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شناسایی ۳۵۳۹ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت در یک شبانه روز  ۳هزار و ۵۳۹ بیمار مبتال به کرونا 
در کشور شناسایی شدند؛ کاهش آمار مبتالیان شناسایی شده درحالیست که 
متاسفانه آمار فوتیهای ناشی از این بیماری در کشور همچنان سه رقمی است.به 
گزارش ایسنا، از روز ۲8 آبان تا روز ۲۹ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳ هزار و ۵۳۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که ۶۱۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۷۳ هزار و ۹8 نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۱۱8 بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱۲8 هزار و 8۵۲ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۹ آبان، ۵ میلیون ۷۷۱ هزار 
و ۳۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.ســه 
هزار و ۴۱۶ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۹ آبان، ۳۷ میلیون و ۶۷۳ هزار و 
8۷۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر 8 
شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵8 شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت 

زرد و ۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز ۳۵۲ هزار و ۴۱۷ ُدز 
واکسن کرونا در کشــور تزریق شده است.به گزارش ایسنا، تا روز ۲۹ آبان، ۵۶ 
میلیــون و ۴۷۳ هزار و ۱۶۲ نفر ُدز اول، ۴۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ نفر ُدز 
دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۵ ُدز رسید.
در یک شبانه روز ۳۵۲ هزار و ۴۱۷ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

پناهندگان در ایران واکسینه می شوند
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: پناهندگان با همکاری 
سازمان های بین المللی در ایران واکسینه می شوند.به گزارش ایسنا، محمودی 
دستیار وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: با توجه 
به اهمیت واکسینه کردن پناهندگان و اتباع خارجی جهت پیشگیری از بیماری 
کووید ۱۹ دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن برگزاری جلسات متعدد با نهادها 
و ســازمان های بین المللی، پس از اخذ مجوزهای الزم توسط وزارت بهداشت و 
درمان توانست نخستین محموله واکسن کووید ۱۹ به تعداد یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار ُدز به همراه ظروف جمع آوری ایمن سازی و سرنگ های تزریق را در قالب 
ساز و کار »پوشش بشردوستانه« کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد در 
امــور پناهدگان را تامین و از طریق فــرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی 
وارد و تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.بر اساس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی افزود: دولت جمهوری اسالمی ایران یکی 
از کشــورهایی است که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید -۱۹ قرار گرفت و در 
ماه های اخیر توانسته به طور گسترده برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ را به اجرا 
درآورد و پناهندگان ساکن در کشــور را همزمان با شهروندان ایرانی واکسینه 

کند.

فراخوان مشموالن پایه خدمتی آذر ماه سال ۱۴۰۰
ســازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: کلیه مشــموالن دارای برگ آماده به 
خدمت به تاریخ آذر ماه ســال ۱۴۰۰ باید در مراکزی که در برگ معرفی نامه 
مشموالن اعالم شده، حضور یابند.به گزارش ایسنا، سازمان وظیفه عمومی ناجا 
در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشــموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ 
آذرماه ســال ۱۴۰۰دریافت کرده اند، باید بــا مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را 
دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.این دسته از مشموالن باید روز 
دوشنبه یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی 
نامه مشــموالن اعالم شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
مشــموالن باید اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط 
خاص را به همراه خود داشته باشند.بر اساس اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا 
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محسوب شده و 

برابر ماده ۱۰ و ۵8 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

هشدار هواشناسی
 نسبت به تداوم آلودگی هوای ۶ کالنشهر

ســازمان هواشناســی نســبت به تداوم آلودگی هوای ۶ کالنشهر هشدار داد و 
پرهیز از ترددهای غیر ضروری را توصیه کرد همچنین بر اســاس هشدار دوم 
هواشناســی افزایش ارتفاع موج در ســواحل جنوبی کشور قابل انتظار است.به 
گزارش ایسنا با اعالم هشدار زردرنگ سازمان هواشناسی کشور، ادامه پایداری 
در هــوا طی امروز پیش بینی می شــود. بر اثر این پدیــده مخاطراتی همچون 
افزایــش غلطت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ســاعات صبحگاهی 
قابل انتظار اســت.دیروز شــهرهای تهران، اراک، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد 
درگیر این پدیده هستند. امروز  تهران، کرج، تبریز و مشهد این شرایط را تجربه 
خواهند کرد. فردا نیز این شرایط برای شهرهای تبریز و مشهد قابل انتطار است.
حاکمیت  این شــرایط جوی می تواند باعث افزایش شاخص کیفیت هوا درحد 
ناسالم برای گروه های حساس و احتمال رشد آن تا ناسالم برای تمام گروه ها در 
مناطــق صنعتی و پرتردد در صورت عدم کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک 
شود.بر اساس توصیه سازمان هواشناسی پرهیز از ترددهای غیر ضروری به ویژه 
ســالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی 
و ورزشــی در فضای باز، مدیریت سوخت و زمان فعالیت واحدهای صنعتی در 

سطح و حومه کالن شهرها در دستور کار قرار گیرد.

طرح تحول نگهداشت شهر
 مهمترین مأموریت مدیریت شهری است

طرح تحول نگهداشــت شــهر با هدف ایجاد تحولی نویــن در محالت  منطقه 
۲در یک بازه زمانی دو ماهه اجرا می شــود.به گزارش روابط عمومی شــهرداری 
منطقه۲، محمد یارمحمدی مدیر طرح نگهداشــت شهر در نشست با معاونین 
و مدیران شــهری منطقه ،قرار خدمت« و »طرح تحول نگهداشت شهر« را دو 
مأموریت اصلی و مهم در مدیریت شــهری جدید برشمرد  و گفت: طرح تحول 
نگهداشت شهر با هدف ایجاد تحولی نوین در محالت  تهران در یک بازه زمانی 
دو ماهه اجرا می شود.وی افزود: مهمترین اهداف اجرای این طرح آراستگی شهر، 
افزایش رضایتمندی شهروندان، ارتقای سطح خدمات به شهروندان با استفاده 
بهینه از امکانات  است.یار محمدی در تشریح این طرح گفت: براساس اطالعات 
ثبت شــده  درســامانه های ۱۳۷ و ۱888 به عنوان مرجع ورودی شهروندان و 
شــهرداری، ۳۵۲۴ مورد  درخواست ونیاز شــهروندان احصا شد،که تعداد قابل 
توجهی از آن مربوط به حوزه خدمات شــهری است و  این نتایج نشان می دهد  
که مطالبه اصلی مردم و خدمات رســانی شــهرداران نواحی در بحث خدمات 
شــهری اســت.یار محمدی تاکید کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت شــهری  
به گروه های مرجع و با اســتفاده و بکارگیری ظرفیتها و مشــارکت حوزه های 
تخصصی، نخبگان، معتمدین، گروه های جهادی و ائمه جماعت و شــورایاران و 
همچنین بررسی وضعیت موجود از سامانه های ۱۳۷ و ۱888 پس از پایان طرح 

مناطق مورد ارزیابی قرار می  گیرند.

صد و یکمین شماره مجله چند رسانه ای »وقایع شمیران« 
منتشر شد

مدیر روابط عمومی شــهرداری منطقه یک تهران از انتشار صد و یکمین شماره 
مجله چند رسانه ای »وقایع شمیران«، نیمه اول آبان ماه ۱۴۰۰ در ۲۴ صفحه از 
سوی اداره روابط عمومی این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک؛ محمد رضا پارســیان با اشاره به این مطلب گفت: این مجله چند 
رسانه ای با هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح ارتباطات شهروندی با مدیریت 
شهری شمال تهران با انتشار مطالب متنوع به صورت آنالین منتشر و با قابلیت 
نمایش متن، عکس، صوت، ویدئو و پادکست از طریق تلفن همراه، تبلت، رایانه 
و ســایر دستگاه های دیجیتال قابل مشــاهده و توّرق است.پارسیان افزود: این 
شماره نشریه به مطالبی از جمله  تکریم و معارفه شهردار منطقه یک، یادداشت 
حمید رضا حاجوی شهردار منطقه یک در خصوص اولویت بندی کار ویژه های 
منطقه در دوره جدید مدیریت شهری، سومین گردهمایی سازندگان و طراحان 
منطقه یک، شمیران در ماهی که گذشت، رویدادهای مدیریت شهری، محله ما 
با محله جماران، باغ خسرو شاهی در شمیران گشت، آمادگی برای فصل بارش 

و ... پرداخته است.

اخبار کوتاه
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

موج جدید بیماری در دنیا و هشدار برای ایران

بازگشایی مدارس ابتدایی و متوسطه اول از فردا
تعداد روزهای حضور در کالس ها به مدارس واگذار شد

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران با هشدار نسبت 
به شــکل گیری پیک ششــم کرونا گفت: اگــر چنانچه 
پوشش کافی واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را نادیده بگیرند، بی تردید پیک 
ششــم کرونا را پیش رو خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، 
دکتر علیرضا فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران صبح دیروز در یک برنامه تلویزیونی درباره 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا در استان تهران اظهار کرد: 
امروز هفتمین هفته ای است که در تهران شرایط با ثبات 
کرونایی را از نظر شــاخص های بستری، مراجعان سرپایی 
و فوتی ها تجربه می کنیم. دکتر زالی با هشــدار نسبت به 
شــکل گیری پیک ششم کرونا گفت: اگر چنانچه پوشش 
کافی واکسیناسیون انجام نشــود و یا مردم رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی را نادیده بگیرند بی تردید پیک ششم 
کرونا را پیش رو خواهیم داشت. وی افزود: در هفته ای که  
گذشت )در مقایســه ۱۱ هفته گذشته( پایین ترین آمار 
مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا در استان تهران ثبت شده 
است.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران با اشاره به اقبال گسترده تهرانی ها نسبت به انجام 
واکسیناسیون علیه کرونا خاطرنشان کرد: طبیعتا پوشش 
حداکثری واکسیناســیون جمعیت هــدف در برابر کرونا 
  covid۱۹ می توانــد به کاهش و در ادامه قطــع زنجیره
کمک کند.زالی با بیان این که شــکل گیری پیک ششم 
کرونا اختیاری است توضیح داد: اگر چنانچه پوشش کافی 
واکسیناسیون انجام نشود و یا مردم رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی را نادیده بگیرند بی تردید پیک ششم کرونا را 
پیش رو خواهیم داشت.وی کماکان رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی را برای مهار کرونا ضروری دانســت و با اشاره 
به نقش تک تک افراد جامعه در ریشــه کن کردن کرونا، 
واکسیناسیون هرچه سریعتر مردم در برابر بیماری کووید 
۱۹ را خواستار شد.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشــهر تهران ادامه داد: جلوگیری از شــکل گیری 
پیک ششم کرونا درگروی رفتارهای اجتماعی و بهداشتی 
عموم مردم اســت.زالی گفت: دنیــا در حال تجربه کردن 

موج جدیدی از بیماری کروناست.
 وی با اشاره به این که خطر شکل گیری پیک های جدید 
دراروپا محتمل اســت تاکید کرد: در هفته ای که گذشت 
درنواحی مختلف کشــورهای اروپایی میزان ابتال به کرونا 
افزایش چشمگیری داشته اســت، بنابراین زمانیکه امواج 
جدیــد بیماری به صــورت طغیان ها و یا شــبه طغیان 

شکل می گیرد، هیچ کشوری از این پاندمی مصون نیست.
فرمانده عملیــات مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهر 
تهران با اشــاره به سویه های مختلف ویروس کرونای دلتا 
در کشــور توضیح داد: به طورکلی واکسن های موجود در 
جهان نســبت به سویه دلتا اثربخشــی کمتری دارند؛ به 
شــکلی که تقریبا بین  ۱۵ تا ۲۵ درصد میزان اثربخشی 
واکســن های جهانی در برابر این جهش ها کمتر شــده 
اســت، این موضوع به این مفهوم نیســت که اثر بخشی 
واکســن ها به طور کلی تحت تاثیر قــرار گرفته بلکه به 
میزان کمی کاهش یافته است.زالی اظهار کرد: تا دیروز در 
تهران بالغ بر ۱8 میلیون دز واکسن تزریق شده است که 
۱۰ میلیون دوز اول و هشــت میلیون دوز دوم بوده است. 
بر این اســاس با واکسیناسیون 8۶ درصد جمعیت هدف 
در تهران واکســینه شده اند؛ به شکلی که این آمار 8۵ تا 
۹۰ درصد ما را به ایمنی جمعی می رساند.وی یادآور شد: 
همچنین درمورد گروهی که هر دو دوز واکسن را دریافت 
کــرده اند، آمار به ۷۰ درصد رســیده اســت.زالی درباره 
وضعیت واکسیناســیون در کشــور توضیح داد: در کشور 
8۳ درصد جمعیت هــدف دوز اول را دریافت کرده اند و 
تقریبا ۶8 درصد نیز فول واکسینه شده اند.وی با اشاره به 
پوشش باالی واکسیناسیسون و عبور از مرز ۱۰۰ میلیون 
واکسیناســیون، استقبال شــهروندان از واکسیناسیون را 
خوب و چشــمگیرتوصیف کرد.زالی با اشــاره به این که 

واکسن های تولید داخل مثل رازی و فخرا در حال عبور از 
مراحل نهایی اخد مجوز توزیع هستند نیز گفت: در حال 
حاضر یک میلیون و ۱۹۵ هزار عدد از واکســن پاســتور 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده 
شــده است و در کنار آن واکســن اسپایکوژن نیز به سبد 
واکسن های داخلی اضافه شده و مجموعا قریب ۱۴ میلیون 
دوز واکســن داخلی در حال توزیع است.بنابر اعالم روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، وی با بیان 
این که تردیدی نیست که در سالهای آینده همچنان نیاز 
به دریافت واکســن علیه کرونا وجود دارد، تاکید کرد: با 
 تکیه بر تولیدات داخلی می توان نیازهای سال های آتی را 

مرتفع کرد.
کاهش سرعت روند نزولی کرونا در کشور 

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری 
مقابله با کووید۱۹ از کاهش ســرعت روند نزولی کرونا در 
کشور خبر داد و گفت: نگرانیم که شاید یک موج جدیدی 
وارد شود که تقریبا ورودش اجتناب ناپذیر است، اما زمانش 
مشخص نیست. البته امیدوارم تا پایان آذر ماه بروز پیک 
جدید به تاخیر بیفتد تا میزان واکسیناسیون مان افزایش 
یابد. در این صورت انتظــار داریم که اگر موجی رخ داد، 
فقط موارد خفیف و سرپایی را ایجاد کند، نه موارد شدید 
و مرگ های باال.دکتر مســعود یونســیان در گفت وگو با 
ایســنا، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: روند کووید 

۱۹ در کل کشــور همچنان نزولی است، اما با شیب کم. 
چند هفته گذشــته افزایش مختصــری در برخی مناطق 
کشــور دیده شــد که برخی اعالم کردنــد احتماال پیک 
جدید بیماری اســت، اما به نظر مــن نمی توانیم با یکی 
دو روز افزایش، درباره ایــن موضوع اظهارنظر کنیم، این 
افزایش ها یا پیک جدید است یا دندانه است. از آن تاریخ 
تاکنون ســه دندانه داشــته ایم که روند بیماری در برخی 
مناطق به میزان مختصری باال رفته و مجددا پایین آمده 
و حتی پایین تر از ســطح قبلی ایستاده است.وی با بیان 
اینکه بنابراین وضعیت کلی کشــور مــوج نزولی بیماری 
است، گفت: منتها اتفاقی که رخ داده این است که سرعت 
کاهش موارد جدید، کم شــده است و در سطح باالیی از 
ابتال به تعادل رســیده است. این سطح باال باعث می شود 
که روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد فوت روزانه داشته باشیم 
که عدد باالیی اســت. با این حــال اگر در نظر بگیریم که 
فوتی های امروزمان مربوط به بستری های چند هفته قبل 
هســتند، اگر با همین روال پیش برویم، انتظار داریم که 

مرگ هایمان در هفته های آینده دو رقمی شود.
یونسیان ادامه داد: از طرف دیگر ما نگرانیم که شاید یک 
موج جدیدی وارد شــود که تقریبا ورودش اجتناب ناپذیر 
است، اما زمانش مشــخص نیست. اتفاقی که رخ می دهد 
این اســت که همزمــان که رو به جلو پیــش می رویم و 
احتمال بروز موج جدید هم هست، پوشش واکسیناسیون 
مــا علی رغم تمام شــایعات و تبلیغاتی کــه جماعت ضد 
واکســن انجــام می دهند، در حــال افزایش اســت و به 
خصوص تک دزهای ما همه دو دزه خواهند شد. دو هفته 
کــه از تزریق دو دز بگذرد، درصد قابل مالحظه ای ایمنی 
در برابر اشکال شدید بیماری رخ می دهد. بنابراین با این 
رویکرد انتظار داریم که اگر ان شــاءاهلل موج جدیدمان را 
قبل از انتهای آذر ماه نداشــته باشیم و بعد از انتهای آذر 
ماه موجی وارد شــود، موجی با ابتالهــای کم عالمت یا 
بدون عالمت و با بســتری و مرگ بسیار کم باشد. مانند 
کشــورهایی نظیر انگلیس و... که پوشش واکسیناسیون 
باالیــی دارند. البته در کشــوری مانند انگلیس به زندگی 
عادی بازگشتند و این باعث شد که تعداد موارد ابتالیشان 
بــاال رود. منتها اگرچه تعداد مواردشــان بــه موج قبلی 
نزدیک می شــود، اما تعداد مرگ ها کمتر از یک دهم موج 
قبلی اســت که این تاثیر واکسن است و عمده مرگی هم 
که در این کشــور می بینیم ناشــی از عدم تمکین تزریق 

واکسن از سوی برخی افراد است.

سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش با اشــاره به اینکه 
منتظریــم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوســطه اول با 
برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، به صورت 
حضوری بازگشــایی شــوند گفت: تفاوتــی بین آموزش 
حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شــرکت در کالس 
نیســت. در این میان اگر دانش آموزی بیمار شد و کسالت 
داشــت می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.
به گزارش ایســنا، علیرضا کاظمی در این باره اظهار کرد: 

منتظریــم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوســطه اول با 
برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، به صورت 
حضوری بازگشــایی و به تدریج زمینه حضور دانش آموزان 
در مدارس فراهم باشــد.وی افزود: مــدارس پروتکل ها، 
دستورالعمل ها و تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت 
خواهند کرد تــا نگرانی برای خانواده هــا و دانش آموزان 

ایجاد نشود.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا 

حضور در مدرســه اختیاری است؟ گفت: الگوی حضور و 
اینکه دانش آموزان یک روز، دو روز یا سه روز در مدرسه 
باشــند در اختیار منطقه و مدرسه است، اما به طور کلی 
حضور دانش آموزان همانند دوره مجازی و روزانه اســت و 
فرقــی نمی کند. در واقع تفاوتــی بین آموزش حضوری و 
مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست. در این 
میان اگر دانش آموزی بیمار شد و کسالت داشت می تواند 
تا زمان بهبودی در مدرســه حضــور نیابد.کاظمی اضافه 

کرد: بر اساس بررســی هایی که پژوهشکده های معتبر و 
مراکز نظرسنجی سطح کشور انجام داده اند میزان موافقت 
والدین با حضور بچه ها در مدرســه نزدیک به ۷۰ درصد 
است.وی در مصاحبه با رسانه ملی ادامه داد: توصیه ما این 
بوده که مدارس جلســات اولیاء و مربیان را تشکیل دهند 
و بــا رویکرد اقناعِی خانواده ها، کار را دنبال کنند. رویکرد 
ما بازگشایی آرام و تدریجی است و باید تالش کرد نگرانی 

خانواده ها نیز برطرف شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در فصل زمستان حدود ۲۰۰۰ کودک 
در متروها کار می کنند، بیان کرد: ســازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی 
که در متروها هســتند، است.امین شــاهرخی در گفت وگو با ایسنا،  درخصوص 
ساماندهی کودکان کار زیرزمینی و همچنین کودکانی که در متروها کار می کنند، 
اظهار کرد: ســاماندهی کودکان کار و زباله گرد مسئله قانونگذار است و می طلبد 
قانونگذار و مجری قانون با یگدیگر به طور هماهنگ این مسئله را برطرف کنند، 
البته که قانونگذار در این زمینه زحمات خود را کشــیده است، اما در زمینه اجرا 
با مشکل مواجه می شویم، زیرا قانونگذار گفته است که بحث کار کودکان زیر ۱8 
ســال منتفی است و شامل جرائم سنگینی است. باید این موضوع در نظر گرفته 
شود که واقعا قانون گذار کار خود را کرده است و مجری قانون باید وظیفه خود را 
انجام دهد.مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به روند شروع طرح ساماندهی 
کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی ادامه داد: زمانی که سازمان بهزیستی 
وارد فرآیند کودکان خیابانی شد،  بسیار سفت و سخت پای کار بوده است اما در 
این زمان این کودکان به بازارچه ها، مترو و... تغییر مکان دادند، در این راستا ما نیز 
برنامه ریزی کردیم تا شهرداری در این زمینه پای کار بیاید.شاهرخی با بیان اینکه 
شهرداری هم برای ساماندهی کودکان در مترو، در جلسات متعددی شرکت کرده 
است، اظهار کرد: از شهرداری می خواهیم کودکانی که در متروها کار می کنند نیز 
در فرآیند ســاماندهی »کودکان خیابانی« قرار گیرند.وی با اشاره به اینکه برآورد 
می شود در فصل زمســتان حدود ۲۰۰۰ کودک در متروها کار کنند، بیان کرد: 

سازمان بهزیستی پیگیر ساماندهی کودکانی که در متروها هستند، است.

شکست تحصیلی دانش آموزان
 در صورت ادامه روند آموزش های غیرحضوری

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه شایستگی های 
حرفــه ای معلمان، فرصتی برای ارتقای توانمندی های معلمان اســت.به گزارش 
ایسنا، علیرضا کمرئی در همایش تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره جشنواره 
کشوری الگوهای برتر تدریس، با اشاره به این که معلمان فرصت های یادگیری را 
برای دانش آموزان ایجاد می کنند، اظهار کرد: هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش 
به اندازه فرصت هایی که برای یادگیری ایجاد می کنیم، اهمیت ندارد و الزم است 
با ایجاد این فرصت های آموزشی برای معلمان و توانمندسازی حرفه ای آنان، به 
آنها در انجام بهتر وظایف معلمی کمک کنیم.وی گفت: رویکرد ما در ایجاد و فعال 
کردن موقعیت های یادگیری دو موضوع مهم و کلیدی است، که اولین عامل آن 
»بهبود کیفیت زندگی کاری و حرفه ای معلمان« و دومین موضوع »بهبود کیفیت، 
کارایی و اثربخشی کار معلمان« است.کمرئی گفت: توجه به دو موضوع باال، باعث 
ایجاد رضایت شغلی بیشتر برای معلمان خواهد شد و پیامد این تغییر غیر از بهبود 
کیفیت کار معلم، متوجه دانش آموزانی می شــود کــه از این بهبود انگیزه، بهره 
می برد.وی، توسعه حرفه ای معلمان را امری مستمر دانست و افزود: چون نیازهای 
حرفه ای ما به سرعت در حال تغییر است و هر لحظه در معرض شرایط جدیدی 
قرار می گیریم، نیازمند تطبیق با شرایط زمانی و مکانی هستیم که باید در آن به 
ایفای نقش یادگیری بپردازیم.کمرئی افزود: تعریف توسعه حرفه ای این است که 
چه کنیم که هر روز نسبت به روز گذشته بهتر باشیم و این موضوع در مضامین 
آیات و روایات دین ما هم وجود دارد که باید امروزمان از دیروزمان تفاوت داشته 
و بهتر باشــد.وی، شــاخص کارایی معلمان را در مدیریت کالس درس دانست و 
گفت: مدیریت کالس همچون چتر گسترده ای است که تالش معلم برای کنترل 
فعالیت هــای کالس همچون یادگیری، تعامالت اجتماعی و رفتار فراگیر را مهیا 
می نماید.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مهمترین عامل مؤثر 
در مدیریت کالس درس و جو یادگیری را موقعیت ایجاد شــده معرفی و تشریح 
کرد: با الهام از زیســت ۲۰ماهه در کرونا و فضای مجازی بیش از ۱۹هزار برنامه 
آموزشی در تلویزیون تولید شــد و این امر همچنان ادامه دارد؛ همچنین برنامه 
شاد موقعیت و بستری بود که معلمان برای فعالیت و تولید محتوای الزم در آن 
بسیا رزحمت کشیدند.وی خاطر نشان کرد: بسترهای یادگیری مجازی علی رغم 
همه تالش های معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش نتوانسته است شرایط 
مشابه آموزش و یادگیری حضوری را ایجاد کند و ادامه این روش آموزشی منجر 
به شکست تحصیلی خواهد شــد، مگر آن که به صورت مکمل در کنار آموزش 
حضوری ادامه یابد.ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس 
ادامه داد: اکنون آموزش و پرورش عالوه بر ایفای نقش گذشــته و ســنتی خود، 

نیازمند پرداختن به نقایص یادگیری مجازی، جهت جبران آن نیز می باشد.

برآورد حضور ۲۰۰۰ »کودک کار« در متروها
آگهی اخطار ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای محمد ماجدی بزرگراه همت غربی شهرداری منطقه 22 شهرک شهید باقری خیابان بوستان 7- کوی ولی عصر 
بلوک 16-2 پالک 7 طبقه سوم بدهکار راهن پرونده اجرایی کالسه 9905441 ابالغ می گردد طبق نظریه کارشناس رسمی خودروی شماره 
734ب89 ایران11 به مبلغ540/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو معترض می باشید ارزیابی گردیده و طبق 
گزارش مامو رابالغ مورخ 1400/8/9 به علت عدم ابالغ  واقعی ابالغ در نشانی میسر نگردیده چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید می توانید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این اگهی ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه 
نفره به مبلغ 11/550/000 ریال واریز به حساب سیبا 0103134800001 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دفتر 
این اداره واقع در چهارراه ولیعصر ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی نبش خیابان برادران مظفر پالک 919 طبقه دوم تسلیم و ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناسی سه نفره باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14011 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی – اعزازی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای باقر مختاری مهماندوستی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 410303 مورخ1400/6/17 دفترخانه1383 تهران طی درخواست وارده 1023016463 مورخ1400/6/20 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب د راجرای ماده 120 ایین نامه قانون  ثبت به شرح زیر آگهی می 
گردد نام و نام خانوادگی آقای باقر مختاری مهماندوستی مالک سه دانگ مشاع شش دانگ 2- شماره پالک 32286 فرعی 
از126 اصلی  3- علت گم شدن جابجایی4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت سه دانگ مشاع از شدانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت79/75 متر مربع که 1/30 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوب شرقی طبقه چهار به 
شماره32286 فرعی از126 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 57569 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 
تهران بانضمام پارکینگ قطعه 13 تفکیکی به مساحت12 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین دو بانضمام انباری قطعه 13 
تفکیکی به مساحت3/51 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی زیرزمین دو به شماره چاپی 773473 ذیل دفتر الکترونیک 
139920301023024838 به نام باقر مختاری مهماندوستی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی ان 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 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 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.
14010 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

اقای سید مسعود مقدسی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
المثنی سند  تقاضای صدور  مورخ1400/7/12  وارده 10230019385  درخواست  تهران طی  دفترخانه1429  مورخ1400/7/12  شماره 934 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی سید مسعود  اند که مراتب در اجرای ماده 120 ایین  مالکیت را نموده 
مقدسی مالک دو دانگ از شش دانگ 2- شماره پالک 44148 فرعی از118 اصلی3- علت گم شدن سهل انگاری 4- خالصه وضعیت 
مالکیت سند مالکیت کاداستری دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت120/58 متر مربع که 5/44 متر 
مربع آن بالکن است واقع در سمت غربی طبقه چهار به شماره 44148 فرعی از118 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از43539 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت10/80 متر مربع واقع در سمت 
شمال شرقی زیرزمین یک بانضمام انباری مسکونی قطعه 12 تفکیکی به مساحت2/64 متر مربع واقع در سمت  غربی زیرزمین یک به 
ش ماره چاپی 915285 ذیل دفتر الکترونیک140020301023019871 به نام سید مسعود مقدسی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و در خواست 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 اگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14009 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

فقدان سند مالکیت

آقای مسعود یاوری وکیل مالک حمید بهنام تقی پور به موجب وکالت نامه 17461 مورخ 1400/4/5 دفترخانه 1285 تهران با تسلیم دو برگ 
استشهادیه مصدق شده در دفترخانه 1285 تهران اعالم که سند مالکیت ده سهم مشاع از هشتاد سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین تحت پالک 948 فرعی از سنگ 18 اصلی واقع در دربندسر رودبار قصران بخش یازده تهران در دفتر 165 صفحه 167 ذیل ثبت 
46943 به شماره چاپی 393477 به نام حمید بهنام تقی پور ثبت و صادر گردیده است و وکیل مالک به موجب وکالتنامه 17461 مورخ 
1400/4/5 دفتترخانه1285 تهران 1292 تهران تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده و نامبرده اعالم که سند مالکیت با مشخصات 
مذکور به علت جابجایی و سهل انگاری مفقو گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف  مدت ده رو زاعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و ریسد دریافت نمایید وپس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررت اقدام خواهد شد.
14007 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک فشم

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محرم س�پهری طبق وکالتنامه ش�ماره 124875 م�ورخ 1400/3/24 دفترخانه280 ته�ران و 124874 مورخ1400/3/24 
دفترخان�ه280 ته�ران به وکالت از خانم منصوره و معصومه طلیس�چی زاده و رضا بهزاد نیا با تس�لیم چهار برگ استش�هادیه 
تحت ش�ماره 60140 مورخ96/10/19 و60133 مورخ96/10/19 دفتر اس�ناد رس�می 25 آبیک تهران طی وارده ش�ماره 53085 
مورخ96/11/21 مدعی فقدان دو جلد س�ند مالکیت هر یک 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
204 مت�ر مرب�ع پالک 1166 فرعی از4 اصلی مفرو زاز یک فرعی از اصلی مذکور واقع در ورد آورد بخش ده تهران که به ترتیب 
ذی�ل ثبت 18695 صفحه 518 دفتر245 به ش�ماره چاپ�ی 0783980 به مقدار1/2 دانگ به نام علیقل�ی بهزاد نیا ثبت و صادر 
ش�ده سپس طبق س�ند صلح 248934 مورخ90/2/24 دفترخانه24 تهران به منصوره و معصومه هر دو طلسچی زاده بالسویه 
هر یک نس�بت به 6 دانگ انتقال یافته اس�ت همچنین سند مالکیت 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت 22175 
صفحه 338 دفتر263 به ش�ماره چاپی 081415 به نام رضا بهزاد نیا ثبت و صادر ش�ده حال وکیل مالکان اعالم داش�ته که به 
علت اسباب کشی سند مالکیت خود را مفقود ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 ایین 
نامه قانونث بت در یک نوبت اگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود س�ند مالکیت مذور نزد خود باش�د از تاریخ نش�ر این آگهی ظرف مدت دهر وز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارایه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی 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.
13809 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک زیبادشت تهران- کاظم اصالنی
آگهی احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 

اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظ�ر ب�ه اینک�ه ب�ه اس�تناد رای ش�ماره 140060301026000520 تاری�خ ص�دور1400/7/11 موض�وع پرونده کالس�ه ش�ماره 
1398114401026000012 هیئت رس�یدگی کننده قانون صدرالذکر مس�تقر در اداره ثبت اس�ناد وامالک قلهک تهران تصرفات 
بالمن�ازع خانم مهناز اس�دی س�وغانلو فرزند غیرتعلی به ش�ماره شناس�نامه 136 و دارای کد مل�ی 6039958634 صادره از 
کورائیم نس�بت به شش�دانگ یک قطعه زمین به مساحت80/35 متر مربع هشتاد متر و سی و پنج دسیمتر مربع در قسمتی از 
پالک ثبتی483 فرعی از43 اصلی واقع در بخش 11 تهران حوزه ثبتی قلهک به نش�انی خیابان هروی – خیابان گلزار – کوچه 
س�یزدهم – پالک 28 انتقالی و واگذار ش�ده از مالک رس�می احراز ش�ده وجهت اجرا و صدور س�ند مالکیت طی نامه ش�ماره 
140060301026000521 تاریخ 1400/7/11 به این اداره اعالم گردیده است و برای آن پالک ثبتی14162 فرعی از43 اصلی در نظر 
گرفته ش�ده اس�ت لذا به اس�تناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص 
اع�م از حقیقی یا حقوقی نس�بت به موضوع صدور س�ند به نام متقاضی مذکور هر گونه اعتراض�ی دارند ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ انتش�ار اولین اگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خ�ود را به دادگاه عمومی محل وق�وع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوط�ه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل 
نماید در غیر اینصورت پس از س�پری ش�دن مهلت مقرر س�ند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. تاریخ انتش�ار نوبت 

اول1400/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/30
13616 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران


