنی و اجرایی در زمینه کنترل و مقابله با تاثیرات فرونشست، نواقص 

و ضعف های قوانین موجود نیز احصاء شود.

وی در مورد نتیجه برگزاری این جلسات با متخصصان می گوید: 
در حال حاضر این طرح در کمیسیون های شورایعالی استانها در 
حال بررسی است و هنوز جلسات بررسی نهایی آن با حضور اساتید 
و متخصصان امر در حال برگزاری است. هرچند که براساس برنامه 
ریزی هایمان این طرح باید در آبان و نهایتا آذرماه سالجاری نهایی 
و در قالب الیحه به مجلس ارسال می شد؛ اما متاسفانه تعدادی از 
دستگاه ها با ما خوب همکاری نکرده و برخی نیز در معرفی نماینده 
تام االختیار چندماهی تعلل کردند و این مسائل سبب شد که جمع 
بندی نهایی این طرح به طول بیانجامد؛ اما امید داریم تا قبل از 
آغاز سال جدید این الیحه از طریق شورایعالی استانها به مجلس 

ارسال شود.

فرونشست زمین بحران آینده تهران
همچنین پیش از این رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران، گفت: بحران یک یا دو سال آینده تهران فرونشست زمین 

خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نصیری در یکصد و هفدهمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر تهران در پاسخ به پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات 
اعضای شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عمده بار امداد کوهستان 
بر عهده جمعیت هالل احمر است، افزود: بخشی از مسئولیت ها نیز 
بر عهده سازمان آتش نشانی است و ما نیز سوله ای را در منطقه دربند 
در اختیار قرار داده ایم و البته باید حمایت بیشتری را در این زمینه 

داشته باشیم.
وی افزود: فروچاله ها به دلیل ساخت و سازها ایجاد می شود و جدیدا 
ردیف ۲۰ میلیارد تومانی از سوی شهرداری تهران برای دستگاهی در 
زمینه فروریزش ها اختصاص داده شده، فرونشست ها به سرعت در 
حال نزدیک شدن به مرکز تهران بوده، چرا که آبفا ناچار شده چاه های 
آب را اضافه کند. به این ترتیب بحران فرونشست در شیب جنوب 
غربی و شمال شرقی پیش می رود و بحران یک یا دو سال آینده تهران 
فرونشست زمین است و در سطح چند هکتار پیش می رود و می تواند 

شریان های حیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: 
در حوزه بین الملل با ژاپن، الجزایر و ترکیه اقداماتی را انجام داده ایم. 

در خصوص گودهای پرخطر نیز اقدامات با جدیت دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: هر نقطه شهر تهران یک معین از استان های کشور 

دارد. تهران پنج پهنه دارد و هر پهنه بر عهده یک استان است.
نصیری با بیان اینکه وجود دستگاه های حاکمیتی در زمان بحران 
بسیار مهم است، افزود: حجم کار در سازمان مدیریت بحران سه برابر 
شده اما بضاعتی در سازمان وجود دارد و اگر بودجه و ساختارها تقویت 
انجام خواهد شد. هیچ جای دنیا حاکمیت  اقدامات بیشتری  شود 
نمی تواند مسئولیت کامل را بر عهده بگیرد و باید از ظرفیت های مردمی 
استفاده کنیم و زیرساخت های مدیریت بحران جامعه محور را توسعه 
سیاست های  ذخیره شهر،  اراضی  بخش  در  داد:  ادامه  وی  دهیم. 
ابزاری برای  شهرداری با سیاست های این حوزه مطابقت دارد و ما 
بعضا  نیستیم.  آن  ولی عضو  ماده ۵ هستیم  بر کمیسیون  نظارت 
مجوزی بدون رعایت دستورالعمل ها صادر می شود و در حال حاضر 
برای صدور مجوزها فشارهایی وجود دارد اما اقدامات الزم در این حوزه 

در دستور کار قرار دارد و انجام خواهد شد.
نصیری با اشاره به اینکه در بخش هشدار سیل به ۱۰۰ درصد نزدیک 
شده ایم، افزود: در هشدار آب ۱۵ درصد، گاز ۸۰ درصد و زلزله ۶۵ 

درصد رشد داشته ایم.

فرونشست؛ پدیده بحرانی و روبه رشد در کشور

ونشست زمین« در یک قدمی بررسی در مجلس الیحه »فر
فرونشست در کشور متولی خاصی ندارد و این موضوع سبب شده تا شورای شهر تهران تصمیم بگیرد از طریق شورایعالی 
استانها، الیحه ای را به مجلس ارائه دهد تا حداقل دستگاه مسئول مسئله فرونشست زمین در کشور مشخص شود تا بتوان 

برای این مسئله فکری کرد.

که فرون شست 
پدیده ای 
خطرناک 

است که به 
عنوان آخرین 

و غیرقابل 
بازگشت ترین 

مرحله از 
فرآیند بیابان 
زایی شناخته 

می شود

به دنبال مرگ ۱۹ کودک در ازبکستان به دلیل مصرف شربت 
وزارت  بیوتیک،  ماریون  تولیدی  شرکت  در  شده  تولید  سرفه 
بهداشت هند اعالم کرد که تمام فعالیت های این شرکت در شهر 

نویدا در شمال این کشور متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، نماینده قانونی ماریون بیوتیک گفت: سازنده 
مواد دارویی از مرگ این کودکان ابراز تاسف کرده و این شرکت 

تولید شربت Max ۱-Dok را متوقف کرده است.

وزارت بهداشت هند در اعالمیه ای گفت که نهاد تنظیم کننده 
پرادش  اوتار  ایالت  نویدای  در  را  شرکت  این  تأسیسات  دارو، 
بازرسی کرده و به طور منظم با همتای ازبکستانی اش در این مورد 
در تماس است. این وزارت گفته است: نمونه ای از این شربت 
منطقه ای  تست  البراتوار  به  آزمایش  برای  و  گرفته شده  سرفه 

داروها فرستاده شده است.
همچنین وزارت بهداشت ازبکستان نیز اعالم کرد که حداقل ۱۹ 

کودک در این کشور در نتیجه مصرف این شربت سرفه تولید شده 
در شرکت داروسازی هند، جان شان را از دست داده اند.

یک  حاوی  شربت  این  ازبکستان،  بهداشت  وزارت  گفته  به 
ماده زهری به نام اتیلن گلیکول بوده و در دزهای باالتر از سطح 
کودکان  این  والدین  یا  و  شده  ساخته  کودکان  برای  استاندارد 
این شربت را به عنوان داروی ضد سرماخوردگی برای  اشتباهاً 

کودکان استفاده کرده اند.

مرگ ۱۹ کودک بر اثر مصرف شربت سرفه در ازبکستان

پالک  روغنی شماره  مدل 1۳۸7رنگ سفید  زانتیا  کمپانی سواری  سند 
۶41د1۳ ایران4۹شماره موتور 0۳۳۹۹7شماره شاسی S15122۸717117۶به 

نام طاهره ظهرابی فیروز آباد مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

شماره  کالیبر12به  اتوماتیک  نیمه  مدل5تیر  شکاری  سالح  حمل  مجوز 
بدنه2440۶ساخت ترکیه بنام غالم پناهنده به شماره ملی425050۸110مفقود 

واز درجه اعتبار ساقط است

مفقود شده
رنگ  تیپ2400به  نیسان  ون  کامیونت  )شناسنامه(  سبز  برگ 
پالک  496368وشماره  موتور  شماره  88به  مدل  روغنی  آبی 
حسن  نام  ایران 117ط2۶به  پالک 4۹  NAZPL140TIM207489وشماره 

احمدی فر مفقودگردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودشده 
سندکمپانی خودروسواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل 90به شماره 
NAAN21CA0BK458900وشماره  شاسی  وشماره  موتور12490085808 
نام دامون رزمجوئی مفقود گردیده واز درجه  ایران 24۶د 74به  پالک ۹۳ 

اعتبارساقط می باشد.

اگهی فقدان سند مالکیت  بخش۶کهگیلویه خانم حمیده خرم  فرزند عادل 
با تسلیم 2 برگ استشهادیه گواهی شده از طرف  دفترخانه2۳دهدشت ویک 
برگ تقاضای کتبی مدعی است که یک جلد  سند مالکیت  پالک۳1.1۳۸7 
ذیل شماره ثبت11۳5۸ صفحه۳7۹دفتر7۹ به   سریال ۸107۳ سری ب ۹1   به 
نام مشارالیها ثبت وصادر شده و به علت حریق   منزل مفقود شده و موردثبت 
دارای یک فقره سند رهنی می باشد و   نامبرده تقاضای صدور المثنای سند 
مالکیت  خود را نموده است لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی 
ماده120 آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد 
تاریخ انتشار1401.10.10

 موسوی اصل رئیس ثبت اسناد وامالک دهدشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده1۳  ماده۳قانون  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1401۶0۳2000۳00124۹مورخ1401.0۹.27هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دهدشت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
معصومه براتیان حسین آباد فرزند الیاس به شماره ملی 42500۸۸0۳0صادره از 
کهگیلویه     در یک باب خانه  به ساحت 241متر  مربع به پالک۳۶۸5 فرعی 

از --5۶اصلی 
 واقع در قطعه 2بخش۶ دهدشت گلزار شهدا کوچه کوچه ۸متری اخر کوی 
پاسداران قسمتی از نسق زراعتی ابوالحسن بزمیان زارع صاحب نسق قریه 
سمغان   محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت ا ول 1401.10.10

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.10.25
سید عبدالرحیم موسوی اصل  - رئیس ثبت اسناد و امالک دهدشت

اگهی تحدید حدود اختصاصی ششدانگ پالک5۶.۳7۸1
قسمتی از پالک 5۶_اصلی اراضی سمغان _دهدشت

فرزند  درخشانی  بیژن  آقای  مفروزه  وتصرفات  مالکیت  اینکه  به  نظر 
مساحت  به  خانه  یکباب  ملی4250۳۶۸۸41درششدانگ  شماره  به  گودرز 
۳00متر مربع به پالک۳7۸1فرعی از-5۶اصلی واقع در قطعه2بخش۶اراضی 
سمغان  از طریق سامانه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی ثبت نام نموده درجریان ثبت بوده وآگهی نوبتی آن به شماره 
52۶5مورخ1401.0۹.2۸در روزنامه ابتکار منتشر شده سپس مالک از این اداره 
درخواست آگهی تحدید حدود اختصاصی  نموده  لذا تحدید حدود اختصاصی 
ملک با توجه به اختیارات ماده 14قانون تعیین تکلیف در یک نوبت و در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار منتشر و به اطالع مالک ومجاورین وصاحبان حقوق 
ارتفاقی می رساند که عملیات تحدید حدود ونقشه برداری در ساعت ۸ صبح 
مورخ1401.11.01محل شروع وانجام خواهد شد واعتراض به حدود با توجه به 
ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت سی )۳0(

روز پذیرفته می شود.
تاریخ انتشار1401.10.10

سید عبدالرحیم موسوی اصل  رئیس ثبت اسناد وامالک سهرستان کهگیلویه

ــا  ــش گلپ ــو اندی ــی پرت ــرکت مهندس ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه شــماره ثبــت 1381 و شناســه  شــرکت ســهامی خــاص ب
اســتناد صورتجلســه هیئــت  بــه  ملــی 14003866246 
ــد  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــورخ 1400،04،01 تصمیم ــره م مدی
ــس  ــی 1219433543 رئی ــماره مل ــه ش ــری ب ــد جاب : محم
هیــات مدیــره و علیرضــا محمدنقــی بــه شــماره ملــی 
1219740901 مدیرعامــل و زهــرا بهلولــی بــه شــماره ملــی 
0559001738 نائــب رئیــس هیــات مدیــره بــرای مــدت دو 
ســال انتخــاب شــدند کلیــه اوراق و اســناد رســمی و بهــادار 
و بانکــی و تعهــدآور شــرکت از قبیــل: چــک ،ســفته، بــروات 
و قراردادهــا بــه امضــاء مدیرعامــل و یکــی از اعضــای هیئــت 
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و نامــه هــای عــادی و اداری 
ــر مــی باشــد.  ــا مهــر شــرکت معتب ــه امضــاء مدیرعامــل ب ب
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان 
)1433810(


