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۴۲۵۶ تن در شرایط شدید بیماری کرونا
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز متاسفانه ۱۴۰ بیمار 
کووید-۱۹ در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز 2 آبان تا روز ۳ آبان ۱۴۰۰ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷ هزار و ۵۱۶ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۷۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۳۶۰ نفر رسید.
متاســفانه در طول 2۴ ساعت، ۱۴۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱2۵ هزار و ۳۶۳ نفر رسید.خوشــبختانه 
تــا روز ۳ آبان، ۵ میلیون و ۴2۹ هزار و ۹۸2 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شــده اند.۴ هزار و 2۵۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۳ 
آبان،  ۳۴ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۴۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ نیز در کشور 
انجام شــده است.در حال حاضر 22 شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱2۸ شهر در 
وضعیت نارنجی، 2۱۵ شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کاهش وقوع زمین لرزه نسبت به سال گذشته
 محمدحســن قوسیان مقدم با اشاره به این که زمین لرزه های بزرگ تر از 2.۵ 
ریشــتر در ۶ ماه نخســت امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته کاهش 
پیدا کرده اند از ارائه خدمات اســکان اضطــراری به ۴ هزار و ۸۷2 نفر از زلزله 
زدگان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ محمدحسن 
قوســیان مقدم، دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشــاره به امدادرسانی جمعیت 
هالل احمر به شهروندان زلزله زده گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱۵۴۱ زمین 
لرزه باالی 2.۵ ریشــتر در کشور به وقوع پیوســت که ۷۴ زمین لرزه باالی ۴ 
ریشتر قدرت داشــتند. در این بازه زمانی بزرگ ترین زمین لرزه با قدرت ۵.۹ 
ریشــتر در استان بوشــهر رخ داد. با این وجود تعداد زمین لرزه های باالی 2.۵ 
ریشــتر ۵2 فقره کم تر نسبت به مدت مشابه سال قبل بود.وی افزود: در زمین 
لرزه های رخ داده در ۶ ماه نخســت امســال به ۵ هزار و ۳۷۹ نفر امدادرسانی 
شــد و ۴ هزار و ۸۷2 نفر از آسیب دیدگان نیز اسکان اضطراری داده شدند. در 
این بازه زمانی ماموریت ها در حوزه زمین لرزه های باالی ۴ ریشــتر با ده درصد 
کاهش مواجه شده که ناشــی از تبعات کم تر زمین لرزه ها بوده است.دبیرکل 
جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: در ۶ ماه نخست امسال، ۱2۰2 دستگاه 
چادر، ۱۵۳ تخته پتو، 22۴ تخته موکت، ۹۵ شعله والور، ۴۳۸ کیلوگرم نایلون 
پوششــی، ۱۷۰۵ بســته غذایی و ۱۸۱۰ قوطی کنســرو در میان زلزله زدگان 
توزیع شد.قوسیان مقدم با اشاره به تالش شبانه روزی امدادگران و نجات گران 
جمعیت هالل احمر در خدمت رســانی به آسیب دیدگان از زلزله در شهرستان 
اندیکا که در هفتمین ماه از سال جاری رقم خورد، گفت: تاکنون 2 هزار و ۹۵۳ 
خانوار مورد ارزیابی تیم های جمعیت هالل احمر قرارگرفته  اند که از این تعداد 2 
هزار و ۸۸۳ خانوار در حوزه استحفاظی شهرستان اندیکا و ۷۰ خانوار در حوزه 
استحفاظی شهرستان ایذه هستند.دبیرکل جمعیت هالل احمر در پایان تصریح 
کرد: ۶ هزار و ۱۷2 نفر نیز امدادرســانی شــده و اقالم موردنیاز زیستی، غذایی 
و بهداشــتی دریافت کرده اند و تالش ها تا رفع کامل مشکالت مردم این منطقه 

ادامه خواهد داشت.

بیش از ۲ و نیم میلیون تزریق واکسن کرونا 
در مراکز شهرداری تهران

شمار واکسن های تزریق شده در مجموعه های شهرداری تهران )مجموعه های 
مســتقیم و مشــارکتی( از مجمــوع 2 میلیون و نیم میلیون دز گذشــت.به 
گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از آغاز 
واکسیناسیون کرونا در پایتخت، شهرداری تهران در قالب چند شیوه به یاری 
نظام درمان پرداخت. از جمله شــیوه مستقیم که طی آن تمام امکانات مراکز 
واکسن از قبیل تامین مکان، واکسیناتور، تجهیزات، نیروی انسانی، هزینه های 
جاری و غیره توســط شهرداری تامین شــده است و شیوه دوم از طریق ارائه 
فضا و کمک های جانبی در قالب اختصاص پایگاه های مدیریت بحران و اماکن 
ورزشی فرهنگی به دانشــگاه های ۳ گانه علوم پزشکی شهر تهران در اختیار 
این مراکز قرار داده شده است.بر اساس این گزارش، 2۴ پایگاه مدیریت بحران 
به صورت مشــارکتی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی از ابتدا قرار گرفته 
اســت که تا روز ۳۰ مهرماه حدود 2 میلیون و چهارصد هزار دز واکسن کرونا 
تزریق شــده است. همچنین در شیوه اول که شــهرداری تهران با ایجاد ۱2 
شــهر واکسن، تشکیل ۱۰ واحد سیار، 22 ایستگاه مترو، 22 ایستگاه اتوبوس 
و امــکان مراجعه به درب منازل ویژه افــراد ناتوان و دارای معلولیت از طریق 
دریافت تقاضا در سامانه ۱۳۷  و نیز مراجعه روزانه به ۱۰ مسجد در قالب دو 
مرحله پویش جهادی تزریق واکســن از اول مهرماه نسبت به ارائه خدمات به 
شــهروندان اقدام کرده است، تا روز ســی ام مهرماه در مجموع بیش از ۱2۶ 
هزار دز واکسن در این مراکز تزریق شده است. یعنی بیش از 2 و نیم میلیون 
دز واکسن با کمک مستقیم و غیر مستقیم شهرداری تهران تزریق شده است.

رونمایی از سامانه استعدادیابی مدیران صالح کارآمد 
مراســم رونمایی از ســامانه اســتعدادیابی مدیران صالح کارآمد )امصاک( روز 
دوشــنبه سوم آبان ماه در سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد.به گزارش »ایثار«، 
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در این مراســم با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته 
در حوزه فناوری گفت: در روایت های دینی ما دســتورالعمل هایی برای گزینش 
حاکمان وضع شــده اســت که اصول آن در برخی بخش ها رعایت نمی شود اما 
الزم اســت برای اصالح امور دالیل مســتند وجود داشته باشد و انتخاب مدیر 
کارآمد بر اســاس اصل شــفافیت صورت گیرد.معاون رئیس جمهور با اشاره به 
اهــداف رونمایی ســامانه امصاک گفت: دلیل ایجاد این ســامانه، نظام ارزیابی 
نبوده است و ســابق بر این اقداماتی برای شایســته گزینی مدیران وضع شده 
است اما با توجه به دستورالعمل ها آثار آن را در جامعه مشاهده نمی کردیم اما با 
راه اندازی این سامانه می توان نتایج را در دستگاه های مختلف مشاهده کرد. دکتر 
قاضی زاده هاشــمی با انتقاد از اینکه برخی مدیران با معرفی برخی افراد انتخاب 
می شوند، گفت: استعدادیابی به تنهایی کافی نیست و باید عالوه بر آن آموزش 
ضمن خدمت و کارآموزی برای انتخاب مدیران وجود داشــته باشد و در نهایت 
باید بانک اطالعات مدیران ایجاد شــود و اطالعات آن را مدام به روز کرد ضمن 

اینکه نظارت بر مدیران نیز در این مسیر مهم است.

شنبه هاي بدون پسماند در دهمین محله منطقه 19 
کلید خورد

طرح شــنبه های بدون پســماند در محله مهران منطقــه ۱۹ با هدف نهادینه 
ســازی فرهنگ بازیافت و تحقــق اهداف کاپ کلید خورد. بــه گزارش روابط 
عمومی شــهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی شهردار منطقه آموزش شهروندی را 
یکی از عوامل مهم در جلب حداکثری مشــارکت شــهروندان در امر تفکیک 
پســماند و در نتیجه تسریع در چرخه بازیافت دانست و گفت: در همین راستا 
نیز  طرح شــنبه های بدون پسماند از سال گذشته تا کنون در ۹ محله منطقه 
اجرا و از ابتدای مهرماه ســال جاری در محله مهران نیز آغاز شــده اســت. او 
خاطرنشــان کرد: از ابتدای اجرای این طرح در محله مهران تاکنون ۸۷۳ واحد 
مســکوني و تجاري از آموزش تفکیک از مبداء بهره مند شده اند، ضمن اینکه 
اطالع رساني های الزم درخصوص شنبه های بدون پسماند و نحوه اجرای آن نیز 
صورت گرفته اســت. توکلی توزیع ۵2۰ کیلوگرم کیسه مخصوص جمع آوري 
پسماند خشــک بین شهروندان محله مهران را از دیگر اقدامات اجرایی در این 
طرح اعالم کرد و ادامه داد: در این طرح شهروندان ترغیب شده اند که روزهای 
شــنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ زباله های خشک خود را بیرون از ساختمان قرار دهند 

تا این پسماندها طی ساعت ۱۰ تا ۱2 جمع آوری شود.

کاهش دمای تهران تا ۶ درجه
بر اســاس اعالم اداره کل هواشناســی اســتان تهران، طی امروز تا پنجشنبه 
)۴ تا ۶ آبان ماه( کاهش تدریجی دما به ویژه در نیمه شــمالی اســتان ۴ تا ۶ 
درجه سلسیوس پیش بینی می شــود.به گزارش ایسنا بر اساس بررسی داده ها 
و نقشه های پیش یابی هواشناســی، طی امروز در نواحی پرتردد گاهی انباشت 
آالینده ها و تا چهارشــنبه شب )۵ آبان ماه( در پاره ای نقاط به ویژه بخش های 
جنوبی و غربی استان وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال خیزش موقتی 
گرد و خــاک و در ارتفاعات افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده باران و برف مورد 

انتظار است.

اخبار کوتاه
آیا می توان از »درآمدزایی« طرحی که »کارآیی« ندارد، چشم پوشی کرد؟

پیشنهاد حذف ممنوعیت تردد شبانه داده شد

واکسن پاستوکووک مجاز برای تزریق به سنین ۳ تا 1۸ سال

تردد شبانه  – سعید تهرانی: منع  سرویس اجتماعی 
شهروندان برای کنترل کرونا یک ساله شده است؛ اگرچه 
هنوز معلوم نیســت این طرح چه فایــده ای برای مردم 
دارد! انتقــاد از این طرح از همان روزهای اول آغاز شــد. 
منتقدان تاکید داشــتند که این گونــه طرح ها مربوط به 
کشورهایی است که در آنها »زیست شبانه« وجود دارد و 
مراکز تفریحی شــبانه ای وجود دارد که محدودیت تردد 
باعث پیش گیری از ازحادم در این مراکز و انتقال بیماری 
می شــود؛ اما در ایران این گونه طرح هــا توجیهی ندارد، 
ضمن اینکه باعث ترافیک در ســاعات قبل از اعمال منع 
تردد هم می شــود. اما طرفداران ایــن طرح، هدف از آن 
را کاهش میهمانی های خانوادگی می دانستند که معموال 
بعد از غروب برگزار می شود و تا پاسی از شب ادامه دارد. 
با این حال آنچه مســلم بود، این بود که این طرح درآمد 
زایــی دارد و مگر می توان در ایامی که دولت دچار کمبود 
بودجه است از پولی که حاصل جریمه شدن مردم در این 

طرح شبانه است، گذشت؟!
این موضوع وقتی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که این 
روزها می بینیم که دولت در آســتانه بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها است، نماز جمعه بعد از ماه ها در هفته گذشته 
برگــزار شــد و دورکاری ادارات لغو شــد ، اما هنوز برای 
لغو طرح منع تردد شبانه مقاومت می شود. آیا واقعا غلت 
دیگری جز فطع شدن درآمد جریمه ها می توان برای این 

موضوع پیدا کرد؟
این طرح در پائیز ســال گذشــته از ساعت 2۱ تا ۳ صبح 
اعمال می شــد اما بعد از چند ماه یک ساعت از آن کاسته 
شــد و فقط در مقاطعی مثل شب های قدر و ایام برگزاری 
انتخابات اعمال نمی شــد. در این مدت نیز اعالم نشد که 
آیا واقعا این طرح مفید فایده اســت و تاثیری در کاهش 
دورهمی های مردم داشــته یا اینکه فقط بر زحمت مردم 
در این ایام افزوده شــده و باعث شــده که هر شب عده 
زیادی از هموطنان جریمه شــوند. همچنین اجرای طرح 
ممنوعیت تردد شبانه، مشکالتی را برای  برخی شهروندان 
که ناچار بودنــد برای انتقال اورژانســی بیماران خود به 
درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه کنند، بوجود آورد و در 
ایــن مدت عده ای از جریمه خود خویش به علت مراجعه 
به بیمارستان ها شکایت داشتند. یک از نمایندگان مجلس 
در پاییز ۱۳۹۹با انتقاد از منع تردد شبانه اعالم کرد: نباید 
فراموش کرد که مشــکل اصلی کشــور در بیماری کرونا 
و ابتــال ی افراد در تردد در ســاعت ۹ شــب الی ۴ صبح 

نیســت بلکه بی برنامگی و ســردرگمی دولت از مشکالت 
اصلی در مقابل بیماری کرونا است. دولت طرح ممنوعیت 
تردد خودروها از ساعت ۹ شب الی ۴ صبح و جریمه افراد 

را با هدف درآمدزایی عملیاتی کرده است.
ابراهیم عزیزی نماینده شــیراز با اشــاره به اینکه در این 
طرح نیاز اســت تا دولت به شبهه ای که در جامعه مبنی 
بر در آمدزایی دولت از طریق جریمه خودروها در ساعت 
۹ شب الی ۴ مطرح شده است، پاسخ دهد ، می گوید: در 
حال حاضر بیشــترین شبهه به طرح ممنوعیت خودرو از 
ســاعت ۹ شــب الی ۴ صبح موضوع در آمدزایی دولت از 
طریق جریمه خودروها اســت.با همه این احوال این طرح 
باقی ماند تا نیمه دوم شــهریور که اعالم شد مراکز تزریق 
واکســن 2۴ ساعته شده است. در آن زمان این پرسش از 
سوی مردم شکل گرفت که وقتی شب ها قانون منع تردد 
وجود دارد، 2۴ ســاعتی کردن مراکز تزریق واکســن چه 
فایــده ای دارد؟ بر این مبنا بود کــه در آن روزها خبر از 
لغــو این طرح آمد؛ اما بعد از یکی – دو روز باز هم گویی 
»شیرینی مزه جریمه ها« بر استداللهای دیگر چربید و لغو 

این طرح لغو شد. 
علی خضریان نماینده تهران در تذکر شفاهی صحن علنی 

چهارشنبه ۱۷ شــهریورماه مجلس با اشاره به طرح منع 
تردد شــبانه بعد از شیوع کرونا اظهار داشت: مجلس باید 
بتواند پیگیر اجرای عدالت در کشــور باشــد؛ این مسئله 
باعث شده که شهر برای طبقه مرفه قرق شود در حالی که 
افراد بیمار دارند، متحمل هزینه جریمه نیز می شوند.وی 
افزود: زمانی که فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران تاکید 
می کند که این طرح اصاًل قابل انجام نیست و هیچ تاثیری 
در وضعیت کرونــا ندارد چرا ما بــر آن اصرار می کنیم؟ 
کمیسیون بهداشــت و درمان پیرامون این موضوع ورود 
پیدا کرده و گزارشــی تهیه کند. تهران را شــب ها برای 
طبقه خاص اجتماعی خالی می کنیم. اگر شــب ها بیرون 
متوجه می شوید چه وضعیتی در شهر حاکم است نباید بر 

تصمیمات اشتباه گذشته اصرار کنیم.
اینک یک مــاه ونیم بعد از آن مقاومــت عجیب در برابر 
لغو طرح منع تردد شــبانه، بار دیگر ایــن موضوع مورد 
توجه مردم قرار گرفته اســت و به نظر می رسد این بار با 
گسترش واکسیناســیون و لغو بسیاری از محدودیت های 
غیر درآمدزا، ادامه این طرح نیــز هیچ توجیهی ندارد. با 
این حال رییس مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا در مورد اجرای منع تردد شــبانه گفت:  اجرای 

این طرح کما فی الســابق در تمام شهرهای کشور با تمام 
وضعیت های رنگی اجرا می شــود و تردد خودروهای فاقد 
مجوز از ســاعت 22 تا ســه بامداد در تمامی معابر ممنوع 
اســت و در صورت ثبت تخلف مشمول جریمه 2۰۰ هزار 
تومانی خواهند شــد.  این در حالی اســت کــه فرمانده 
عملیات ســتاد مقابله با کرونای استان تهران با تاکید بر 
اینکــه محدودیت منع تردد شــبانه در کاهش تجمعات 
خانوادگی تاثیر نداشــته اســت، گفت: ایــن محدودیت 
کاربردی ندارد و اثربخشــی در کنترل بیماری ندارد؛ لذا 

پیشنهاد ما حذف آن است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا استان تهران گفت: شکل تردد شبانه تغییر کرده 
اســت و ساعت های انتهایی شب خلوت تر است و ساعات 
ابتدایی شــلوغ تر شده اســت و از سوی دیگر محدودیت 
منــع تردد شــبانه در کاهش تجمعــات خانوادگی تاثیر 
نداشته اســت.وی افزود: این موضوع حجم کار زیادی به 
ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب شد که واکسیناسیون 
نبود در حالی که امروز طرح واکسیناســیون در حال اجرا 
است. این محدودیت کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل 
بیماری ندارد؛ لذا پیشنهاد ما حذف منع تردد شبانه است.

زالی ادامه داد: اگر در مقطعی مثاًل آمار بســتری افزایش 
یافت می توان به عنوان یک بســته و مقطعی آن را اعمال 
کرد؛ اما اجــرای مداوم آن را اثربخــش نمی دانیم؛ البته 
حذف این طرح باید به دلیل عدم اثربخشــی باشد و نباید 
موجب عادی انگاری شود.از سوی دیگر استاندار تهران  نیز 
در این خصوص گفت: با توجــه به اینکه طرح منع تردد 
شبانه در تهران اثربخشی الزم را ندارد پیشنهاد ما به ستاد 
ملی برداشته شدن این محدودیت است که این پیشنهاد 

به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد.
محســن منصوری در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان 
تهران پس از اخذ نظرات اعضاء درباره لغو ترددهای شبانه 
در تهران که اکثریت بر عدم اثربخشــی و پیشنهاد حذف 
آن تاکید کردند، گفت: در استان تهران با بحث کارشناسی 
که در ستاد اســتانی مقابله با کرونا شد. با توجه به اینکه 
این طرح اثربخشی الزم را ندارد پیشنهاد ما به ستاد ملی 
برداشته شدن این محدودیت اســت که این پیشنهاد به 
ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. حال باید منتظر 
ماند و دید آیا این بار این طرح یکســاله پایان می پذیرد یا 
همچنان مردم باید جریمه تردد شــبانه را بپردازند، حتی 

اگر دیگر کرونایی هم نباشد!

رئیس انســتیتو پاســتور ایران، گفت: اگر سیاســت های 
کشــوری به طرفی پیش برود که قرار باشــد افراد زیر ۱2 
سال هم واکسینه شوند، واکسن پاستوکووک می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد و از موثرترین واکسن ها است.به گزارش 
ایســنا،  دکتر علیرضا بیگلری، گفــت: با  توجه به اینکه در 
دنیا ثابت شده است که واکسیناسیون باعث کاهش بیماری 
و مــرگ و میر می شــود و با توجه به اینکه در کشــور ما 
هم واکسیناســیون در ســطح عمومی در حال رسیدن به 
آمار خوبی اســت و با توجه با اطالعاتی که از سراســر دنیا 

به دستمان می رســد، اغلب کشــورهای دنیا به فکر آغاز 
واکسیناســیون زیر ۱۸ سال هســتند و بیش از ۱۰ کشور 
عمدتا اروپایی واکسیناســیون زیر ۱۸ســال را آغاز کردند.
او تاکید کرد: اینکار با هدف اینکه ممکن اســت سویه های 
جدید ویروس عوارض و مرگ و میر در زیر ۱۸ سال داشته 
باشد و از طرفی کودکان و نوجوانان می توانند عامل انتقال 
بیماری به خانواده باشند، انجام می شود. اغلب کشورها اول 
ســنین باالی ۱2 یا ۱۵ را واکسینه کردند که خوشبختانه 
در ایران هم این اقدام انجام شــد و اکنون دو واکسن مجوز 

مصرف برای باالی ۱2 سال اخذ کردند.او ادامه داد: انستیتو 
پاســتور ایران با ۱۰۰ سال قدمت و در آستانه ورود به قرن 
دوم فعالیت های خود افتخار دارد که واکسن موثری برای 2 
تا ۱۸ سال که کارآزمایی بالینی شده و مجوز مصرف دارد 
را در ســبد واکسیناسیون کشــور عرضه کند. این واکسن 
و واکســن سینوفارم فعال بر اســاس سیاست های کشوری 
برای باالی ۱2 ســال مصرف می شــوند. اگر سیاست های 
کشــوری به طرفی پیش رود که قرار باشــد افراد زیر ۱2 
سال هم واکسینه شوند، واکسن پاستوکووک می تواند مورد 

اســتفاده قرار گیرد و از موثرترین واکسن ها است.بیگلری 
تاکید کرد: در مورد واکســن پاستوکووک با توجه به اینکه 
مطالعات آن آماده انتشــار است و یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
کودک در کشــور کوبا بدون هیچ عارضه ای این واکسن را 
دریافت کردند، برای کشــور ما هم نقطه امیدی داریم که 
این واکسن طبق اعتمادی که مردم به واکسن های انستیتو 
پاســتور دارند، یکی از موثرترین و ایمن ترین واکسن هایی 
باشــد که در سنین ۳ تا ۱2 سال همانگونه که برای ۱2 تا 

۱۸ سال استفاده می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

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

برابر رای شماره 140060301079000709 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی توکلی طرقی فرزند 
حس�ین به شماره شناس�نامه 69096 و کد ملی0033010366 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مس�احت 397 متر مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالک 89 و 91 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده محرز گردیده اس�ت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13610 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم اکرم عبداللهی اصالتا با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش�ده ذیل ش�ماره 8180 و8181 مورخ1400/7/14 دفترخانه1441 تهران طی درخواس�ت وارده 1023019965 مورخ1400/7/19 
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 خانم اکرم عبداللهی مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک72559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم ش�دن 
سرقت از منزل به موجب نامه شماره1400/10210336/402 مورخ1400/6/28 فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی فاتب 4- خالصه 
وضعیت مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کاداستری به مساحت115/64 متر مربع که 7/20 متر 
مربع آن پیش�رفتگی و4/56 متر مربع آن بالکن پیش�رفتگی است واقع در سمت ش�مالی طبقه پنج به شماره 72559  فرعی 
از126 اصلی قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از62234 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ 
مس�کونی قطعه 10 تفکیکی به مس�احت10/56 متر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین یک به شماره چاپی 963132 ذیل دفتر 
الکترونیک 139820301023039533 به نام خانم اکرم عبداللهی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواس�ت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نش�ده یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار اگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا 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.
13611 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9912776

بدینوس�یله به غالمرضا جبلی ش�ماره ملی0451921232 و خسرو جبلی ش�ماره ملی 0450274667 و  غالمحسن جبلی شماره ملی 
0451848071 و نیره جبلی ش�ماره ملی 0451873289 همگی به نشانی شمیران خیابان شهید باهنر نیاوران حصارک کوچه مسجد 
پالک 11 و نرگس کمالی ایگلی ش�ماره ملی 0450784630 به نش�انی ش�میران خیابان لش�کرک رودبار قصران اوشان روستای ایگل 
منزل ش�خصی پدر خود بدهکار همگی  وراث مرحوم غالمحس�ین جبلی در خصوص پرونده کالسه 9912776 ابالغ می شود با توجه 
به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ واقعی به ش�ما میس�ر نشده لذا طبق ماده 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خو اهد یافت ضمنا مخاطب موظف است 

جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد.
13612 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

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

برابر رای شماره 140060301079000711 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد گودرزی فرزند علی به شماره شناسنامهم 3463 
و کد ملی0048132391 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 397 متر 
مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از 
ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13608 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

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

برابر رای شماره 140060301079000710 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محرم غنچه سفیدی فرزند قوچعلی به شماره شناسنامه 34 
و کد ملی 6239841935 صادره از صوفیان به میزان س�ه دانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت397 
مترمربع پالک 4715 فرعی از88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد 
از ورثه مالک رسمی خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
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شرکت شهرکهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات)پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه 
دسترسي دوم  در شهرک صنعتي عباس آباد (به شماره )2000001051000083( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
برنامه  از سازمان  )ابنیه (  پایه 5 رشته ساختمان  به پیمانکار واجد صالحیت و داراي گواهینامه هاي صالحیت   دولت 
و بودجه کشور و تایید صالحیت ایمني امور پیمانکاري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي واگذار نماید.کلیه مراحل 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه  برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
مناقصه گران در  انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس   الکترونیکي دولت )ستاد(  تدارکات 
صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي سال 1400 :) 15/522/419/585  ریال  (

-   مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : )776/120/980ریال (
- محل پروژه :   پاکدشت , کیلومتر 20 جاده گرمسار , شهرک صنعتي عباس آباد تلفن : 36423232

-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   28/  7 /1400 مي باشد .
- مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  28/ 7 /1400 الي ساعت 16 تاریخ   15 /1400/8

- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ   1400/9/3 
- پاکت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانکي مي بایست عالوه بر بارگذاري ، به صورت فیزیکي تا ساعت 14 تاریخ  1400/9/3 

در دبیرخانه شرکت ثبت شده و تحویل داده شود .
- زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 10 صبح  تاریخ    1400/9/7 

-   محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فني شرکت شهرک هاي صنعتي تهران 
 : الف  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -

نشاني سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 021-88761038 
http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملي اطالع رساني  www.tehraniec.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 
             88969737

   شناسه آگهی: 1207993
م.الف:2472 

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 83- 1400
پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه دسترسي دوم  در 

شهرك صنعتي عباس آباد 

مرکز آمار در دهه 9۰ نشان داد
کاهش ۳۶ درصدی ازدواج
افزایش ۲۸ درصدی طالق

گزارش های رســمی از روند افزایشــی طالق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال گذشته 
حکایت دارد.به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی 
وضعیت شــاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۰ تاکنون پرداخته 
که در بخشی از این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت 
ازدواج و طالق ثبت شــده در کشور از ســال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است.این 
گزارش نشان می دهد که نسبت طالق به ازدواج طی این سال ها از ۱۶.۳ به ۳2.۹ 
افزایش داشته است که روندی افزایشی طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در باالترین 
نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار می گیرد ولی در ســال گذشته ۰.۱ درصد 
کاهش پیدا کرده است.جزئیات دیگری از این آمار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ 
مجموع ازدواج ثبت شــده ۸۷۴ هزار و ۷۰2 نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ 
هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته اســت.در این بازه زمانی روند ازدواج عمدتا کاهشی 
بوده اما در ســال ۱۳۹۵ اندکی افزایش ازدواج ثبت شــده و از حدود ۶۸۵ هزار و 
۳۵2 به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر می رســد ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار 
نفری مواجه می شــود.بر این اساس، محاسبات نشان می دهد که ازدواج در ایران 
در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته اســت.اما در رابطه با 
وضعیت طالق در کشــور آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴2 هزار و 
۸۴۱ نفر طالق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش 
یافته اســت.روند تغییرات طالق نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ اندکی کاهش داشــته است که این روند در سال گذشته مجددا افزایشی 
می شــود.بر این اســاس، میزان طالق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود 2۸ 

درصد افزایش داشته است.

کاهش ۵۵۰ هزار تولد طی ۵ سال اخیر 
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشــور با بیان اینکه در حال حاضر تمام 
شــاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند، گفت: امید است 
دولت سیزدهم حمایت از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد و به مصوبه  مجلس 
شورای اسالمی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند؛ چرا که در صورت غفلت، 
در هشت سال آینده پنجره  طالیی جمعیت در کشور را از دست می دهیم و دیگر 
کاری از دست مان بر نمی آید.صالح قاسمی پژوهشگر جمعیت در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه جمعیت موضوعی راهبردی و زمینه ای اســت که تمام ساختارهای 
کشور )اقتصاد و اجتماع تا سیاست( را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: جمعیت باید 
به عنوان مسئله ای راهبردی در کشور مورد توجه قرار بگیرد. شاخص های اجتماعی 
و اقتصادی کشور همیشه از تغییرات جمعیت متاثر می شوند.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر جمعیت کشور بیش از ۸۵ میلیون نفر است، اظهار کرد: شاخص های 
جمعیتی کشور رکوردهای نگران کننده ای را ثبت کرده است به طوریکه نرخ رشد 
جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است و پیش بینی می شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال 
آینده، نرخ رشــد جمعیت صفر درصد و ســپس نرخ رشد منفی جمعیت )یعنی 
کاهش جمعیت( را ثبت کنیم.قاسمی با اشاره به شاخص  نرخ باروری افزود: امروز 
نرخ باروری کشور )میانگین تعداد فرزندان یک زن( به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر 
زن رســیده است. پایین ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا، شمال 
آفریقا و منطقه معروف به MENA به نام ایران ثبت شده است که عالوه بر این 
موضوع، رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در سه دهه گذشته به نام ایران ثبت 
شده است و این درحالیست که در سال ۶۵ نرخ باروری ۶.۵ فرزند به ازای هر زن 
بود.بنابر اظهارات دبیر مرکز مطالعات جمعیت، نرخ باروری در کالن شهرها کمتر از 
۱.۵ فرزند است به طوریکه نرخ باروری در تهران حدود ۱.۴ فرزند به ازای هر زن 
است. همچنین استان هایی مانند گیالن،  مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود 
۱.۱ فرزند، پایین ترین نرخ باروری کشور را به خود اختصاص داده اند.قاسمی با اشاره 
به شاخص موالید در کشور نیز یادآور شد: در حالیکه در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و 
۵۷۰ هزار تولد ثبت شد، این میزان موالید ساالنه کاهش پیدا کرد و هر سال میزان 
روند کاهشــی هم بیشتر شد تا جایی که در ســال ۱۳۹۹ تعداد موالید به حدود 
یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره پنج ساله بیش از ۵۵۰ هزار تولد را از 
دست دادیم.این پژوهشگر گفت: پیش بینی می شود که روند کاهش تعداد تولدها 
همچنان ادامه داشــته باشد و با توجه به خروج بانوان دهه ۶۰ از سنین باروری و 
باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و البته تغییر نگرش ها و ســبک 

زندگی خانواده ایرانی، این روند تعداد تولد در خانواده ها همچنان ادامه پیدا کند.


