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افتتاح »نماد«؛ خط ملی اورژانس اجتماعی 
دانش آموزان

خط ملی اورژانس اجتماعی دانش آموزان با نام »نماد« افتتاح شد.به گزارش 
خبرنــگار ایلنا، علیرضا کاظمی، معاون فرهنگی و پرورشــی وزارت آموزش و 
پرورش در مراســم سی و پنجمین اجالس مدیران و رؤسای آموزش وپرورش 
سراســر کشــور درباره افتتاح خط ملی نماد گفــت: اقتضائات فضای تعلیم و 
تربیت ایجاب کرد یک خط ملی برای آســیب های دانش آموزان انجام شــود.

وی اضافــه کرد: خط ملی نماد یا اورژانس اجتماعی دانش آموزان کشــور از 
اضالع مهم نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که به ما کمک می کند 
مداخله های سریع و فوری در قالب سیستم یکپارچه را فراهم کنیم.وی ادامه 
داد: گسترش دسترسی سریع و امن دانش آموزان و معلمان و اولیا به خدمات 

مشاوره از اهداف مهم این برنامه است.
 همچنین به روزآوری روش های جدید را در نظر داشــته ایم.معاون پرورشی و 
فرهنگی آموزش و پرورش بیان کرد: شرایط ما را مجاب کرد که به سمت راه 
اندازی این خط ملی برویم. از همه مهمتر واکنش سریع در فوریت های روانی 
دانش آموزان ما را به این سمت برد. این طرح را از سال ۱۳۹۸ آغاز کردیم و 
بعد از ۲ سال تالش در ۳۲ استان کشور االن راه اندازی شده است.کاظمی در 
پایان گفت: کارکرد این خط در تاریخ ۳.۱۲.۹۹ صادر و به استان ها ابالغ شده 

است. در سال های بعدی این خط در کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

 تصویب یک فوریت مکان یابی
 و احداث آرامستان های جدید در پایتخت

اعضای شــورای شــهر تهران به یک فور یــت الیحه مکان یابــی و احداث 
آرامســتان های جدید در پایتخت رای مثبــت دادند.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
در جریان جلسه سیصد و چهاردهم شــورای شهر تهران بررسی یک فوریت 
الیحه مکان یابی، احداث و تملک آرامســتان های جدید در پایتخت در دستور 
کار اعضای شورای شــهر قرار گرفت. سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت 
زهــرا درباره یک فوریت این الیحه گفت: بهشــت زهرا در ۲۵ تیر ســال ۴۹ 
افتتاح شد و ۵۱ ســال از عمر آن می گذرد. در ابتدا برای ۳۰ سال این مکان 
پیش بینی شــده بود اما در ســال ۷۸ و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی پر شد. 
بهشت زهرا دو بار در سال های ۷۸ و ۸۸ توسعه پیدا کرده است و با این روند 
 مرگ و میر بهشــت زهرا )س( حداکثر تا ســه سال دیگر پاسخگوی نیاز شهر 

خواهد بود.
او ادامه داد: در شــهرهای جهان گورســتان ها پراکنده است و تفکر مدیریت 
شــهری کنونی این بود که تیمی را مکلف کند تا بر اســاس مسائل علمی و 
کارشناسی مکان یابی آرامســتان های جدید تهران را در دستور کار قرار دهد 
و با پخش پهنه ای در شــهر تهران مشــکالت تهران در ایــن زمینه برطرف 
شــود. زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیســت و 
خدمات شهری شورای شهر تهران درباره یک فوریت این الیحه گفت: شرایط 
بهشت زهرا )س( از دو سال گذشته بسیار مورد توجه بوده و برخی از طرح ها و 
لوایحی که در روزهای آخر عمر شورا به صحن می رسد در قالب یک فوریت و 
دو فوریت نتیجه کار ۶ ماهه و یکساله است که حاال به سرانجام رسیده است 
و نبایــد این چنین در نظر بگیریم که روزهای آخر به این نتیجه رســیده ایم. 
او ادامه داد: اقدامات کارشناســی این الیحه از دو سال پیش انجام شده و به 
شــهرداری ارائه شده و کار در آنجا مانده است و به صحن آمده است. این کار 
محصول تالش های این دوره مدیریت شهری است و از دوستان می خواهم به 
فوریت آن رای دهند و یکشــنبه هفته آینده در صحن مطرح و قطعی شــود.
به گزارش ایلنا اعضای شــورای شهر تهران به یک فوریت الیحه شهرداری در 
خصوص مکان یابی و تملک آرامستان های جدید در پایتخت به تصویب رسید.

 توزیع ٨ هزار پرس غذا در طرح اطعام علوی
 در منطقه ٨

گروه اجتماعی: به مناســبت عید بزرگ غدیر طــرح اطعام علوی با کمک 
خیرین و ظرفیت های مردمی در منطقه ۸ اجرا می شــود. محمد بنی حســن 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه ۸، درخصوص اجرای طرح 
اطعام علوی در منطقه ثامن تهران به حدیثی از فرمایشــات امام صادق )ع( با 
مضمون غذا دادن به یک نفر در روز غدیر مانند غذا دادن به همه پیامبران و 
صدیقان اســت اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور بزرگداشت این عید بزرگ 
با ارج نهادن به حدیثی از امام صادق)ع( اقدام به رنگین کردن ســفره ایتام و 
نیازمندان در اینروز با توزیع ۸ هزار پرس غذا شــد تا عالوه بر احیای ســنت 
عقــد اخوت و برادری بــا همراهی و تکاپوی مردمــی بتوانیم مبلغین موثری 
در گرامیداشــت این عید بزرگ باشــیم.طرح اطعام علوی با کمک و همراهی 
ظرفیت های مردمی، خیرین، هیئت هــای مذهبی، اعضاي کارگروه اجتماعي 
و فرهنگي منطقه، شــورایاران، مدیران محــالت و... در محالت منطقه انجام 
و بــه منظور جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا، تمــام مراحل پخت اطعام با 
رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری منطقه ۸ همچنین برنامه های عید بزرگ غدیر را تشــریح کرد و 
گفــت: اجرای طرح قربان تا غدیر به صورت تولید محتوا وبازنشــر در فضای 
مجازی، اجرای طرح مبلغ غدیر باشیم، برگزاری ویژه برنامه جشن بزرگ غدیر 
در روز ششم و هفتم مردادماه در میدان نبوت با مشارکت هیئت متوسلین به 
ائمه طهار میدان ۴۹،  بوستان تمدن با مشارکت هیئت حیدریون و میدان ۴۲  
با مشارکت شورایاری محله مدائن، اجرای طرح نصب نگاره منقش به حدیث 
امام رضــا )ع( با مضمون »ال إلَه إاّل الّل ِحصنی َفَمــن َدَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن 
َعذابی بُِشروِطها َو أنَا ِمن ُشروِطها« به سردرب ۳۶ منزلی که پالک ۱۱۰ دارند 
در منطقه، پخش ســرود ویژه معرفی منطقه ثامــن، برپایی موکب های غدیر 
همــراه با پخش مولودی در وصف حضرت علی)ع( و ارائه برنامه های فرهنگی 
و تبلیغی با مشــارکت هیئت های مذهبی، مســاجد، بسیج ۱۹۷ زین الدین و 
گروه های جهادی، شورایاری محله و... در میدان تسلیحات به مدت سه روز به 
مناسبت عید غدیر، نورافشانی در چند نقطه منطقه در شب عید، پخت سمنو 
در میدان تسلیحات، برپائی ایســتگاه صلواتی همراه با برنامه های فرهنگی و 
هنری و برگزاری جشن در چهارراه نظام آباد، برپایی موکب طبخ غذا همراه با 
اجرای جشــن به مدت سه روز در میدان نبوت، مسابقه دل نوشته، عکاسی و 
نقاشی عید تا عید ویژه کودکان و نوجوانان منطقه، داستان خوانی در خصوص 
واقعه غدیــر برای کودکان در کانون های کودک، اجرای مســابقه مجازی در 
رشــته های طناب زنی، بارفیکس، شنای روی دست و درازونشست به صورت 
ارسال کلیپ حرکات ورزشی برای اداره ورزش منطقه و.... از جمله برنامه هایی 

است که به این مناسبت برگزار خواهد شد. 

آغاز واکسیناسیون رانندگان اتوبوسرانی پایتخت
از امروز

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران از آغاز واکسیناسیون رانندگان 
ناوگان اتوبوســرانی پایتخت خبر داد و گفت: بــا توجه به پیگیری های انجام 
شده از جانب مدیریت شــهری و مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران فرآیند واکسیناسیون رانندگان 
هر دو بخش عمومی و خصوصی شرکت واحد از امروز آغاز می شود.به گزارش 
ایســنا، مهندس محمود ترفع از انجام واکسیناسیون در سالن ورزشی توقفگاه 
ســامانه جانبازان و معلوالن شــرکت واحد خبر داد و افــزود: به این منظور، 
پیش بینی های الزم صورت پذیرفته و تجهیز فضاهای در نظر گرفته شــده به 
امکانات و ملزومات مورد نیاز با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده است.

 اجرای طرح خیابان کامل 
در دو معبر اصلی منطقه 19

طــرح خیابان کامل در دو معبــر اصلی منطقه ۱۹ پــس از طراحی و انجام 
مطالعات الزم وارد فاز اجرایی شــد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
۱۹، علی توکلی شهردار منطقه با اشاره به مطالعات طراحی خیابان کامل در 
خیابان های انقالب و ســهیل شــمالی گفت: این معابر ضمن داشتن برخی از 
مؤلفه های ضروری برای اجرای طرح ، شــرایط مناسبی نیز برای اجرای سایر 
شاخص های الزم برای تبدیل شــدن به خیابان کامل را دارند.او تصریح کرد: 
دسترســی به مترو با پیمایــش حداکثر ۵۰۰ متر، قابلیت توســعه تجاری و 
مســکونی و توسعه حمل و نقل عمومی از جمله شرایط ضروری طرح خیابان 
کامل اســت ضمن اینکه با توجه به انسان محور بودن این طرح ضرورت دارد 
تا توســعه شهری بر مبنای نیازهای شهروندان و ایجاد  دسترسی به مجموعه 
خدمات  فرهنگی، شــهری، تجاری، تفریحی برای هر محدوده تعیین شده در 

طرح صورت گیرد.

اخبار کوتاه
به داد بیمارستان ها برسید

شناسایی 35هزار مبتال به کرونا در یک روز
ورودی بیماران کرونایی نسبت به یک سال و نیم گذشته بی سابقه است

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد

الزام یا اختیار دانش آموزان از اول مهر برای حضور در مدرسه منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت 
در کشــور متاســفانه ۳۵۷ بیمار کرونا جان 
خود را از دست دادند و ۳۴هزار و ۹۵۱ بیمار 
دیگر نیز شناســایی شــدند.به گزارش ایسنا 
و بنابر اعــالم مرکز روابــط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت، تا روز ۵ مردادماه، 
۸ میلیــون و ۴۷۴ هــزار و ۳۳۲ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و دو میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۷۷ 
نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشــور به ۱۰ 
میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹ ُدز رســید.افراد واجد 
 شــرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
 salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت 
پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناســیون 
مراجعــه کننــد.از روز ۴ مــرداد تــا روز ۵ 
مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۳۴ هزار و ۹۵۱ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که سه 
هزار و ۷۰۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به سه میلیون و 
۷۵۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ســاعت، ۳۵۷ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان 
ایــن بیماری به ۸۹ هزار و ۴۷۹ نفر رســید.
خوشــبختانه تا روز ۵ مردادماه، سه میلیون و 
۲۹۱ هزار و ۹۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۵ هزار 
و ۱۰۰ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قــرار دارند.تــا روز ۵ مردادماه، ۲۵ 
میلیون و ۶۶۷ هزار و ۶۰۴ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال 
حاضر ۲۳۲ شــهر کشــور در وضعیت قرمز، 
۱۱۷ شــهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در 

وضعیت زرد قرار دارند.
در همین حال رئیس بیمارستان امام خمینی 
گفت: میــزان فعلی مراجعه به بیمارســتان 
نســبت به یک ســال و نیم گذشته بی سابقه 
بوده اســت و این میــزان از حجم مراجعه و 
بســتری از ابتدای کرونا تا االن را نداشــتیم.
خســرو صادق نیت در گفت وگو بــا ایلنا، با 
اشــاره به وضعیت بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان امام خمینی، بیان کرد: ما بیش از 
۵۰۰ تخت  بیمارستان را به بیماران کرونایی 
اختصــاص دادیــم و مراجعات ما به شــدت 
افزایش پیدا کرده اســت، روزانه حدود ۴۰۰ 
نفر مراجعه سرپایی داریم و  بیش از ۳۰۰ نفر 
هم بســتری موقت برای دریافت درمان هایی 
مثل رمدســیور و امثال آنها داریم.وی ادامه 
داد: این میزان مراجعه به بیمارستان در یک 
سال و نیم گذشته بی ســابقه بوده است، در 
حقیقت این میزان از حجم مراجعه و بستری 
از ابتدای کرونــا تا االن را نداشــتیم.صادق 
نیت در مورد عالئــم بیماران مبتال به کرونا، 
افزود: خیلی از افراد با عالئم ســرماخوردگی 
مبتال می شــوند و فکر نمی کننــد که کرونا 
باشد، بنابراین ممکن اســت دیرتر درمان را 
شــروع کنند و مراقبت های بهداشتی دیگر را 
انجام ندهند.وی گفت: بعضی ها هم به عالئم 
مسمومیت غذایی دچار می شوند، مثل تهوع، 
استفراغ و اسهال و چون باز هم احتمال ابتال 
به کرونا را نمی دهند ممکن اســت دیر اقدام 
کننــد و وقتــی درمان را به تعویــق بندازند 
بــا وضعیت های شــدیدتری به مــا مراجعه 
می کنند.رئیس بیمارستان امام خمینی ضمن 
تایید ابتــالی مجدد برخی افراد واکســینه 
شــده به کرونا، ادامه داد: از اول هم کســی 
نمی گفت کســانی که واکسن می زنند مبتال 
نمی شوند، تمام بحث واکسن این بود، کسانی 
که واکســن می زنند اگر مبتال هم شــوند به 
نوع شدید مبتال نمی شوند و نیاز به بستری و 
بخش ویژه برای آنها کمتر می شود، در نتیجه 
مرگ و میر  در آنها کم تر می شود.صادق نیت 
درباره مراســم های ماه محرم، گفت: هرگونه 

تجمع و کنار هم قرار گرفتن در این شــرایط 
توصیه نمی شود، حال چه برای خرید، تفریح، 
دورهمی و یا هر دلیل دیگر که باشــد، بهتر 

است اینها را به تعویق بیندازیم.
رئیس بیمارستان سینای تهران:

به داد بیمارستان ها برسید
رئیس بیمارســتان ســینای تهران با اشاره 
بــه اینکه در موج فزاینــده پیک پنجم کرونا 
قــرار داریم، گفت: االن نزدیک یک ســال و 
نیم اســت کــه بیمــاران را بی وقفه پذیرش 
می کنیــم و مــن تقاضــا دارم مراکــز دیگر 
مانند مراکز ارتشــی، شــهرداری و... هم به 
داد بیمــاران و بیمارســتان ها برســند. اگر 
تعداد بیماران مقداری بیشــتر شــود دیگر 
بیمارستان می مانند.دکتر محمد  پشت درب 
طالب پور درگفت وگو با ایســنا، با اشاره اینکه 
در حــال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت تخت های 
بیمارســتان ســینا به بیماران مبتال به کرونا 
اختصاص یافته اســت، گفــت: حدود ۲۰۰ 
 ،ICU مریض کرونایی بســتری داریم که در
اورژانس و بخش متراکم هســتند؛ البته این 
تعداد تنها مریض هایی هســتند که شــرایط 
خیلی بدی دارند و باید بستری شوند، آنهایی 
که شرایط بهتری دارند روزانه و سرپایی برای 
تزریــق دارو مراجعه می کنند. در واقع روزی 
حــدود ۱۰۰ یا ۱۵۰ نفر بــرای دریافت دارو 
می آیند و این نشــان می دهد لــود بیماری 
نسبت به پیک قلبی حدود ۳ یا ۴ برابر بیشتر 
شده اســت.وی با تاکید بر اینکه عمده فشار 
بیماری بر بیمارســتان های دانشگاهی است، 
تاکید کرد: االن نزدیک یک سال و نیم است 
که بیماران را بی وقفه پذیرش می کنیم و من 
تقاضا دارم مراکز دیگر مانند مراکز ارتشــی، 
شــهرداری و... هم به داد بیماران برسند. اگر 
تعداد بیماران مقداری بیشــتر شــود دیگر 
افزود:   بیمارســتان می مانند.وی  پشت درب 
بیمار کرونایی بدحال به طور متوســط تقریبا 
۴ روز در بیمارســتان بستری می شود. عمده 
درمان را به بخش سرپایی ارجاع دادیم و اگر 
حال بیمار به گونه ای باشــد که بتواند ادامه 
روند درمان را در خانه بگذراند او را ترخیص 
می کنیم که بیماران دیگر را بتوانیم بســتری 
کنیــم. آنهایــی هم که حال بهتری داشــته 
باشــند بستری نمی کنیم و تنها سرپایی دارو 

دریافت می کنند.
رئیس بیمارســتان ســینای تهران، ادامه داد: 
االن مثل اوایل شــیوع بیماری نیست که همه 
مریض ها به بیمارستان ما بیایند. برخی بیماران 
در مراکز سرپایی، مطب ها و درمانگاه ها ویزیت 
می شــوند و تنها بدحال ها به بیمارستان های 
دانشــگاهی ارجاع داده می شــوند؛ البته این 
به آن معنا نیســت که درصد بیماران بدحال 
افزایش یافته بلکه نشــان دهنده نوع مراجعه 
به مرکز ما اســت که درصد بســتری بیماران 

بدحال تر بیشتر است. خوشبختانه با توجه به 
تجربیات به دست آمده در این مدت و این که 
درمان های خوبی ارائه می شــود، درصد مرگ 
و میر باال نرفته اســت. البتــه برخی بیماران 
نیز بــه دلیل عــدم تزریق واکســن به دلیل 
عدم تمایل خودشــان به بیمارستان مراجعه 
می کننــد و حتی با حال بد در همان اورژانس 
فوت می کنند. اینکه به هر دلیلی واکسن نزنند 
اشتباه بزرگی اســت، اگر نوبت واکسن دارند 
سریعا برای تزریق آن اقدام کنند تا در صورت 
ابتالی احتمالی به بیماری، شــدت کمتری از 
آن را تجربه کننــد و امکان انتقال بیماری به 
ســایرین را هم کاهش دهند.وی افزود: ما زیر 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم 
و اورژانس تهران سهمیه تخت ها را با بیماران 

بدحال پر می کنند.
وی درباره متوســط زمان حضــور بیمار در 
اورژانس تا بســتری شــدن در بخش، اظهار 
کرد: ابتدا باید مشــخص شود بیماری که به 
ما مراجعه کرده است ۱۰۰ درصد کرونا دارد 
یا خیر؛ ابتدا با آزمایش و ســی تی اسکن این 
موضوع باید ثابت شــود که امکانات این کار 
هم در بیمارســتان فراهم است ولی تا زمانی 
که پاســخ ها برسد نمی توان بیمار را به بخش 
عادی یا کرونایی فرســتاد چــون وضعیتش 
مشخص نیست. این زمان برای احراز شرایط 
بیمار حــدود ۶ تا ۸ ســاعت اســت که در 
اورژانــس می ماند که البته برخی بیماران هم 
از این شــرایط کالفه می شوند؛ ولی باید طی 
شود تا تشخیص نهایی اتفاق بیفتد.طالب پور 
با اشــاره به اینکه ظرفیت تخت های بستری 
بیمارن کرونایی در بیمارســتان سینا پر شده 
است، گفت: االن تقریبا در حالتی هستیم که 
منتظریم یک تخت خالی شود تا بیمار بعدی 
را بســتری کنیم. بیماران در اورژانس و تریاژ 
می مانند تا تخت خالی شود و آنها را به بخش 
انتقال دهیم. در چنین شرایطی فعالیت سایر 
درمانگاه ها و اتاق عمل را کاهش دادیم و تنها 
مریض هایی که به تشخیص روسای بخش ها 
بــه عمل نیاز فوری دارند جراحی می شــوند 
و اتاق عمل الکتیو ما عمال نیمه فعال شــده 
است.وی درباره عالئم بیماران نیز بیان کرد: 
در گونــه دلتا عمده تظاهــرات اولیه بیماری 
مانند سرماخوردگی اســت و آبریزش بینی، 
گلودرد، تغییر صدا و ... رخ می دهد تا کم کم 
عالئم ریوی، ســردرد، ســرگیجیه و... آشکار 
شود. با وضوح این عالئم دیگر به سمت عالئم 
کالســیک پیش می رویم.وی افزود: بیمارانی 
که ما بســتری می کنیم عمومــا بدحال ها و 
مسن ترها هســتند که عمده آنها هم کسانی 
هستند که واکسن دریافت نکردند ولی افرادی 
 که واکسن زدند و مبتال شدند عمدتا سرپایی

درمان شدند.
طالب پــور درباره اینکه آیــا تعطیلی ۶ روزه 

تهران تاثیری در کاهش بار مراجعات داشته 
اســت یا خیر؟، تصریح کرد: فعال نمی توانیم 
قضــاوت کنیم اما تعــداد مریض هایی که در 
این روزهای تعطیل مراجعــه کردند هر روز 
بیشــتر از روز قبل بوده است. ما هنوز به قله 
پیک پنجم نرســیدیم و تعطیلی توانسته یک 
مقدار آن را عقب بیندازد، ولی نیاز به ارزیابی 
اپیدمیولوژیــک دارد. اکنون در موج فزاینده 
پیک پنجم کرونا هســتیم.وی افزود: حداکثر 
کمکی که دانشــگاه و دولت می توانسته به ما 
کرده است و تجهیزات را به حداکثر رساندند 
ولی بحث عملیاتی هم وجود دارد. مثال خرید 
اکسیژن االن یک چالش است چون هم گران 
است و هم به سرعت تمام می شود. از طرفی 
زمانی که یک  مخزن ۲۰ تنی قرار اســت پر 
شود، مدتی طول می کشــد و در این فاصله 
زمانــی دســتگاه از مدار خارج اســت؛ چون 
اگر از دستگاه اســتفاده کنیم فشار اکسیژن 
می افتد و اینها چالش های ما است؛ اما به این 
معنا نیســت که کمبود داشته باشیم.رییس 
بیمارســتان ســینای تهران گفت: در مورد 
تامین دارو نیز به ما قول داده اند که هر چقدر 
دارو بخواهیم به ما برسانند و ما در محدودیت 
نیســتیم و داروها بیمه ای هستند و با قیمت 

مصوب ارائه می شوند.
آغاز واکسیناسیون خبرنگاران و 

معلمان همزمان با عید غدیر
وزیــر بهداشــت گروه هــای جدیــد هدف 
واکسیناســیون علیه کرونــا همزمان با عید 
ســعید غدیر را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، 
دکتر ســعید نمکی - وزیر بهداشت در نامه 
ای به دکتر علیرضا رییســی  معاون بهداشت 
وزارت بهداشت که نسخه ای از آن در اختیار 
ایســنا قرار گرفت، آورده است: پیرو بررسی 
و اعالم گروه  های جدید هدف واکسیناسیون، 
شــروع تزریق به گروه های زیــر به میمنت 
روز عید ســعید غدیر آغاز شود.۱- رانندگان 
حمل و نقل عمومی شهری، ریلی، جاده  ای، 
دریایی و هوائی. ۲- زندانیان سراســر کشور. 
۳- معلمیــن.  ۴- خبرنــگاران. ۵- بیماران 
دیابتی که در ســامانه مربوطه ثبت شده اند 
و همچنین باقیمانده بیماران صعب  العالج و 
بیماران خاص و نادر.اســاتید محترم حوزه و 
دانشــگاه نیز از اوائل هفته آغاز گردد.تالش 
فرمائید تا جهت تزریق واکســن به گروه های 
فوق  الذکر در محل های تعیین شــده توسط 
دســتگاه ها و اصناف مربوطه با رعایت اصول 
و موازین و با اعزام تیم واکســیناتور صورت 
گیــرد که وقفه ای در مراکز واکسیناســیون 
عمومی برای دیگر اقشــار و گروه های سنی 
کــه از قبل تعیین شــده اند ایجــاد نگردد.
همانگونه که قباًل اقدام شــده، الزم اســت با 
هم اهنگی دســتگاه های ذیربط نوبت دهی و 
 نظم را رعایت فرمایند.از تالش بی وقفه کلیه

 عزیزان سپاسگزارم.
10 هزار بستری  کرونایی در تهران

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
بــا بیان اینکه تاکنون حــدود ۱۰ هزار تخت 
بیمارستانی را در تهران زیر بار کرونا آوردیم، 
گفت: داریم یک بررسی مجدد می کنیم تا از 
ظرفیت تخت های ارتش و نیروهای مســلح و 
تامیــن اجتماعی نیز ظرف یکی دو روز آینده 

استفاده کنیم. 
حال اگر در ادامه نیاز شــود، به سمت برپایی 
بیمارســتان های صحرایی می رویم.دکتر نادر 
توکلی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت 
تخت های بســتری کرونایی در تهران، گفت: 
تاکنون حدود ۱۰ هزار تخت بیمارســتانی را 
در تهران زیر بار کرونا آوردیم و از این به بعد 
دیگر محدودیت مان شــدید است. بر همین 
اســاس در حال حاضر عمده برنامه ریزی که 
انجام می دهیم، این است که با توجه به اینکه 
باید یک تناسبی در تخت های مختلف ایجاد 
کنیم، هدف این است که سراغ جاهایی مانند 
تامین اجتماعی و نیروهای مســلح  رویم که 
می توان بــا کمک آنها، ظرفیــت  تخت ها را 
افزایش داد.وی افــزود: البته همکاری تامین 
اجتماعــی در این زمینه بســیار خوب بوده 
اســت. با این حال داریم یک بررسی مجدد 
می کنیم تــا از ظرفیت تخت هــای ارتش و 
نیروهای مســلح نیز ظرف یکی دو روز آینده 
اســتفاده کنیم. اگر این ظرفیت افزایش یابد 
و بتواند پاسخگو باشد، ان شاءالل کمک کننده 
اســت.توکلی گفت: یکی دیگــر از برنامه ها 
توسعه تخت های ســرپایی برای کرونا است 
که این موضوع را هــم دنبال می کنیم تا در 
این حوزه هم از ظرفیــت تامین اجتماعی و 
نیروهای مســلح کمک بگیریــم.وی با بیان 
اینکــه حداکثر پنج تــا ۱۰ درصد از ظرفیت 
تامین اجتماعــی و نیروهای مســلح اضافه 
می شود، گفت: در حال حاضر در بحث جایابی 
مقــداری مشــکل داریم. زیــرا در جایابی ها 
بیمــاران عمدتا در اورژانس قــرار می گیرند. 
یعنــی بیمار در اورژانس بســتری می شــود 
و در شــیفت بعد به بخش منتقل می شــود. 
البته بیماران از خدمت محروم نمی شــوند و 
خدمات مورد نیازشــان را دریافت می کنند. 
طبیعتا پزشک متخصص بیمار را در اورژانس 
ویزیت می کند، اقدامات تشخیصی و درمانی 
انجام می شود، اکسیژن می گیرد و در شیفت 
بعد به  بخش منتقل می شــود.توکلی درباره 
نیاز به برپایی بیمارستان های صحرایی گفت: 
نیروهای  ظرفیت  می خواهیم حداکثــر  فعال 
مســلح و تامیــن اجتماعی را هــم پای کار 
آوریم و بعد اگر در ادامه نیاز شــود، به سمت 
برپایی بیمارستان های صحرایی می رویم. فعال 
داریم مدیریت می کنیم تا این وضعیت جمع 
و جور شــود. حداکثر ظرفیتی که می توان از 
تامین اجتماعی و نیروهای مســلح استفاده 
کرد، مجموعا ۵۰۰ تا ۶۰۰ تخت اســت.وی 
تاکید کرد: پیــک پنجم از تمام پیک ها بدتر 
بوده اســت. در پیک های قبلی در بیشترین 
حالت ابتال، ۹۰۰۰ بیمار بســتری کردیم، اما 
در پیک فعلی به ۱۰ هزار بســتری رسیدیم. 
در پایان این هفته مشــخص می شــود و اگر 
کمک و اســتفاده از ظرفیت تامین اجتماعی 
و نیروهای مسلح پاســخگو نباشد، به سمت 
برپایی بیمارســتان های صحرایــی می رویم.

توکلی دربــاره وضعیت دارو و اکســیژن در 
بیمارســتان ها، گفت: مشکل عمده ای در این 
زمینــه به ویژه در بخش دولتــی نداریم. در 
زمینه اکسیژن مشــکل جدی نداریم، هرجا 
که کمبودی هم داشــته باشــد، با تانکرهای 
اکســیژن  مایــع جبــران می شــود. درباره 
داروهایی مانند رمدســیویر هم بر اساس نیاز 
روزانــه ای که به ســازمان غــذا و دارو اعالم 
می کنیم، بر اساس آن به ما تخصیص سهمیه 
می دهند و مشکلی هم در این زمینه نداریم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور دانش آموزان 
از اول مهر در مدارس الزامی است؟ اظهار کرد: باید ستاد ملی کرونا در این باره 
تصمیم بگیرد البته مطالعات گســترده جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی از 
آن اســت که مخاطره ای متوجه دانش آموزان نیســت اما دور بودن از مدرسه 
مخاطرات قطعی دارد. همه تالش ها در جهت آموزش باکیفیت است.به گزارش 
ایسنا، محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم افتتاحیه سی و پنجمین اجالس 
مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه باهنر برگزار شد 
درباره روند بازگشــایی مدارس گفت: الزم است تمهیدات بیشتری بیندیشیم و 
نیروی انسانی را برای کار موثرتر تجهیز و سناریوهای مختلف را مرور کنیم. وی 
افزود: بازگشایی مدارس، همزمان با تغییر دولت است و نگرانیم که تغییر دولت 
به شــروع سال تحصیلی آســیب بزند. یک هدف از برگزاری این اجالس همین 
است . تغییر دولت یک نقطه عطفی است. طی سال های گذشته تالش هایی کرده 
و اقداماتی را انجام داده ایم و می خواهیم مجموعه اقدامات را مرتب و یافته ها را 
دسته بندی کنیم تا برای شروعی دیگر آماده شویم. یک سال تحصیلی تمام شده 
و سال جدیدی قرار است، آغاز شود.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تقریبا 
۳۰ درصد از مدارس جمعیت کمتر از ۵۰ دانش آموز دارند و به شــرط رعایت 
فاصله اجتماعی بدون مشــکل می توانند سال تحصیلی را حضوری آغاز کنند، 
گفت: برخی مدارس در شــهرها تراکم باالتری دارد و اگر ملزم به رعایت فاصله 
اجتماعی باشــیم، دانش آموزان را در طول هفته تقسیم می کنیم. سال گذشته 
هم تجربه کســب کرده ایم و دستورالعمل مقامات بهداشــتی مورد توجه قرار 
خواهد گرفت.وی ادامه داد: واکسیناســیون معلمان و رانندگان سرویس مدارس 
نیز در دســتورکار است. قرار است واکسیناسیون معلمان از روز عید سعید غدیر 
آغاز شــود و برای رانندگان سرویس هم به محض کالس بندی و مشخص شدن 
مسیر تردد دانش آموزان، قبل از شروع سال تحصیلی واکسیناسیون انجام خواهد 
شد.حاجی میرزایی افزود: به جهت اینکه با اضافه کردن معلمان غیردولتی، یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار پرسنل فرهنگیان داریم، هماهنگی هایی شده تا این امر قبل 
از پایان مرداد انجام شود.وی درباره چگونگی ثبت نام و اقدام برای واکسیناسیون 
گفت: چون مســئولیت انجام این کار برعهده وزارت بهداشــت است، فردا دکتر 
رئیسی - سخنگوی ستاد ملی کرونا - در اجالس شرکت و کیفیت و نحوه اجرا را 
بیان می کند البته تالش می شود قبل از شروع سال تحصیلی انجام شود.حاجی 
میرزایی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور دانش آموزان از اول مهر 
در مدارس الزامی اســت؟ اظهار کرد: باید ســتاد ملی کرونا در این باره تصمیم 
بگیرد البته مطالعات گسترده جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی از آن است که 

مخاطره ای متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از مدرسه مخاطرات قطعی 
دارد. همه تالش ها در جهت آموزش باکیفیت است.وزیر آموزش و پرورش درباره 
تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروی انســانی گفت: تعهد کرده بودیم قبل از 
پایان دولت تمام کســانی که قبل از ۹۲ به کار گرفته شده بودند، تعیین تکلیف 
شــوند که همه تکلیفشان روشن شده اســت و آخرین گروه در آزمون شرکت 
کردند و به دانشــگاه فرهنگیان می روند تا آموزش های الزم را طی کنند. بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر از طریق تبدیل وضعیت همچنین ماده ۲۸ اساســنامه دانشگاه 
فرهنگیان را در سال گذشته جذب کردیم و پیش بینی ما این است که طی چند 
سال آینده به تدریج به آرامشی در حوزه نیروی انسانی دست خواهیم یافت.وی 
افزود: دوره های آموزشی دانشگاه فرهنگیان یکساله است چون برخی از پذیرفته 
شــدگان از قبل هم با ما همکاری می کنند و بنا بر ادامه همکاری است و وقتی 

یک پودمان را طی می کنند، در کنار اســتمرار آموزش در مهرماه در مدارس به 
کار گرفته خواهند شد. پیش بینی می کنیم که ۵۰ هزار نفر از مهرماه به صورت 
رسمی با ما همکاری کنند و مابقی هم که به صورت حق التدریس با ما کار می 
کردند، حق التدریس شــان قطع نخواهد شد.حاجی میرزایی با بیان اینکه ۲۹۰ 
هزار نیرو مورد نیاز آموزش و پرورش اســت که به طرق مختلف تامین می شود، 
گفت: جذب از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در قانون پیش بینی 
شده است اما اگر منحصرا بخواهیم مسیر کنکور سراسری و دانشگاه فرهنگیان را 
طی کنیم، چهار سال طول می کشد تا دانش آموختگان وارد سیستم شوند  اما از 
طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، فارغ التحصیالن دانشگاه های دیگر 
پذیرش می شوند، یک سال آموزش می بینند و وارد سیستم می شوند که آن هم 

از مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام می شود.
آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک
ی�ک قطع�ه آپارتم�ان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 32 فرعی از4397 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 10 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی در 
طبقه 002 و واقع در بخش 07 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 71/07 متر مربع بانضمام شش دانگ یک باب انباری قطعه 
دوم تفکیکی به مساحت3/60 متر مربع.مشخصات مالکیت: مالکیت مجتبی رجبی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 8294 تاریخ تولد1350/9/1 صادره 
از تهران دارای ش�ماره ملی 0056048351 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 
70214 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استانتهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 
دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد 
رس�می ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است مالکیت اعظم میرزائی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه 3618 تاریخ تولد1350/5/7 صادره از تهران دارای 
ش�ماره ملی 0056390793 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مش�اع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 70214 تاریخ 
1394/8/5 دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
136 ش�هر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اس�ناد رسمی شماره 136 شهر تهران 
اس�تان تهران ثبت گردیده اس�ت محدودیت محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی ش�ماره 70214 مورخ1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 
ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مسکن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت شده رهنی شماره 92887 مورخ1385/4/13 دفترخانه 
اس�ناد رس�می شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی شماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی شماره 70214 مورخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
383 ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مس�کن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت ش�ده رهنی ش�ماره 92887 مورخ1385/4/13 
دفترخانه اس�ناد رسمی ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی ش�ماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل یکی از 
آنها طی ش�ماره 3090862 مورخ1400/3/24  و 3090863 مورخه 1400/3/24 توس�ط دفتر خانه455 تهران گواهی امضا گردید مدعی اس�ت که اصل سند 
مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس 
اصل س�ند مالکیت به ارایه کننده مس�ترد خواهد ش�د و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت 

اقدام خواهد نمود.
12190 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خاوران

آگهی  فقدان سند مالکیت به شماره چاپی 523678 الف /95 به پالک ثبتی 47880 فرعی از116 اصلی
نظر به اینکه خانم فائزه فیروزی مالک

با ارایه دو برگ استش�هادیه محلی مصدق ش�ده به ش�ماره 783683-313501 مورخ1400/4/7 توس�ط دفترخانه 517 تهران و برگ تقاضا 
وارده ش�ماره 005898 مورخ 1400/4/9 مدعی فقدان س�ند مالکیت چهار دانگ مشاع از ش�ش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در طبقه س�وم به ش�ماره 47880 فرعی از116 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 11656 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 01 
حوزه ثبت ملک س�عادت آباد به مس�احت 133/76 متر مربع که مقدار7/8 متر مربع آن پیش�رفتگی  است بانضمام پارکینگ قطعه سوم به 
مساحت 10/8 متر مربع واقع در طبقه همکف که ذیل ثبت دفتر الکترونیک به شماره 13962030101145002637 بنام کامل فیروزی ثبت و 
س�ند مالکیت به ش�ماره چاپی 523678 صادر و تسلیم گردید سپس به موجب سند قطعی شماره 38258 مورخ1399/7/9 دفترخانه 660 
تهران چهار دانگ مورد ثبت به فائزه فیروزی فرزند صالح ش�ماره شناس�نماه 21623 تاریخ تولد1359/6/1 صادره از سقز دارای شماره ملی 
3760216781 با جز سهم 4 از کل سهم 6 سهم منتقل شده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است نامبرده در خواست سند مالکیت 
المثنی نموده اس�ت لذا مراتب در اجرای ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق می باشد و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
س�ند مالکیت یا س�ند معامله به این منطقه تسلیم و رس�ید اخذ نماید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری 

اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12194 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

اگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای دس�تور ذیل تقاضای بوارده 17407 مورخ1399/10/22 آقای محمد س�عیدی مالک شش�دانگ اعیانی یک دس�تگاه 
آپارتمان قطعه هفتم به ش�ماره 1283 فرعی از2395 اصلی مفروز و باقیمانده فرعی از اصلی مذکور که بعدا به علت باقیمانده 
بودن به پالک 452623 فرعی اس�تاندارد سازی شده است به مساحت62/77 متر مربع در طبقه دوم ذیل ثبت 30518 صفحه 
427 دفتر216 بنام فخرالس�ادات فاطمی صدر ثبت و س�ند به چاپی 347196 صادر ش�د و مع الواس�طه به موجب سند قطعی 
149276 مورخ1368/10/11 دفترخانه147 تهران به اقای محمد س�عیدی انتقال یافته و به مو جب س�ند رهنی 149278 مورخ 
1368/10/11 دفترخادنه147 تهران در رهن شرکت ملی نفت می باشد اکنون اعالم نموده اند که سند مالکیت پالک مورد تقاضا 
به علت اس�باب کشی مفقود گردیده است و مراتب به موجب شماره 41999 و 41998 مورخ1399/10/22 دفترخانه522 تهران 
به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت به پالک فوق می باش�د و یا س�ند مالکیت نزد وی می باش�د از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارایه 

اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12193 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرارا

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی محمدبیات با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق که تحت ش�ماره 56537 مورخ 99/1/7 دفتر اسناد 
رس�می 318 ته�ران و برگ تقاضای وارده 56354 مورخ99/10/7 مدعی فقدان س�ند مالکیت شش�دانگ ی�ک قطعه زمین به 
مس�احت120/30 متر مربع به ش�ماره 53 فرعی از6452 اصلی مفروز از فرعی باقیمانده از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران 
که ذیل صفحه 193 و231 ودفتر991 و223 چاپی 3/593514 و 3/593513 به نام رحیم کریمیان و علی محمد بیات) مساوی( 
ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده است سپس سهمی رحیمی کریمیان برابر سند انتقال28866-60/1/31 دفترخانه173 تهران 
به علی محمد بیات منتقل شده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را گم و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت 
ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم و رسید دریافت نمایید تا 
مورد رس�یدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12192 شهمیرزادی – رئیس ثبت اسناد وامالک نارمک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 9/398 مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاض�ای ص�دور المثنی س�ند مالکیت را نموده اند که مراتب در اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 
1- نام و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا ش�یخیان مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک 332  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم ش�دن 
جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ یک باب حمام ش�ماره 332 مشهور به حمام نو واقع در طهران بخش شش 
ته�ران محمدی�ه بازارچه نو معروف به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و 5224 صفحات 
33 و293 دفاتر امالک جبد 24 و52 به نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند س�ید حسین بالسویه 
صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند  و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 دفتر41 تهران به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه 
شماره 78/1075 شعبه 4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا سید رضا و مسعود و رحیم رضا و حسین و علیرضا 
و مهری و ابوالفضل و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردستانی)همس�ر( می باش�ند.همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 
ش�ورای حل اختالف ش�عبه 187 مشهد آقای ابوالفضل شیخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همسر( مرضیه ردایی)مادر( 
و  علی و رضا و شایسته شیخیان )همسر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 

نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12191 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا شده ذیل ش�ماره 9400مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا شیخیان مالک شش دانگ 2- شماره پالک 1 از 331  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم شدن جابجایی 
4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ هر یک از دو باب دکان شماره 330 و331 که در راستای استاندارد سازی بپالک 1 از 
331 اصلی تغییر یافته اس�ت و واقع در طهران بخش ش�ش تهران محمدیه بازارچه نو معروف  به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از 
خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و5224 صفحات 69 و278 دفاتر امالک جلد321 و10 نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله 
و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند سید حسین بالسویه صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 
دفتر41 تهران به رجبعلی شاکری و برابر سند 99314- 1335/6/28 دفتر41 به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه شماره 78/1075 شعبه 
4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا س�ید رضا و مس�عود و رحیم رضا و حس�ین و علیرضا و مهری و ابوالفضل 
و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردس�تانی) همس�ر( می باشد..همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 شورای حل اختالف 
ش�عبه 187 مش�هد آقای ابوالفضل ش�یخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همس�ر( مرضیه ردایی)مادر( و  علی و رضا و 
شایس�ته ش�یخیان )همس�ر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود 
س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا 
س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12191 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 162/50 متر مربع به شماره 1136 فرعی از3589 اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور 

واقع در بخش هفت تهران اراضی معروف به چهارصددستگاه واقع در بخش 7 تهران ذیل شماره های 73125 و275063 صفحات526 و291 
دفت�ر جل�د484 و1680 امالک به ش�ماره های چاپی 355360 و355361 ب�ه نام آقای حمیدرضا زوراندیش و س�ید کمال غفوریان هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 109636 مورخ1375/10/8 دفترخانه289 
تهران به حجت اله ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس مقدار سه دانگ مشاع طبق سند قطعی شماره 88947 مورخ 1377/4/23 دفترخانه 
322 تهران به آقای احمد ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس سه دانگ مشاع از طرف احمد شهرابی فراهانی طبق سند قطعی شماره 4791 
مورخ83/4/17 دفترخانه 696 تهران به خانم طاهره ش�هرابی فراهانی انتقال یافته و س�پس مقدار س�ه دانگ از طرف خانم طاهره شهرابی 
فراهانی طبق سند قطعی شماره 8452 مورخ1384/12/17 دفترخانه696 تهران به آقای احمد شهرابی فراهانی انتقال یافته است مورد ثبت 
طبق صورت مجلس تفکیکی ش�ماره 27938 مورخ1383/8/6 به س�ه دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و دوم و سوم و سه باب انباری 
و س�ه واحد پارکینگ واقع در طبقه همکف تفکیک گردیده اس�ت س�پس آقای حجت اله شهرابی فراهانی برابر دادنامه حصر وراثت شماره 
970641 مورخ1397/6/13 حوزه 357 مجتمع ش�ماره 8 ش�ورای حل اختالف تهران فوت نموده و ورثه ی وی عبارتند از 1- طاهره شهرابی 
فراهانی)همسر متوفی( 2- زهرا3- اکرم 4- اعظم 5- امیر حسین 6- احمد 7- محمود فرزندان متوفی شهرت همگی شهرابی فراهانی می 
باش�ند نظر به اینکه خانم اکرم ش�هرابی احد از وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک مذکور را ارایه و اظهار نموده 
که اصل سند مالکیت پالک مذکور نزد آقای احمد شهرابی می باشد که از تسلیم آن خودداری می نماید وعلیرغم اخطار اداری به مشارالیه 
بر اس�اس مفاد تبصره 3 ماده 120 ایین نامه اصالحی قانون  ثبت و س�پری شدن مدت ده روزه اصل سند مالکیت جهت اخبار ارایه نگردیده 
لذا بدینوسیله وفق بخش دوم تبصره فوق الذکر مراتب یک نوبت اگهی و اخطار می نماید چنانچه دارنده و یا دا رندگان سند مالکیت پالک 
مذکور ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتش�ار این اگهی س�ند مورد مطالبه را تس�لیم ننماید با رعایت مقررات قانونی به نس�بت س�هم االرث 

متقاضی مذکور سند مالکیت مشاعی صادر و تسلیم خواهد گردید.
12189 رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه شرق تهران


