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 جزئیات آیین نامه تزریق واکسن کرونا 
به رانندگان تاکسی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران جزئیات آیین نامه اجرایی تزریق واکسن کرونا 
برای رانندگان تاکســی را تشریح کرد.روشنی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح ایســتگاه مترو که با حضور رئیس جمهور  به 
صورت آنالین برگزار شد از وی درخواست کردیم که واکسن رانندگان حمل و نقل 
عمومی به ویژه رانندگان تاکسی را مورد توجه قرار دهند، گفت: رئیس جمهور نیز 
قول داد که این مهم به زودی انجام شــود.وی با بیان اینکه با توجه به قول رئیس 
جمهور آیین نامه اجرایی برای نحوه تزریق واکسن به رانندگان تاکسی تهیه کردیم، 
ادامه داد: براین اســاس اولویت تزریق واکســن با رانندگان فعالی است که پروانه 
کار دارند و مشــغول به فعالیت هستند.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه 
براساس سن ، سابقه بیماری و سابقه کار، واکسن به رانندگان تاکسی تعلق می گیرد، 
گفت: در حال حاضر بیش از یکصد هزار راننده تاکسی در  تهران فعال هستند که 
متاسفانه  بیش از ۴۵۰ نفر از آنها به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند.
روشنی افزود: اولویت با رانندگان فعال دارای پروانه است. چرا که برخی از رانندگان 

با این که پروانه فعالیتشان منقضی شده اما برای تمدید آن مراجعه نکردند.

1482 ؛ پل ارتباطی مردم با بهزیستی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور به تشریح عملکرد سامانه 
»دیده بان« پرداخت. به گزارش ایســنا، کاظم نظم ده در تبیین و تشریح عملکرد 
ســامانه ملی دیده بان خط ۱۴۸۲ در یکســال گذشته، با اشاره به اینکه بهزیستی 
به عنوان یکی از دســتگاه های اجرایی دولت بیشــترین سطح ارتباطات با مردم را 
در جامعه دارد، گفت: بنابراین هر لحظه براســاس بهترین و مناسب ترین الگوهای 
مدیریتی و با استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های موجود کشور و تاکید بر فضای 
دولــت الکترونیک، بهترین و کارآمدترین شــیوه های ارتباطی را با در نظر گرفتن 
شرایط جامعه و گروه هدف ایجاد کرده است.مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور برقراری ارتباط دوسویه با مردم باالخص گروه هدف و پاسخگویی 
در قبال عملکرد ســازمانی را مهمترین اهداف بهزیستی کشور در سال های اخیر 
برشمرد و افزود: با تاکید بر این فریضه اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفته است 

که نمونه بارز آن راه اندازی سامانه »دیده بان« است.

توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی  در منطقه2
شــهردار منطقه۲ گفت: با بهره برداری از دو ایســتگاه مترو در محدوده منطقه و 
افزایش زیرســاخت های حمل و نقل عمومی، سفرهای شهری شهروندان تسهیل 
شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حسن صفات با اعالم این خبر گفت: 
با بهره برداری از دو ایستگاه مترو بخش عمده ای از مشکالت  دسترسی شهروندان 
به حمل و نقل عمومی مرتفع شد.وی با بیان اینکه با بهره برداری از این ایستگاه ها 
بسیاری از تراکم های جمعیتی که در نقاط دیگری مترو و خطوط اتوبوسرانی تعدیل 
می شود، گفت: با توجه به قرار گرفتن ایستگاه مدافعان سالمت در نقطه شروع طرح 
ترافیک و طرح زوج و فرد این امکان را به شــهروندان می دهد تا با استفاده از مترو 
به مقاصد خود درداخل محدوده های طرح ترافیک مراجعه کنند.شهردار منطقه۲ 
افزود: ایســتگاه شهرک آزمایش نیز در منطقه ای پرترافیک و متراکم از منطقه۲ و 
همجوار با بزرگراه های شــیخ فضل اهلل نوری وجالل آل احمد واقع شده است و با 
افتتاح این ایستگاه، شهروندان ساکن محله کوی نصر و شهرک آزمایش می توانند 

دسترسی آسانی به محدوده مرکزی و جنوب داشته باشند.

 استفاده از تجهیزات برقي پیشرفته ایراني 
در خط 7 مترو تهران

براي نخستین بار در کشور، تجهیزات برقي پیشرفته ایراني در خطوط مترو تهران 
مورد اســتفاده قرار خواهدگرفت. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شرکت 
راه آهن شــهري تهران و حومه)مترو( ، مهندس رضائي ملک  مدیر واحد مدیریت 
تجهیزات شرکت مترو تهران با اعالم این موضوع افزود:  این امر در راستاي حمایت 
و پشتیباني از تولید داخلي و با هدف بومي سازي تجهیزاتي صورت گرفته که تهیه 

آنها از کشورهاي خارجي مستلزم خروج ارز از کشور بوده است. 

اخبار کوتاه

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت182/47 یکصد و هشتاد و دو متر و چهل و هفت دسیمتر مربع که 8/37 هشت 

متر و سی و هفت دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است 
قطعه دهم تفکیکی در سمت شمال شرقی طبقه سوم به پالک شماره یازده هزار و نهصد و ده فرعی از شماره سی و سه اصلی مفروز و 
مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ قطعه ششم تفکیکی به مساحت10/8 ده 
متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در  زیزمین اول و انباری قطعه پنجم تفکیکی به مساحت 5/2 پنج متر و بیست دسیمتر مربع واقع در 
مرکز زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان  شماال در هفت قسمت  که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت 
پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه 
و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12  بطول دو 
متر و چهل سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری ششم  نرده ایست  پیشرفتگی به طول  دو متر و پانزده  سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار داد جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره است به طول سه متر 
و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم 
دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 فرعی غربا در نه قسمت که قسمتهای دوم و چهارم 
و پنجم و هفتم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 
فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 فرعی چهارم دیواریست مشترک به 
طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به اپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره11911 فرعی پنجم دیواریست به طول شصت سانتیمتر به راه پله 
و اسانسور مشاعی ششم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هفتم درب و دیوار است به 
طول یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هشتم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 9 شماره 11909 فرعی نهم دیواریست مشترک به طول هشتاد وپنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 9 شماره11909 
فرعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال درب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا دیواریست مشترک به طول دو 
متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 4 جنوبا دیواریست به طول دو متر به تاسیسات غربا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت 
سانتیمتر به انباری قطعه 6 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 5 که ذیل ثبت 534255 
صفحه 74 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه بنام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی 
شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره1506 مورخ86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص 9002627 شده است و برابر نظریه شماره 99/10-1015 مورخ99/10/15 کارشناسان رسمی  
توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان 
هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی 
به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی 
شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 38/135 متر مربع و همکف جهت البی و 
پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 
10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه 
دهم  تفکیکی واقع در طبقه سوم شمال شرقی به شماره پالک ثبتی 11910 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه 
MDF به مساحت182/47 متر مربع و پیشرفتگی به خیابان  مساحت 8/27 متر مربع و بالکن به مساحت3/14  با کابینت   OPEN
متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می باشد توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار 
 UPVC وسط مابین واحد 5 برداشته شده است  مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های
برخوردار است و به مبلغ 84/580/000/000 ریال هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد 
رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 84/580/000/000 ریال هشتاد و چهار میلیارد 
و پانصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد 
به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11616 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی به پالک شماره 11901 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 

7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت168/08 یکصد و شصت و هشت متر و هشت دسیمتر مربع واقع در 
سمت شمال غربی طبقه اول با انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه دوم تفکیک به مساحت 10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع 
واقع در مرکز زیرزمین اول و ششدانگ یک باب انباری قطعه هفتم تفکیکی به مساحت6/15 شش متر و پانزده دسیمتر مربع واقع در 
سمت غربی زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال در هفت قسمت که قسمتهای دوم و پنجم و ششم آن شرقی است 
اول دیوار و پنجره است به طول سه متر و بیست و یک سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و 
چهار سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به فضای خیابان12 متری ششم 
دیواریست به طول هشتاد و هشت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری هفتم دیوار و پنجره است به طول دو متر و هفتاد سانتیمتر به 
فضای خیابان12 متری شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول هشت متر و پنجاه سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 2 شماره 11902 فرعی دوم درب و دیوار است به طول یک متر و شصت و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعی سوم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم 
آن شرقی قسمت هفتم آن غربی است اول دیواریست به طول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک 
به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره11904 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست 
آپارتمان مسکونی  به  نود سانتیمتر  به طول  اپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 فرعی چهارم دیواریست مشترک  به  سانتیمتر 
قطعه 4 شماره 11904 فرعی پنجم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 
فرعی ششم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 فرعی هشتم دیوار و پنجره است به طول 
یک متر و هشتاد سانتیمتر به نورگیر مشاعی هشتم درب و دیوار و پنجره ای است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به نورگیر مشاعی 
غربا دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد 
بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست مشترک به طول یک متر و به انباری قطعه 8 شرقا در دو قسمت اول درب و دیوار است 
به طول یک متر و سی و دو سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 
6 جنوبا دیواریست بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر به تاسیسات غربا دیواریست به طول سه متر و شصت و پنج سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به 
پارکینگ قطعه 3 جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی 
است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 1 ذیل ثبت 534246 صفحه 47 دفتر امالک جلد2566 متعلق به آقای 
سید محمد باقر صدوقی که به موب اسناد رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 و شماره1506 مورخ86/2/9   در رهن بانک اقتصاد نوین 
قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره ص/3-4507 ومکانیزه 9002627  شده است و برابر 
نظریه شماره 99/10/15 هیات سه نفره کارشناسان رسمی ملک فوق واقع است در  تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی 
خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم  و توصیف اجمالی آن عبارت است از مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 
1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی 
بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 
135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده 
احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 
3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه یک  تفکیکی واقع در طبقه اول شمال غربی به شماره پالک ثبتی 11901 فرعی از23 اصلی 
دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت168/08 متر مربع وانباری به مساحت5/20  متر مربع 
 UPVC و دارای یک واحد پارکینگ می باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های
برخوردار است و به مبلغ 75/640/000/000 ریال هفت و پنج میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد 
رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 75/640/000/000 ریال هفت و پنج میلیارد 
و ششصد و چهل میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد 
به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11618 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت182/47 یکصد و هشتاد و دو متر و چهل و هفت دسیمتر مربع که 8/37 هشت 

متر و سی و هفت دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 3/14 سه متر و چهارده دسیمتر مربع آن بالکن و بالکن پیشرفته است 
قطعه دهم تفکیکی در سمت شمال شرقی طبقه سوم به پالک شماره یازده هزار و نهصد و ده فرعی از شماره سی و سه اصلی مفروز و 
مجزی شده از شماره 7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران با انضمام پارکینگ قطعه ششم تفکیکی به مساحت10/8 ده 
متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در  زیزمین اول و انباری قطعه پنجم تفکیکی به مساحت 5/2 پنج متر و بیست دسیمتر مربع واقع در 
مرکز زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان  شماال در هفت قسمت  که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار وپنجره قسمت 
پیشرفتگی ساختمان به طول سه متر و پنجاه و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست پیشرفتگی به طول پنجاه 
و هفت سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیواریست پیشرفتگی به طول سی و پنج سانتیمتر به فضای خیابان12  بطول دو 
متر و چهل سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری ششم  نرده ایست  پیشرفتگی به طول  دو متر و پانزده  سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماورای آن قطعه دوم قرار داد جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول دیوار و پنجره است به طول سه متر 
و پنج سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی دوم دیوار و پنجره است به طول یک متر و هشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم 
دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 فرعی غربا در نه قسمت که قسمتهای دوم و چهارم 
و پنجم و هفتم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 
فرعی دوم دیواریست مشترک به طول نود سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره 11911 فرعی چهارم دیواریست مشترک به 
طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به اپارتمان مسکونی قطعه 11 شماره11911 فرعی پنجم دیواریست به طول شصت سانتیمتر به راه پله 
و اسانسور مشاعی ششم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هفتم درب و دیوار است به 
طول یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هشتم دیواریست مشترک به طول نه متر و شصت سانتیمتر به آپارتمان 
مسکونی قطعه 9 شماره 11909 فرعی نهم دیواریست مشترک به طول هشتاد وپنج سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 9 شماره11909 
فرعی بانضمام انباری به حدود اربعه شماال درب و دیوار است به طول دو متر به راه پله و راهرو شرقا دیواریست مشترک به طول دو 
متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 4 جنوبا دیواریست به طول دو متر به تاسیسات غربا دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت 
سانتیمتر به انباری قطعه 6 بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 5 که ذیل ثبت 534255 
صفحه 74 دفتر امالک جلد2566 ثبت و مع الواسطه بنام آقای سید محمد باقر صدوقی منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی 
شماره 1879 مورخ86/5/15 رهنی شماره1506 مورخ86/2/9 در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجراییه تحت شماره 4507 ص 9002627 شده است و برابر نظریه شماره 99/10-1015 مورخ99/10/15 کارشناسان رسمی  
توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از ملک فوق واقع است در تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی خیابان کوهستان 
هشتم پالک 54 جدید9 قدیم مورد ارزیابی مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی 
به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی 
شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 38/135 متر مربع و همکف جهت البی و 
پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 
10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه 
دهم  تفکیکی واقع در طبقه سوم شمال شرقی به شماره پالک ثبتی 11910 فرعی از23 اصلی دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه 
MDF به مساحت182/47 متر مربع و پیشرفتگی به خیابان  مساحت 8/27 متر مربع و بالکن به مساحت3/14  با کابینت   OPEN
متر مربع و انباری به مساحت5/28 متر مربع و دارای یک واحد پارکینگ می باشد توضیح اینکه در بازدید مشاهده گردید که دیوار 
 UPVC وسط مابین واحد 5 برداشته شده است  مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های
برخوردار است و به مبلغ 84/580/000/000 ریال هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد 
رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 84/580/000/000 ریال هشتاد و چهار میلیارد 
و پانصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد 
به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11616 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 4507 ص)9002627(
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی به پالک شماره 11901 فرعی از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 

7257 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت168/08 یکصد و شصت و هشت متر و هشت دسیمتر مربع واقع در 
سمت شمال غربی طبقه اول با انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه دوم تفکیک به مساحت 10/8 ده متر و هشتاد دسیمتر مربع 
واقع در مرکز زیرزمین اول و ششدانگ یک باب انباری قطعه هفتم تفکیکی به مساحت6/15 شش متر و پانزده دسیمتر مربع واقع در 
سمت غربی زیرزمین اول محدود به حدود حدود آپارتمان شماال در هفت قسمت که قسمتهای دوم و پنجم و ششم آن شرقی است 
اول دیوار و پنجره است به طول سه متر و بیست و یک سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری دوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و 
چهار سانتیمتر به فضای خیابان 12 متری سوم دیواریست به طول یک متر و پنجاه و چهار سانتیمتر به فضای خیابان12 متری ششم 
دیواریست به طول هشتاد و هشت سانتیمتر به فضای خیابان12 متری هفتم دیوار و پنجره است به طول دو متر و هفتاد سانتیمتر به 
فضای خیابان12 متری شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست مشترک به طول هشت متر و پنجاه سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 2 شماره 11902 فرعی دوم درب و دیوار است به طول یک متر و شصت و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور 
مشاعی سوم دیواریست به طول سه متر و چهل و پنج سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا در هشت قسمت که قسمت سوم 
آن شرقی قسمت هفتم آن غربی است اول دیواریست به طول شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم دیواریست مشترک 
به طول یک متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره11904 فرعی سوم دیواریست مشترک به طول یک متر و بیست 
آپارتمان مسکونی  به  نود سانتیمتر  به طول  اپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 فرعی چهارم دیواریست مشترک  به  سانتیمتر 
قطعه 4 شماره 11904 فرعی پنجم دیواریست مشترک به طول دو متر و چهل سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 
فرعی ششم دیواریست مشترک به طول سه متر به آپارتمان مسکونی قطعه 4 شماره 11904 فرعی هشتم دیوار و پنجره است به طول 
یک متر و هشتاد سانتیمتر به نورگیر مشاعی هشتم درب و دیوار و پنجره ای است به طول سه متر و پنج سانتیمتر به نورگیر مشاعی 
غربا دیواریست به طول چهارده متر و پانزده سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد 
بانضمام انباری به حدود اربعه شماال دیواریست مشترک به طول یک متر و به انباری قطعه 8 شرقا در دو قسمت اول درب و دیوار است 
به طول یک متر و سی و دو سانتیمتر به راه پله و راهرو دوم دیواریست مشترک به طول دو متر و شصت سانتیمتر به انباری قطعه 
6 جنوبا دیواریست بطول یک متر و هشتاد سانتیمتر به تاسیسات غربا دیواریست به طول سه متر و شصت و پنج سانتیمتر به درز 
انقطاع مورد تفکیک که ماورای آن قطعه 16 پالک 693 فرعی قرار دارد بانضمام پارکینگ به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر شرقا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به 
پارکینگ قطعه 3 جنوبا خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر غربا خط فرضی به محوطه مشاعی 
است به طول چهار متر و هشتاد سانتیمتر به پارکینگ قطعه 1 ذیل ثبت 534246 صفحه 47 دفتر امالک جلد2566 متعلق به آقای 
سید محمد باقر صدوقی که به موب اسناد رهنی شماره 1879 مورخ 86/5/15 و شماره1506 مورخ86/2/9   در رهن بانک اقتصاد نوین 
قرار گرفته است که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره ص/3-4507 ومکانیزه 9002627  شده است و برابر 
نظریه شماره 99/10/15 هیات سه نفره کارشناسان رسمی ملک فوق واقع است در  تهران فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به لواسانی 
خیابان کوهستان هشتم پالک 54 جدید9 قدیم  و توصیف اجمالی آن عبارت است از مساحت عرصه ملک طبق مندرجات سند مالکیت 
1225 متر مربع بوده که پس از اصالحی به میزان 1200 متر مربع تقلیل یافته است ساختمان احداثی در عرصه ملک به صورت جنوبی 
بوده که در 7 طبقه از نوع اسکلت فلزی شامل زیرزمین 1- جهت انباری و پارکینگ و تاسیسات و حمام و سونای مشاعی با مساحت 
135/38 متر مربع و همکف جهت البی و پارکینگ و 5 طبقه باالی همکف شامل هر طبقه 4 واحد مسکونی که در مجموع 20 واحد بوده 
احداث گردیده است قدمت ساخت حدود 10 سال بوده و زیربنای کل ساختمان 5299/1 متر مربع و زیربنای مفید20 واحد در5 طبقه 
3578/96 متر مربع می باشد واحد قطعه یک  تفکیکی واقع در طبقه اول شمال غربی به شماره پالک ثبتی 11901 فرعی از23 اصلی 
دارای دو خواب و هال و پذیرایی اشپزخانه OPEN با کابینت MDF به مساحت168/08 متر مربع وانباری به مساحت5/20  متر مربع 
 UPVC و دارای یک واحد پارکینگ می باشد مجموعه دارای آسانسور نمای سنگ و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و پنجره های
برخوردار است و به مبلغ 75/640/000/000 ریال هفت و پنج میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال  ارزیابی شده است و جهت وصول 
طلب بانک و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد 
رسمی واقع در تهران ولیعصر خیابان انقالب بعد از خیابان مظفر ساختمان سابق کاج پالک 919 ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی 
ثبت استان تهران سالن مزایده از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده از مبلغ 75/640/000/000 ریال هفت و پنج میلیارد 
و ششصد و چهل میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه ورایز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد 
به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و مصرف و نیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارایه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 1400/03/05-13006013 
بستانکار بیمه می باشد این اگهی پس از تایید فرایند مزایده ارسال و در سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار اگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. تاریخ انتشار اگهی مزایده در سایت سازمان ثبت 1400/3/30
11618 سرپرست اداره سوم اجرای اسناد رسمی – علی نژاد

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی آموزش و پرورش مطرح کرد

بازگشایی مدارس در مهر فقط در حد پیشنهاد است
واکسن کرونا برای دانش آموزان نداریم

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در کالنشهر تهران:

سیر نزولی بیماری متوقف شده است

مدیــرکل دفتر ســالمت و امور تندرســتی 
آموزش و پرورش درباره مطالبه واکسیناسیون 
دانش آموزان با توجه به احتمال بازگشــایی 
مدارس گفت: فعال وزارت بهداشــت و درمان 
هیچ مجوزی را برای دانش آموزان یا ســنین 
زیر ۱۸ ســال برای هیچ بخشی صادر نکرده 
اســت.محمد محســن بیگی در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنــا، درباره مذاکره بــرای تامین 
واکســن برای دانش آمــوزان و افراد زیر ۱۸ 
ســال گفت: برای واکســن زیر ۱۸ سال هیچ 
مجــوزی وجود نــدارد، بنابراین در مســاله 

واکســن دانش آموزان طرح موضوع نشــده 
و کســی هم به آن ورود نکرده اســت.وی در 
ادامه گفت: در واقع وزارت بهداشــت و درمان 
هیچ مجوزی را برای دانش آموزان یا ســنین 
زیر ۱۸ ســال برای هیچ بخشی صادر نکرده 
و در این حوزه موضوعی مطرح نشــده است.

محســن بیگی تصریح کرد: ما در حال حاضر 
فقط بحث واکسیناســیون معلمــان را داریم. 
قرار شده برای انجام این کار اطالعات معلمان 
را در اختیــار وزارت بهداشــت و درمان قرار 
دهیم. سپس این وزارتخانه بعد از نوبت دهی و 

زمان بندی، نسبت به واکسیناسیون معلمان 
در مرداد اقدام کنند. مدیرکل دفتر سالمت و 
امور تندرســتی آموزش و پرورش در پاسخ به 
این سوال که واکسیناسیون معلمان مطالبه ای 
بود که در ســتاد مقابله با کرونا مطرح شــد، 
آیا این مطالبــه را این بار برای دانش آموزان 
در ســتاد مطــرح خواهید کــرد؟ گفت: این 
موضوع از ســمت ما نیست، وقتی مجوزی در 
این زمینه وجــود ندارد، مطرح کردن مطالبه 
واکســن برای دانش آموزان از سوی ما معنی 
و مفهومی پیدا نمی کند.محســن بیگی تاکید 
کرد: واکسن دانش آموزان اصال وجود خارجی 
وجود ندارد، وقتی واکسنی برای زیر ۱۸ سال 

وجود ندارد ما چه چیزی را مطالبه کنیم؟
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه در حال 
حاضر چیــن در صدد تهیه واکســن و حتی 
واکسیناسیون نوجوانان هستند. آیا مذاکره ای 
با ســتاد مقابله با کرونا نداشته اید که از کشور 
چین، واکسن تهیه شود؟ گفت: برای واکسن 
چینی فعال در زمینه مجوزی نیســت، در کل 
باید وزارت بهداشــت دراین زمینه اظهارنظر 
کند.محسن بیگی در پاسخ به این سوال که با 
توجه به اینکه معاون بهداشت وزارت بهداشت 
عنوان کرده، اصل بر آموزش حضوری اســت، 

بر همین اســاس چه اقداماتی در نظر دارید تا 
در مهر ماه مدارس به شــکل حضوری میزبان 
دانش آموزان باشــند؟ گفت: باید مجددا یک 
ســری پروتکل ها از طرف وزارت بهداشــت و 
درمان برای مباحث بهداشــتی مدارس اعالم 
شود.مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرستی 
آمــوزش و پرورش افــزود: همچنین از طرف 
وزارت آمــوزش و پرورش هم باید به مســائل 
آموزشــی توجه و اقدامات الزم انجام شــود 
که البته کارهایی در حال انجام و یک ســری 
جلســات در حال برگزاری است.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا احتمال بازگشایی مدارس 
وجود دارد؟ گفت: فعال در حد پیشــنهاد بوده 
اســت ولی به هر حال ما باید برای بازگشایی 
مدارس و آموزش حضوری مصوبه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا را داشــته باشیم.محسین بیگی 
خاطرنشــان کرد: تا بازگشایی مدارس سه ماه 
زمــان داریم و قاعدتا در ایــن مدت نمی توان 
اظهار نظر قطعــی و صد در صد کرد. بنای ما 
بر آموزش حضوری اســت اما اینکه تا آن روز 
اتفاق خاصی بیفتد و مجوز صادر شود یا خیر، 
به زمان و شــرایط بستگی دارد.مدیرکل دفتر 
ســالمت و امور تندرســتی آموزش و پرورش 
ارزیابی از برگزاری امتحانات نهایی توضیح داد: 

از نظر بهداشتی حوزه های امتحانی ما شرایط 
خوبی داشتند و تمام پروتکل ها در این حوزه ها 
رعایت شــد. حتی وزارت بهداشت نیز اعمال 
تمام ضوابط بهداشــتی را در حین امتحانات 
تایید کرده اســت. بنابراین از نظر پروتکل ها 
هیچ مشکلی در مدارس و حوزه های امتحانی 
وجود نداشــت.وی در خصوص واکسیناسیون 
رانندگان سرویس های مدارس گفت: ما عنوان 
کردیم این موضوع را هــم در برنامه بگذارند. 
اگر برای بازگشایی مدارس به نتیجه رسیدیم، 
انجمن اولیا و مربیان باید لیست رانندگان مورد 
تاییدشــان را اعالم کنند تا به وزارت بهداشت 
جهت واکسیناسیون ابالغ شود.مدیرکل دفتر 
ســالمت و امور تندرســتی آموزش و پرورش 
در پاسخ به این ســوال که با توجه به کمبود 
واکسن در کشــور آیا واکسیناسیون معلمان 
در مرداد ماه قطعی است؟ گفت: اینطور که تا 
االن وزارت بهداشت به ما اعالم کرده در مرداد 
ماه انجام خواهد شــد و گفتنــد که در مرداد 
ماه مشــکلی برای این کار ندارند. طبق توافق، 
ما اطالعات را در اختیار وزارت بهداشــت قرار 
خواهیم داد و اگر قرار شــد که پروسه دیگری 
برای واکسیناســیون معلمان طی شود آن را 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در کالنشهر تهران گفت: میزان 
بســتری در بخش مراقبت های ویژه در تهران کماکان سیر 
ثابتی دارد و در ۲۴ ســاعت ۸هــزار و ۷۴۷ بیمار به صورت 
سرپایی به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کردند.به گزارش 
ایلنا، علیرضا زالی در گفت و گوی زنده تلویزیونی با اشــاره 
به وضعیت کرونایی تهران گفت: تهران و سایر شهرستان ها 
وضیعت نارنجی دارند. از اوایل هفته سوم خرداد کاهش نزولی 
بیماری در تهران متوقف شده است و سرعت کاهش بیماری 
کندتر شده است. در هفته چهارم خرداد ماه نسبت به هفته 
سوم خرداد ماه ۳.۳ درصد رشد در مراجعات سر پایی داشتیم 
که یک زنگ خطر جدی برای ما تلقی می شــود. زالی افزود: 
بیماران جدید بستری در ۲۴ ساعت ۷۱۹ بیمار بوده که ۱۶۲ 
نفر از آن ها در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. فرمانده 
ستاد مبارزه با کرونا در کالنشهر تهران ادامه داد: تعداد کلی 
بیماران بستری در استان تهران ۴هزار و ۱۹۲ بیمار است که 
هزار و ۱۵۲ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. 
نکته مهم این است که در مقابل ۷۱۹ بیمار جدید تنها ۶۵۴ 
بیمار ترخیص شدند و میزان ترخیص کمتر از میزان بستری 
جدید اســت. او درباره واکسیناسیون در تهران گفت: تهران 
جزو ۵ اســتان برتر کشور از نظر سالمندی است. آمار نشان 
می دهد در هفته سوم وچهارم خرداد ماه میزان مرگ و میر 
در گروه ســنی باالی ۷۰ سال نسبت به زمان مشابه کمتر 
شده که می توان پیش بینی کرد از آثار واکسیناسیون باشد. 
زالی از معاونت بهداشت درخواست کرد که مقادیر مناسب تر 
و تعدادد مکفی واکســن در اختیار قرار گیــرد و افزود: دو 

اولویت اصلی ما در تهران اوال واکسن دز دوم گروه های باالی 
۷۰ سال است و دوم افراد باالی ۷۰ سال که دز اول واکسن 
را دریافت نکردند. فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در کالنهشر 
تهران تاکید کرد: کماکان رعایت شــوه نامه های بهداشتی 

بهترین واکسن است.
همچنان منتظر دریافت واکسن افراد ۷۰ سال به باال هستیم
اســتاندار تهران در پایان جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا 
گفت: عمده بحث ما در این جلســه بحث واکسن کرونا بود. 
ما در اســتان تهران ۷۶ مرکز برای انجام واکسیناســیون با 
نیروی انسانی و تجهیزات کامل آماده کرده ایم. منتظر هستیم 
واکسن هایی که برای گروه ۷۰ سال به باال در نظر گرفته شده، 
به ما تحویل داده شود تا بتوانیم تزریق مجدد واکسن را در این 
مراکز شروع کنیم.به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی 
ادامه داد: این موضوع را با معاون بهداشــت وزارت بهداشت 
در میان گذاشــته ایم. مقرر شد براساس سهمیه ای که برای 
جمعیت ۷۰ سال به باال به دو منظور تزریق واکسن نوبت دوم 
و تزریق واکســن افرادی که جامانده اند؛ واکسن در اختیار ما 
قرار دهند تا بتوانیم بعد از آن نیز برای واکسیناسیون افراد ۶۵ 
تا ۷۰ ساله ها اقدام کنیم.استاندار تهران با اشاره به مطالبات 
دانشــگاه های علوم پزشکی گفت: در این جلسه نیز پرداخت 
مطالبات دانشــگاه های علوم پزشــکی از تامین اجتماعی و 

بیمه ســالمت مطرح شد، از بدو شروع کرونا بیمارستان های 
دانشــگاه های علوم پزشکی تخت های خود را در اختیار قرار 
داده اند و این ســازمان های بیمه ای ملکف شــدند در اولین 
فرصــت در بازپرداخت این بدهی ها اقدام کنند تا شــرایط 
بهتری از لحاظ عملکردی برای این  دانشــگاه ها فراهم شود.

بندپی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعات ما تداوم 
عمل واکسیناسیون اســت. در این زمینه پیشنهاداتی شده 
است که اگر واکسن به اندازه کافی نباشد گروه ها را به مقاطع 
سنی کمتر تبدیل کنیم تا هم با ازدحام جمعیت مواجه نشویم 
و همچنین افراد واکسن خود را در موعد مقرر دریافت کنند.

۳۲۵۸ تن در وضعیت شدید بیماری
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۱۰هزار 
و ۴۸۵ مبتالی جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه ۱۳۶ بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از 
دست دادند.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا روز ۳۱ خرداد، ۴ میلیون 
و ۳۹۹ هزار و ۴۰۳ نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۹۳۶ هزار و 
۳۵۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشــور به ۵ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۵۳ ُدز 
رســید.از روز ۳۰ خرداد تا روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۴۸۵ بیمار جدید 

مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۵۹ نفر 
از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
سه میلیون و ۱۰۵ هزار و ۶۲۰ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت ، ۱۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۱۰۱ نفر 
رسید.خوشبختانه تا روز ۳۱ خرداد، ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و 
۲۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــده اند.۳ هزار و ۲۵۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخــش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا روز ۳۱ خرداد، ۲۲ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۶۳۷ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۲۲ شــهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۷۵ شهر در 

وضعیت نارنجی، ۲۵۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
اطالعیه وزارت بهداشت درباره زمان تزریق ُدز دوم 

واکسن کرونا
مرکز روابط عمومی و اطالع  رســانی وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در اطالعیــه ای اعالم کــرد که زمان 
مراجعــه برای تزریق ُدز دوم واکســن کوویــد۱۹ از طریق 
 پایگاه اطالع رســانی وزارت بهداشت به نشــانی اینترنتی

 www.behdasht.gov.ir و همچنیــن پیامــک، اطالع 
رســانی می شود.به گزارش ایســنا، در اطالعیه مرکز روابط 
عمومی و اطالع  رسانی وزارت بهداشت تاکید شده است که 
افرادی که اولین واکســن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، تا 
قبل از دریافت پیامک و یا اطالعیه رسمی وزارت بهداشت از 

مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری نمایند.


