
حوادثشنبه / 8 بهمن 1401 / شماره 5298 www.ebtekarnews.com

6

سند وبرگ سبز خودرو سواری مدل1۳94به شماره پالک5۶ط985  ایران49به 
شماره موتور3568385به شماره شاسیNAS412100F3374331بنام پیمان 

عبدی پور دم طسوج مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

شماره  مدل1۳84به  پراید  سواری  خودرو  وکارت  سبز  وبرگ  سند 
شاسی شماره  موتور01218۶54به  شماره  49به  ایران  پالک۶4ط۷81  

S1412284594۳54بنام رضا مهنائی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهرکرد در راســتای اجــرای دســتورالعمل اجرایــی مــاده )۲۳( قانــون الحــاق 
ــی دولــت )۲( در نظــر دارد احــداث و تکمیــل پــروژه هــای دانشــگاه علــوم  ــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال ــه قان برخــی مــواد ب

پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه شــرح جــدول ذیــل را بــه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی عالقــه منــد کــه از توانایــی 
مالــی الزم و تجربیــات مرتبــط برخــوردار هســتند، بــه صــورت مشــارکتی در چارچــوب قــرارداد مــورد تفاهــم طرفیــن، ارائــه نمایــد:

)مبالغ به میلیارد ریال(

حدود متراژ شهرستاننام پروژهردیف
برآورد اولیه احداث )مترمربع(

15015خانمیرزااحداث خانه بهداشت روستای درکه1

15015ساماناحداث خانه بهداشت چم زین2

650150لردگاناحداث مرکز خدمات جامع سالمت دهنو میالس3

650150فارساناحداث مرکز خدمات جامع سالمت باباحیدر4

850190شهرکرداحداث مرکز خدمات جامع سالمت شماره 6 شهرکرد5

650160کوهرنگاحداث مرکز خدمات جامع سالمت سرآقاسید6

2000500اردلاحداث بیمارستان محلی  سرخون7

1500300خانمیرزااحداث ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان خانمیرزا8
    

• بهره برداری منوط به تجهیز پروژه، مطابق با استانداردهای روز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. 
• از کلیــه متقاضیــان واجدشــرایط دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت ۷ روز کاری و در ســاعات اداری بــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهرکرد  واقــع در اســتان چهارمحــال و بختیــاری –شــهرکرد-بلوار آیــت اهلل کاشــانی- ســاختمان ســتاد دانشــگاه علــوم 

پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهرکرد – امــور قراردادهــا، مراجعــه نماینــد.
• آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده ۱۰ روز کاری پس از تاریخ درج آگهی می باشد. 

شناسه آگهی :  ۱446۲85     
165

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت  
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ۰8 /  ۱۱ /۱۴۰۱

مفقودی
ــژو  ــتم پ ــواری سیس ــودرو س ــاق خ ــه ( و بنچ ــیله نقلی ــروش وس ــور ف ــی )فاکت ــرگ کمپان ب
ــه شــماره موتــور 124k1179203 و شــماره شاســی  ــه رنــگ ســفید  ب پــارس مــدل 1397 ب
NAAN01CE9JH070644  و شــماره انتظامــی 171  ن  53 ایــران  38 بنام فاطمه خان پور
  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                                                             181

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 140160306271003003 هی ــر رای ش  براب
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه 
ــد مهــدی شــماره شناســنامه 50690 صــادره از   ــای وحیــد رضــا ســرایدارچی طوســی  فرزن بالمعــارض متقاضــی اق
در ششــدانگ یکبــاب گلخانــه  بــه مســاحت 53447/90 متــر مربــع قســمتی از پــالک 152 اصلــی بخــش 9 واقــع در 
جــاده کالت اراضــی گــراب کــه از مالــک رســمی شــوکت مربــی هــروی و محمــد حســن قصابــی محــرز گردیــده اســت 
. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
م الف:  348   تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/08    

بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد  ۳۳79 

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/09/26 هی ــماره  140160318018003734   مورخ ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر  
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی   مریــم اشــیمی فرزنــد غالمعلــی به شــماره ملــی  2594338303     در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 135/60 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی، مجــزی 
ــرای آن پــالک  شــده از پــالک 60 فرعــی از ســنگ 1 اصلــی واقــع در طالــم ســه شــنبه  بخــش 12 گیــالن کــه ب
شــماره 816 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده، خریــداری از مالــک رســمی حبیــب حــق شــناس  محــرز گردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل 9965

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/08   م الف 2176

اخطاریه )نوبت اول(
ــه اطــالع مــی  ــا کــد ملــی 1750574780 – آدرس مجهــول المــکان- ب ــاوی ب ــم فیــره حزب مخاطــب محتــرم خان
رساند:همســر شــما آقای عبدالســید یوســفی جهت اجــرای دادنامه بــا مشــخصات شــماره 140137390007941267 
مــورخ 1401/9/2 صــادر از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کارون بــه ایــن دفتر مراجعــه و تقاضای ثبت 
طــالق را نمودنــد. تــالش اینجانــب جهــت انصــراف نامبــرده از طــالق موثــر واقــع نشــد لــذا در اجــرای قانــون حمایــت 
از خانــواده بــه شــما اخطــار مــی گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ ایــن اخطاریــه جهــت اجــرای دادنامــه 
بــه دفترخانــه مراجعــه نماییــد و یــا در صــورت وجــود مانــع شــرعی یــا قانونــی مراتــب را کتبــا اعــالم نماییــد. در غیــر 
ایــن صــورت برابــر مقــررات و ضوابــط شــرعی و قانونی نســبت بــه اجــرای دادنامــه اقــدام مــی گردد.آدرس:اهــواز اتوبان 
آیــت الــه بهبهانــی کانتکــس پشــت بانــک صــادرات نبش کوثــر 1 پــالک 38 طبقــه همکــف. تلفــن : 09165095031
دفترخانه ازدواج شماره 161 و طالق شماره 54 شهر اهواز استان خوزستان  175

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو وانت  زامیــاد تیــپ Z28ND2800CC مدل 1389به شــماره شــهربانی  81_958س13وشــماره 
ــی ارمنــدی   ــی جمال ــه طوب ــه اینجانب ــق ب ــور 80006278وشــماره شاســی  NAZDL104TJk005091 متعل موت

مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط اســت
لردگان  167

مفقودی
شناســنامه مالکیــت خــودروی آریســان تیــپ PU10HVGCNG مــدل 1394 بــه رنــگ ســفید صدفــی 
روغنــی بــه شــماره انتظامــی 452ص49ایــران56 و شــماره موتــور 118J0011146 بــه شــماره شاســی 
ــار  ــرودی مفقــود و از درجــه اعتب ــای علــی اصغــر حســنعلی زاده گزاف ــه آق ــق ب NAAB66PE5F7519559 متعل
ســاقط مــی باشــد.                                                                                                           168

مفقودی
 NAAB66PE5F7519559 اینجانــب علــی اصغر حســنعلی زاده گزافرودی مالک خودرو آریســان به  شــماره شاســی
بــه شــماره موتــور118J0011146 بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نمــوده ام 
لــذا چنانچــه هرکــس ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت 
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.              169 

مفقودی
کارت دانشــجویی متعلــق بــه خانــم فاطمــه رســتگار طلــب تبریــزی فرزنــد رضــا بــه شــماره ملــی 2581289112 و 
شــماره دانشــجویی 9712861012 در رشــته کارشناســی نقاشــی از دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان مفقــود گردیــده 
ــار ســاقط مــی باشــد.                                                                                               170 و از درجــه اعتب

مفقودی
 111SE شناســنامه مالکیت)بــرگ ســبز( ، ســند کمپانــی و کارت مشــخصات خــودرو ســواری سیســتم پرایــد تیــپ
 NAS431100K1047549 و شــماره شاســی M136220256 مــدل 1398 بــه رنــگ ســفید و بــه شــماره موتــور

و شــماره انتظامــی 116 ص 81  ایــران 85 بنــام اســماعیل علیزهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
زاهدان   171

مفقودی
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری ســایپا تیــپ: SAINA مــدل: 1398 رنــگ: ســفید-روغنی بــه شــماره موتــور: 
 M15/8758605وشــماره شاســی: NAS831100K5821773 بــه شــماره پــالک: ایــران 16_ 955 ن 46 مفقــود 

گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم172 

مفقودی
ــماره  ــه ش ــجین ب ــری کس ــی اکب ــای عیس ــام: آق ــماره: 6-35-00148 بن ــه ش ــی ب ــه کار تجرب ــتغال ب ــه اش پروان
ملــی:5699154744 صــادره از فومــن کــه در تاریــخ: 1389/01/31صــادر و تــا تاریــخ: 1402/08/21 اعتبــار 

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی دارد،مفق
قم 173 

مفقودی
بــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک سیســتم: 207i AT تیــپ: 207I MC(AT( مــدل: 1401 رنگ:ســفید بــه شــماره 
موتــور: 185B0008745 وشــماره شاســی: NAAR434E6NJ700490 بــه شــماره پــالک: ایــران 54_ 926 ن 64 

مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.
قم 174

آگهی دعوت از بستانکاران – نوبت سوم 
مــورخ   9909971810201116 شــماره  دادنامــه  اســتناد  بــه 
حقوقــی  و  عمومــی  دادگاه   2 شــعبه  از  صــادره   1399/09/08
دادگســتری شهرســتان بنــدر انزلــی در خصــوص حکــم بــه انحــال 
ــه شــماره ثبــت 136   شــرکت ثابــت بتــون ) مســئولیت محــدود ( ب
ــه انتخــاب اینجانــب  ــا توجــه ب و شناســه ملــی 10720025179 و ب
اســماعیل کاوه بعنــوان مدیــر تصفیه بدینوســیله از کلیه بســتانکاران و 
بدهــکاران ایــن شــرکت دعــوت میگــردد شــخصا و یــا بــا ارائــه معرفی 
نامــه معتبــر برابــر مــاده 46 قانــون تجــارت جهــت تصدیــق طلــب یــا 
بدهــی خــود از تاریــخ انتشــار روزنامــه بــه مــدت یــک مــاه بــه مدیــر 
تصفیــه بــا شــماره 0731-337-0911 یــا 3045-934-0911 تماس 
حاصــل یــا بــه محــل دفتــر تصفیــه بــه ادرس رشــت فــاز دوم بلــوار 
معلــم گلریــزان پنجــم ســاختمان اریــا طبقــه چهــارم واحــد 8 یــا بــه 
دفتــر شــعبه دوم دادگاه حقوقــی شهرســتان بنــدر انزلــی مراجعــه و 

نســبت بــه تســلیم مــدارک و مســتندات خــود اقــدام نماینــد. 
مدیر تصفیه انحالل شرکت ثابت بتون
 ) مسئولیت محدود ( 9750

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــر رای شــماره140160309030000615 مــورخ1401/08/28 هیــات موضــوع قان براب
ــتان  ــک  شهرس ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــه شناســنامه شــماره1871  ــاش ب ــه بامعــارض متقاضــی آقــای اســام احمــدی دورب البرز-قزویــن تصرفــات مالکان
بــه مســاحت  فرزنــد  غامحســین در شــش دانگ یک بــاب خانــه  تــکاب  از  کدملی2948751055صــادره 
159/47مترمربــع واقــع در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــاک شــماره 13اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه 
ثبــت ملــک شهرســتان البرز-قزویــن خریــداری از مالــک رســمی آقــای رحیــم رحمانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
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آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

ــوع  ــات موض ــورخ1401/09/22 هی ــماره1401603309030000686 و 140160309030000687م ــر رای ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــه شناســنامه  ــاج صمــدی ب ــم ت ــه بامعــارض متقاضــی خان ــات مالکان ــن تصرف ثبــت ملــک  شهرســتان البرز-قزوی
ــک  ــش دانگ ی ــاع ازش ــه دانگ مش ــد در س ــد محم ــترود فرزن ــادره از هش ــی1601962843 ص ــماره514 کدمل ش
بــاب خانــه احداثــی در یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 136/07مترمربــع و آقــای رحمعلــی قاســمی بــه شناســنامه 
ــک  ــش دانگ ی ــاع از ش ــگ مش ــه دان ــن در س ــد حس ــترود فرزن ــادره از هش ــی1601964366 ص ــماره666 کدمل ش
ــه اول  ــمتی از قطع ــی در قس ــع احداث ــاحت 136/07مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــی در ی ــه احداث ــاب خان ب
افــرازی باقیمانــده پــاک شــماره 13اصلــی واقــع در بخــش5 حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان البرز-قزویــن خریــداری 
مع الواســطه از مالکیــن رســمی آقــای رحیــم کریمــی  و حجت الــه اصغــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23
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آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع  قان ــات  موض ــه 1401/09/26 هی ــماره  140160318018003736   مورخ ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت ملــک ســنگر  
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضــی    کــورش جشــنیه فرزنــد یونــس   به شــماره ملــی  0061812382    در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 135/60 مترمربــع بــا کاربــری مســکونی، مجــزی 
ــرای آن پــاک  شــده از پــاک 60 فرعــی از ســنگ 1 اصلــی واقــع در طالــم ســه شــنبه  بخــش 12 گیــان کــه ب
شــماره 816 فرعــی در نظــر گرفتــه شــده، خریــداری از مالــک رســمی حبیــب حــق شــناس  محــرز گردیــده اســت.

لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــودو در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک – کاظمی پاکدل  9964 

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/21             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/08
م الف 2221

مفقودی
ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو جــی ال ایکــس ای مــدل 1388بــه شــماره شــهربانی 81_578س29وشــماره 
موتــور 12488198576وشــماره شاســی  NAAM01CA2AR306138 متعلــق بــه اینجانــب محمــد  حســین بابــا 

میرســاطحی  مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط اســت
لردگان   166

اخبار

آماده باش مدیریت بحران استان 
تهران در پی هشدار نارنجی 

آلودگی هوا
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به 
اعالم هواشناسی مبنی بر ادامه پایداری نسبی جو 
از تشدید آلودگی هوا در پایتخت خبر داد و گفت: 

مدیریت بحران در آماده باش کامل است.
به گزارش ایسنا، حامد یزدی مهر امروز جمعه 
سازمان  اعالم  طبق  هوا  پایداری  اینکه  بیان  با 
هواشناسی از فردا شنبه هشتم بهمن ماه تا روز 
گفت:  داشت،  خواهد  ادامه  بهمن  نهم  یکشنبه 
بهارستان،  پدیده در اسالمشهر،  این  اثر  منطقه 
پاکدشت، پیشوا، قدس، ری، شهریار، رباط کریم، 
قرچک، مالرد، ورامین و جنوب شهرستان شمیرانات 
پیش بینی شده است که توصیه مدیریت بحران به 
مردم این مناطق این است که از تردد غیرضروری 
در سطح شهر خودداری کرده و از ورزش در فضای 
باز بپرهیزند. مدیرکل مدیریت بحران استان تهران 
با تاکید بر اینکه مایعات به ویژه مصرف شیر کمک 
می کند آالینده ها آسیب کمتری به بدن بزنند عنوان 
کرد: استفاده از ماسک برای کسانی که باید در 
محیط بیرون تردد داشته باشند، ضروری است. 
وی در ادامه به بیماران قلبی و تنفسی و مبتالیان 
به آسم نیز توصیه کرد که در شرایط آلودگی هوا، 
افراد دارای بیماری زمینه ای، کودکان و سالمندان 
در فضاهای باز فعالیت نکنند. یزدی مهر در ادامه 
با تاکید بر مدیریت منابع آالینده ثابت و متحرک 
بیان کرد: همواره استفاده از وسایل نقلیه عمومی، 
و سنسورهای  کاتالیزورها  دقیق  بررسی  و  تنظیم 
از  بیشتر  گیری  بهره  در خودروها،  هوا  اکسیژن 
سوخت های  کاهش  و  درختکاری  و  سبز  فضای 
آالینده برای کاهش آلودگی هوا مورد توصیه است.

کالهبردار سه میلیارد ریالی در دام 
پلیس آگاهی لرستان

و  از دستگیری متهم  انتظامی لرستان  فرمانده 
کشف ۳ میلیارد ریال کالهبرداری در شهرستان 

خرم آباد خبر داد.
سردار یحیی الهی ششم بهمن ماه اظهار کرد: در 
پی مراجعه یک شهروند به پلیس آگاهی استان و 
اعالم اینکه فردی با روش های متقلبانه مبلغی را 
از وی کالهبرداری کرده است، موضوع در دستور 
کار مأموران آگاهی استان قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه در تحقیقاتی صورت گرفته مشخص شد فرد 
کالهبردار خود را بازاریاب معرفی و با این شیوه 
۳ میلیارد ریال از شاکی کالهبرداری کرده است، 
در  کالهبردار  گرفته  صورت  تالش های  با  افزود: 
خرم آباد شناسایی و دستگیر شد. فرمانده انتظامی 
آرامش  که  اقدامی  هرگونه  کرد:  تصریح  لرستان 
پلیس  برخورد جدی  با  کند  را مختل  شهروندان 
روبرو خواهد شد و انتظار پلیس از مردم این است 
با این گونه موارد در اسرع  که در صورت برخورد 
وقت با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

به گزارش ایسنا، مدتی است که ایمنی ساختمان ها در تهران به 
یکی از دغدغه های جدی مسئوالن و مدیران شهری بدل شده و 
در همین راستا نیز اقدامات متعددی برای سنجش و ارتقا ایمنی 
ساختمان ها و به خصوص اماکن تجمعی در تهران انجام شده 
است. نتایج اولیه این بررسی ها نیز در نهایت منجر به شناسایی  
تهران شد. ساختمان هایی که  پرخطر در شهر  ۱۲۹ ساختمان 
گرچه هیچگاه به طور رسمی نامی از آنها اعالم نشد، اما اخیرا 
ایمنی شهر تهران که وضعیت  سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی در این ۱۲۹ ساختمان را از منظر حریق بحرانی تشخیص 
داده بود، از کاهش تعداد آنها به ۱۱۹ ساختمان خبر داده است.
ایمنی  به  مربوط  اخبار  در  اعالمی  عدد  تنها  اما   ۱۲۹
 ۳۳ هزار،   ۱۶ چون  اعدادی  و  نبود  تهران  شهر  ساختمان های 
اعدادی که موجب  نیز در میان اخبار منتشر شد.   ... هزار و 
سردرگمی و البته نگرانی برخی از شهروندان از وضعیت ایمنی 
در ساختمان های شهر تهران نیز شد. همین اعداد متعدد سبب 
شد تا موضوع را از مسئوالن مربوطه در سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران و نیز سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران پیگیری کنیم.
تهران ۳۳ هزار ساختمان نا ایمن دارد؟

ایمن  نا  ساختمان  عبارت  کنار  در  بارها  که  اعدادی  از  یکی 
در خبرها دیده شده، عدد ۳۳ هزار است. عددی که از سوی 
شده  اعالم  تهران  شهر  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  محمدی،  الله  قدرت  است. 
می گوید:  ایسنا  به  باره  این  در  تهران  شهر  ایمنی  خدمات  و 
تهران  شهر  ساختمان های  ایمنی  پایش  به  مربوط  عدد  »این 
ما  و همکاران  آغاز شد  بعد  به  از سال ۹۵  که  اقدامی  است. 
داوطلبانه کاری را آغاز کردند که در جریان آن توانستند  ۳۳ 
هزار ساختمان را در شهر تهران پایش کنند. این ساختمان ها بر 
اساس ضوابط آتش نشانی و وضعیت ایمنی به چهار گروه ایمنی 
دسته بندی شدند که دسته اول آن ساختمان های بسیار پرخطر 
بود که همین ۱۲۹ ساختمانی است که عدد آن اعالم شده و البته 
تعداد آن در حال حاضر به ۱۱۹ ساختمان رسیده است. دسته 
دوم ساختمان های پرخطر، دسته سوم ساختمان های میان خطر 

و دسته آخر ساختمان های کم خطر است.«
محمدی ادامه می دهد: »اینطور نیست که مردم تصور کنند 
نباید وارد  نا ایمن است و دیگر کسی  این ۳۳ هزار ساختمان 
آغاز  ساختمان ها  ایمن سازی  برای  را  اقداماتمان  ما  شود.  آن 
کردیم و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و ورود دستگاه 
بسیار  از ۱۲۹ ساختمان  ۱۰ ساختمان  تعداد  به موضوع،  قضا 
به ۱۰۰  آنها  تعداد  پایان سال  تا  ایمن سازی شدند که  پرخطر 
که  کنند  توجه  باید  اما مردم  پیدا می کند،  ساختمان کاهش  
فرآیند ایمن سازی زمان بر است، به خصوص اینکه این موضوع 

سال ها رها شده بود.«
به گفته او در دسته بندی انجام شده از ایمنی این ساختمان ها 
جای  پرخطر  بسیار  گروه  در  ساختمان   ۱۱۹ حاضر  حال  در 
می گیرند که مالکان آنها نیز احضار شده و توصیه های الزم به 
آنان داده شد. این افراد باید ایمنی در ساختمان های خود را ارتقا 
دهند و اگر به آن توجه نکنند بار اول انشعابات ساختمان قطع 
با  این بار ساختمان  ایمنی،  ارتقا  خواهد شد و در صورت عدم 

دستور قضایی پلمب خواهد شد.

ماجرای ایمنی ۱۶ هزار ساختمان در تهران چیست؟
و  پیشگیری  سازمان  سوی  از  که  است  هزار   ۱۶ دیگر  عدد 
مدیریت بحران شهر تهران اعالم شده و نحوه نادرست انعکاس 
آن در برخی رسانه ها سبب این تصور شده که تهران ۱۶ هزار 
ساختمان نا ایمن و خطرناک دارد. موضوعی که علی نصیری، 
را  آن  تهران  شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
ببینید  ایسنا می گوید: »   به  باره  این  او در  نادرست می داند. 
در مورد ایمنی ساختمان ها ما با توجه به بضاعت و محدودیت 

با  واقع  در  کردیم.  بندی  اولویت  را  کار  داشتیم،  که  بودجه ای 
این بضاعت که ریالی بودجه برای این کار اختصاص داده نشده 
است، ما دستگاه ها را یک جورهایی در فشار گذاشتیم که پای 
کار بیایند و آنها هم از کارمندان موجودشان برای ارزیابی ایمنی 

ساختمان ها استفاده کردند.«
وی ادامه می دهد: »خب در این شرایط ما که نمی توانستیم 
اصال  کنیم.  بررسی  را  تهران  ساختمان های  تمام  و  برویم 
نمی داد،  را  اجازه  این  ما  به   ... و  زمان  و  بودجه   محدودیت 

بندی  اولویت  را  ساختمان ها  و  آمدیم  کردیم؟  کار  چه  پس 
اماکن  و  مهم  ساختمان های  با  اولویت  که  گفتیم  و  کردیم 
پرتجمع و ساختمان های بلند باشد. ساختمان های بلندمرتبه هم 
بیش  با  یعنی ساختمان هایی  و  دارد  را  تعریف خاص خودش 
از شش طبقه و بیش از پنج هزار متر مربع مساحت. تعریف 
ساختمان های مهم هم طبق همان تعاریفی است که در آئین 

نامه ۲۸۰۰ بند “ج” و “د” آمده است.«
نصیری درباره اینکه چه ساختمان هایی مشمول بند “ج” و “د” 
آئین نامه ۲۸۰۰ می شود نیز می گوید: »به طورکلی ساختمان هایی 
خاص  اهمیت  زلزله  وقوع  از  پس  آنها  بودن  استفاده  قابل  که 
دارد و وقفه در بهره برداری از آنها غیر مستقیم موجب افزایش 
تلفات و خسارات می شود؛ مانند بیمارستان ها و درمانگاه ها، مراکز 
آتش نشانی، مراکز و تاسیسات آبرسانی، ساختمان های نیروگاه ها و 
تاسیسات برق رسانی، برج های مراقبت فرودگاه ها، مراکز مخابرات، 
رادیو و تلویزیون، تاسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک رسانی 
و به طور کلی تمام ساختمان هایی که استفاده از آنها در نجات و 
امداد موثر است و نیز ساختمان ها و تاسیساتی است که خرابی آنها 
موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و درازمدت 
برای محیط زیست می شوند، مانند کارخانه های تولید کننده مواد 
شیمیایی خاص جزو این موارد است. عالوه بر آن ساختمان های 
پرتجمع مانند ورزشگاه ها، پاساژها، دانشگاه ها، مراکز اداری خاص 

و ... نیز جزو این بخش قرار دارند.«
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه 
یک  و  آمدیم  ما  گفتم  که  آنچه  به  توجه  با  »حاال  می دهد: 
فهرست  این  کنید  دقت  کردیم.  تهیه  ساختمان ها  از  فهرستی 
به معنای فهرست ساختمان های نا ایمن نیست، بلکه فهرست 
سوی  از  آن  ایمنی   است  الزم  که  است  مهمی  ساختمان های 
نظر  در  گانه   ۲۲ مناطق  از  یک  هر  برای  که  مشترک  تیم های 
گرفته ایم، بررسی شود. این ۱۶ هزار ساختمان نا ایمن نیستند، 
بلکه ما آنها را جزو اولویت قرار دادیم تا ایمنی شان را بررسی 
کنیم و ممکن است پس از پایان بررسی اصال متوجه شویم که 
یک درصدی از این ساختمان ها ایمنی خیلی خوبی هم داشتند.«

فناوری  سازمان  کمک  با  را  لیست  این  »ما  می افزاید:  وی 
اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران و... درآوردیم و در دستورکار 
داریم که از دانه به دانه آنها بازدید کنیم. نمایندگانی از هفت 
دستگاه عضو تیم های بازرسی از این ساختمان ها هستند و ما 
بر اساس چک لیست های موجود ایمنی این ساختمان ها را هم 
از نظر حریق و هم از نظر سازه ای مورد بررسی قرار می دهیم.«

به نظر می رسد که اعالم اعداد مختلف و برخی بی دقتی ها در 
نسبت دادن این اعداد به ساختمان های ناایمن در شهر تهران 
سبب نگرانی در میان برخی از مردم شده و از طرفی، بخشی 
دیگر از مردم را نیز دچار نوعی به اعتمادی کرده است. آنچه 
که پیداست بی اطالعی از تعداد دقیق ساختمان های نا ایمن در 
از سوی  آغاز شده  اتمام طرح  با  که  پایتخت است. موضوعی 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حداقل منجر به 
اعالم آماری رسمی از تعداد ساختمان های نا ایمن »مهم« در 
تهران خواهد شد. در حال حاضر اما تنها آمار رسمی از وضعیت 
ایمنی ساختمان های شهر تهران همان ۱۲۹ موردی است که حاال 
به ۱۱۹ مورد کاهش یافته و البته اسامی آنها هنوز به طور رسمی 

اعالم نشده است.

تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟

ایمنی ساختمان های پایتخت در محاصره اعداد
با مطرح شدن موضوع ایمنی ساختمان ها در شهر تهران، اعداد مختلفی به عنوان تعداد ساختمان های ناایمن شهر تهران 
مطرح شد؛ اعدادی که از ۱۲۹ ساختمان تا ۱۶ هزار و ۳۳ هزار مورد را نیز دربرگرفته است. اما تعداد دقیق ساختمان های ناایمن 

در تهران چقدر است؟

اعالم اعداد 
مختلف و برخی 

بی دقتی ها در 
نسبت دادن 
این اعداد به 

ساختمان های 
ناایمن در شهر 

تهران سبب 
نگرانی در میان 
برخی از مردم 

شده و نوعی به 
اعتمادی ایجاد 

کرده است


