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شرایط دریافت پالک ویژه خودروی معلوالن
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ضمن تشریح شرایط دریافت پالک 
ویژه خودروی معلولیت، درخصوص افراد دارای معلولیتی که فاقد توانایی رانندگی 
یا خودرو هســتند نیز توضیحاتی ارائه کرد.یوسف رضایی در گفت وگو با ایسنا، 
درخصوص شرایط دریافت پالک ویژه خودروی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: 
براســاس آخرین دستورالعمل ارسال شده، صدور مجوز پالک ویژه خودرو برای 
افراد دارای معلولیت منوط بر این است که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی 
شدید در اندام تحتانی و دارای خودرو و گواهینامه باشند تا بتوانند از این امتیاز 
جهت انجام فعالیت های شــغلی و اجتماعی بهره مند شوند.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر تعداد متقاضیان دریافت پالک ویژه زیاد اســت، اما این افراد از نظر 
دستورالعملی و ضوابط قانونی بهزیستی و پلیس راهور شرایط دریافت پالک ویژه 
را ندارند، گفت: بر همین اساس بهزیستی برای این افراد خدمت دیگری در قالب 
بسته تردد در نظر گرفته است؛ بهزیستی با شهرداری توافق کرده تا افرادی که 
فاقد شرایط دریافت پالک ویژه خودروی معلوالن هستند، از مجوز ورود به طرح 
ترافیک استفاده کنند.معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران درخصوص 
افراد دارای معلولیتی که فاقد توانایی رانندگی یا خودرو هستند، گفت: تعدادی 
از افراد دارای معلولیت که فاقد گواهینامه هســتند می توانند از طریق یکی از ۶ 
نفر بستگان درجه یک )پدر، مادر، خواهر، بردار، همسر و فرزند( به شرط زندگی 
با فرد معلول از مجوز ورود به طرح ترافیک بهره مند شوند. این افراد می توانند با 
ورود به سایت »تهران من« و ثبت پالک خودرو و انجام  مراحل قانونی و نیز ارائه 
اســناد و مدارک معتبر به مددکار مربوطه، از این خدمت در طول سال استفاده 
کنند.رضایی افزود: برای بهره مندی از مجوز ورود به طرح ترافیک، لیســتی از 
اسامی این افراد از سوی بهزیستی به شهرداری ارائه می شود. وی گفت: همچنین 
تعدادی از افراد دارای معلولیت هســتند که والدین یا سرپرست این افراد فاقد 
خودرو هستند که برای این افراد نیز کمک هزینه ایاب و ذهاب از سوی سازمان 
بهزیستی در نظر گرفته شده است.معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران 
تصریــح کرد: کمک هزینه ایاب و ذهاب که هر ســه ماه یکبــار به افراد دارای 
معلولیت با شــرایط ذکر شده پرداخت می شــود معادل ۹۶۰ هزار تومان برای 
ساکنین سه شهرستان تهران، ری و شــمیرانات و ۷۲۰ هزار تومان برای سایر 
شهرستانهای استان )به ازای یک سال پرداخت می شود( است. الزم به ذکر است 
که به دلیل وجــود محدودیت هایی در ارائه کمک هزینه ایاب و ذهاب، اولویت 
سازمان برای ارائه این خدمت، با مددجویاِن نیازمند به خدمات درمانی است.به 
گفته رضایی، طی ســال گذشته ۲۴۱ فقره پالک خودرو معلوالن و ۸۶۲ مورد 
مجوز ورود به طرح ترافیک صادر شده است و به بیش از ۵۵۰۰ نفر کمک هزینه 

ایاب و ذهاب ارائه شده است.

تداوم گرد و خاک در تهران تا امروز
معاون اداره کل هواشناســی استان تهران ضمن بیان اینکه آلودگی گردوخاک 
امروز در تهران ماندگار اســت، گفت: گرد و خاکی که تهران را تحت تاثیر قرار 
داده، منشــا داخلی دارد و حاصل وزش باد شدید و خیلی شدید در بیابان های 
استان های قزوین و البرز است.به گزارش ایسنا طی دو روز اخیر تهرانی ها دوباره 
آلودگی هوای شــدیدی را تجربه کرده اند. این آلودگی به حدی بود که شاخص 
آالینده هــا حتی از ۳۰۰ هم فراتر رفت و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار 
گرفــت. این وضعیت جوی اولین باری نبود که در تهران تجربه شــد و از آغاز 
بهار تاکنون چندین بار شــاهد وضعیت خطرنــاک کیفیت هوا در تهران بودیم 
که حتی به تعطیلی مدارس،دانشــگاه ها و ادارات نیز منجر شــده است.مازیار 
غالمی در گفت و گو با ایســنا،درباره ماندگاری آلودگی هوا در تهران اظهار کرد: 
آلودگی گردوخاک امروز در تهران ماندگار اســت اما بر اساس آخرین نقشه های 
هواشناسی امروز به طور نسبی غلظت گرد و خاک نسبت به دیروز )۱۳ تیرماه( 
کاهش خواهد یافت.وی افزود:با توجه به گردوخاکی که در سطح استان داریم، 
غلظت آالینده های ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۱۰ 
میکرون میزان بیشــتری نسبت به آالینده های دیگر دارند و به طور معمول هم 
در فصل تابســتان درحوالی ظهر آالینده ازن نیز افزایش می یابد. غالمی درپایان 
درباره منشــأ گرد و خاک تهران توضیح داد: توده گردوخاکی که تهران را تحت 
تاثیر قرار داده است، منشا داخلی دارد و ناشی از وزش باد شدید و خیلی شدید 
در بخش هایی از بیابان های اســتان های قزوین و البرز است به گونه ای که بر اثر 
وزش باد غربی به ســمت تهران منتقل شده و متاسفانه شدت و غلظت باالیی 

دارد.

صدور مجوز یک طبقه اضافی در بافت فرسوده
عضو شــورای شهر تهران از صدور مجوز یک طبقه اضافه در بافت فرسوده خبر 
داد.به گزارش ایســنا، احمد علوی در حساب شــخصی خود در توییتر نوشت: 
خبرهای خوبی برای ساکنان بافت فرسوده در راه است؛ به زودی تحول بزرگی 
در خصوص ساخت وساز با صدور مجوز یک طبقه اضافه مجاز در بافت فرسوده 
شاهد خواهیم بود.وی نوشت: در راستای تامین منابع مردم و رونق ساخت وساز 

هرچه در توان داریم به کار می گیریم.

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی مشروط شد
منابع تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی قرار است از طریق 
صندوق ملی مســکن تامین شود که شاید تا یک ماه و نیم دیگر مقداری منابع 
در این صندوق تجمیع و پرداخت وام صورت گیرد.به گزارش ایســنا، آنطور که 
از شواهد و قرائن برمی آید مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، پرداخت تسهیالت 
۲۰۰ میلیون  تومانی ســاخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد را منوط به 
تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مســکن کرده اند.صندوق ملی مسکن بعد از 
تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در مردادماه سال گذشته ایجاد شده 
که قرار بود منابع آن از راه هایی همچون مالیات های حوزه مســکن و ساختمان 
تامین شــود. چند روز قبل رستم قاســمی  وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که 
منابع خوبی به صندوق ملی مســکن تزریق شده است. اما ظاهرا به دلیل عدم 
توفیق در اجرای مالیات خانه های خالی و خانه های لوکس رقم قابل توجهی در 
این صندوق وجود ندارد.آخرین پیگیری ها از پرداخت تســهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی ساخت مسکن روستایی که آبان ماه سال گذشته با حضور رییس جمهور 
در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده حاکی از آن است که پرداخت این وام 
منوط به تجمیع اعتبارات در صندوق ملی مســکن شده که فعال موجودی آن 
کافی نیست. گفته می شود ممکن است تا حدود ۴۵ روز دیگر مقداری اعتبار به 

این صندوق تزریق و پرداخت وام مسکن روستایی آغاز شود.

دستور رئیس جمهور 
برای پرداخت تسهیالت ویژه ازدواج به دهه شصتی ها

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشــاره به مشکالت ازدواج جوانان 
دهه شصتی، از دستور رئیس جمهوری به منظور درنظرگرفتن تسهیالت ویژه ای 
عالوه بر وام ازدواج همگانی، برای زوجین دهه شصتی خبر داد.به گزارش ایسنا، 
انســیه خزعلی در صفحه توییتر خود با اشاره به هفته ملی ازدواج، نوشت:« به 
مناســبت هفته ازدواج،  مشکالت جوانان دهه شصتی را در هیئت دولت مطرح 
نمودم و ریاست محترم جمهور دســتور دادند که تسهیالت ویژه برای زوجین 
دهه شــصتی، عالوه بــر وام ازدواج همگانی، در نظر گرفته شــود.در نیمه دوم 

سال۱۴۰۰ این وام با همکاری معاونت روستایی، تنها خاص روستائیان بود.«
به گزارش ایســنا، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، برای هر یک از زوجین ۱۲۰ 
میلیون تومان و برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ 
میلیون تومان تعیین شــده است.پیش از این، به مناسبت هفته روستا و عشایر 
مقرر شده بود به تمام زوج های دهه شصتی روستایی و عشایری که از آغاز هفته 
روستا و عشایر سال گذشته )از ۱۵ مهر ۱۴۰۰( تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ 

جمعا ۱۰۰ میلیون تومان )هر کدام ۵۰ میلیون تومان( تسهیالت تعلق گیرد.

زیارت عتبات عالیات 
به صورت انفرادی فراهم شد

ســخنگوی فراجا از تســهیل تردد زائران به صورت انفرادی و جمعی خبر داد.
سردار مهدی حاجیان گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با دولت عراق، امکان 
تردد زائران از مرز های زمینی »شــلمچه و مهران« به صورت انفرادی و جمعی 
جهت حضور در مراسم پر فیض دعای عرفه در کنار عتبات عالیات فراهم شده 
است.سخنگوی فراجا گفت: پلیس با تمام امکانات و آمادگی کامل در این مرز ها 
آماده خدمات رسانی به زائران خواهد بود.او افزود: داشتن گذرنامه معتبر و کارت 
واکســن الزامی است.ســخنگوی فراجا گفت: پلیس گذرنامه با پیش بینی و در 
نظر گرفتن تمهیدات الزم از آمادگی کامل برای صدور ســریع گذرنامه زائران 

برخوردار است.

اخبار کوتاه
آیا مشکل بودجه همچنان بر سر راه دولت برای اجرای یک الیحه قدیمی  قرار دارد؟

چشم انتظار اجرایی شدن »رتبه بندی معلمان«!

مبتالیان کرونا دوباره ۴ رقمی  شد 

گروه اجتماعی – فخری ســادات مسچی: شاید هیچ 
الیحــه مهمی به اندازه رتبه بنــدی معلمان در پیچ و خم 
راهروهــای مجلــس و دولت نمانده باشــد، الیحه ای که 
نزدیک به یک سال و نیم از تقدیم آن به مجلس می گذرد. 
اســفندماه سال گذشــته  اگرچه این الیحه توسط رئیس 
مجلس به دولت ابالغ شد اما برای ابالغ آیین نامه اجرایی 

آن هم نزدیک به چهار ماه در دست دولت ماند! 
حاال روز یکشــنبه ســخنگوی دولت ظهر طی توئیتی در 
صفحه شــخصی خود از ابــالغ آیین نامــه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمــان خبر داده اما بازهم تا اجرایی شــدن 
آن فاصله اســت، چنان که وزیر آمــوزش و پرورش اعالم 
کرده که »تالش ما بر این اســت که ان شاءاهلل با همکاری 
ســازمان های برنامه و بودجه و اداری استخدامی طی هفته 
آینده شــیوه نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان نهایی و 
رتبه بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.«
بازخوانی داستان خواسته های معلمان و آنچه در این یک 
سال و نیم گذشت کامال مشخص مس کند که چرا دولت 
نمی تواند به راحتی این الیحه را اجرایی کند؛ الیحه ای که 
هر روز که بگذرد باز هم طبق قانون باید از شهریور ۱۴۰۰ 

در حقوق معلمان اعمال شود.
این موضوع در سال ۱۴۰۰ از دو جنبه قابل توجه بود: یکی 
گسترش اعتراضات و تجمعات معلمان که بارها در شهرهای 
مختلف برگزار شد و دیگری اینکه الیحه ای از سوی دولت 
قبل برای »رتبه بندی معلمان« در مجلس وجود داشت که 
از »ارسال آن به مجلس« تا »تائید آن در شورای نگهبان« 
فاصله ای یک ساله پیدا کرد، الیحه ای که علی رغم اینکه 
بســیاری از فعاالن این صنف منتقد آن هستند و معتقدند 
ایراداتی دارد که باید رفع شود. بعضی رسانه ها هم نوشتند 
که معلوم نیست در نهایت آنچه در مجلس تصویب می شود 
تا چه اندازه اهداف ســند تحول بنیادین را برای »ارتقای 
منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان«، محقق کند.
این الیحه اســفند ســال ۱۳۹۹ به دست مجلس رسید و 
کلیات آن در خردادماه در مجلس به تصویب رسید اما بعد 
از آن گویی به فراموشی ســپرده شد! این موضوع موجب 
شد که در مهرماه ۱۹۰ نماینده برای در اولویت قرار گرفتن 

الیحه رتبه بندی معلمان درخواست بدهند. 
در آن زمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: احتماالً تــا دو ماه آینده رتبه بندی معلمان وارد فاز 
اجرا می شود. پیش بینی می کنیم تا دو ماه آینده رتبه بندی 

معلمان برای اجرا آماده باشــد که از ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ 
قابل احتساب اســت.از همان زمان مشخص بود که آنچه 
کلیاتش در مجلس تصویب شده بود بار مالی زیادی برای 
دولت دارد و برای همین دولت نمی خواهد زیر بار آن برود. 
بر همین اســاس رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس 
درخواست کرد که نظام رتبه بندی فرهنگیان طبق الیحه 
دولت اعمال شود چون در الیحه منابع به اندازه پیش بینی 
شده اســت و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق 
پول، استقراض و هزینه ســنگین به قشرهای دیگر منجر 

خواهد شد.
آبــان ماه جلســه ای غیرعلنی بــرای »تخصیص ۲۵ هزار 
میلیارد تومان بــرای اجرای رتبه بنــدی معلمان« برگزار 
شــد که علی الظاهر دولت با آن موافقــت کرد اما بعضی 
نمایندگان بالفاصله خبــر دادند که دولت هیچ دولتی در 
این خصوص نداد. با این حال بررسی این الیحه در دستور 
کار قرار گرفت و بعد از چند بار رفت و آمد بین کمیسیون  
آموزش و تحقیقات و صحن علنی برای رفع ابهامات مواد، 
باالخره در ۲۴ آذرماه مــواد این الیحه در صحن علنی به 
تصویب رســید. در این مدت تجمعــات معلمان همچنان 
ادامه داشــت و یکبار هم به نقل از نیکزاد خبر رســید که 

دولت در پی پس گرفتن الیحه اســت اما مجلس مقاومت 
می کند؛ که البته این خبر تکذیب شد.

بعــد از آن نوبت شــورای نگهبان بود که ایــن الیحه را 
برگرداند. این اتفاق دو بــار افتاد؛ یکبار در روزهای پایانی 
دی و یکبــار در روزهای پایانی بهمن. بعد از اینکه مجلس 
ایرادات اولیه شــورای نگهبان را رد کرد و دوباره آن را به 
مجلس برگرداند، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در الیحه 
رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود داشــت که اگر روشــن 
شــود، به نفع فرهنگیان و معلمان عزیز است تا در اجرا با 
مشــکلی مواجه نباشد.او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا شورای نگهبان نامه ای در زمینه پذیرش بار مالی الیحه 
رتبه بندی معلمان از ســوی دولت دریافت کرده و یا خیر؟ 
گفت: دولت الیحه خودش را قبول دارد و نشــان داده که 
الیحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم تصویب کننده 

این الیحه است. 
ما در شــورای نگهبان در این رابطه با ۲ دسته ایراد مواجه 
هســتیم یکی بحث بار مالی اســت، یکی هم ایرادات غیر 
مالی و اشــکاالت درباره فرهنگیان بود که به آن ها اشــاره 
شده اســت.این ایرادات شورای نگهبان در جلسات اواسط 
اســفندماه مجلس و در بین بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

مورد بررســی نماینــدگان قرار گرفت و الیحــه دوباره به 
شورای نگهبان ارسال شد و شانزدهم اسفندماه سخنگوی 
این شورا در توئیتر نوشــت: الیحه نظام رتبه بندی که در 
مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکاالت و ابهاماتی 
مواجه شــده بود، در جلســه امروز این شورا بررسی شد و 

اعضا آن را خالف موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
به این ترتیب داستان رفت و آمد این الیحه بین مجلس و 
شورای نگهبان هم به پایان رسید و در سالگرد ارسال این 
الیحه به مجلس، تصویب شد. ضمن این که این وعده هم 
داده شد که از اول شهریور ماه ۱۴۰۰ این الیحه مورد اجرا 
قرار بگیرد و بر اساس آن حقوق هفت ماه گذشته معلمان 
مشمول محاسبه و پرداخت شود. اما همه این موارد منوط 
به چگونگی اجرای این الیحه توســط دولت است. اگر چه 
بســیاری از معلمان به الیحه تصویب شده هم انتقاد دارند 
و آن را پایین تــر از کف مطالبات فرهنگیان می دانند، اما 
باید منتظر نشســت و دید که همیــن الیحه در اجرا چه 
سرنوشــتی پیدا می کند و عمال تا چه حد رضایت معلمان 

را جلب خواهد کرد؟ 
در نهایــت محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس شــورای 
اسالمی ۱۸ اســفندماه در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابالغ 
کرد؛ تا به این ترتیب اولین سال قرن پانزدهم برای معلمان 
بــا امید به رتبه بندی آغاز شــود، امیدی که البته چندان 
پررنگ نبود و بعد از آن در اولین بهار قرن باز هم تجمعات 
متعدد معلمان برگزار شــد و خواســته های آنان به گوش 
مســئوالن رســید.دولت هم البته عجله ای در ابالغ آیین 
نامه اجرایی این الیحه نداشــت و به نظر می رسد همچنان 
داســتان »تامین بودجه« این الیحه برای دولت مشــکل 
است. برای همین هم هست که وزیر نم یتواند با قاطعیت 

بگوید که این قانون کی به اجرا می رسد! 
وی با اشاره به تصویب و ابالغ آیین نامه اجرایی قانون رتبه 
بندی معلمان از سوی هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس 
آئین نامه، شــیوه نامه  نهایی قانون رتبه بندی معلمان در 
دست تدوین است؛ این شــیوه نامه شامل جزئیاتی است 
که هیأت های ممیزه باید بر اساس آن کار کنند. تالش ما 
بر این اســت که ان شاءاهلل با همکاری سازمان های برنامه 
و بودجه و اداری اســتخدامی طی هفته آینده شــیوه نامه 
اجرایی قانون رتبه بنــدی معلمان نهایی و رتبه بندی در 

داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ ســاعت بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۰۰۷ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی شده و 

متاسفانه هشت بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا، از روز ۱۲ تیرماه تا روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۰۰۷ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی 
و ۱۲۲ نفر از آنها بســتری شدند.بر این اســاس مجموع بیماران کووید-۱۹ در 
کشــور به ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 
متاســفانه ۸ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۰۴ نفر رسید.خوشــبختانه 
تــا روز ۱۳ تیرماه ۷ میلیون ۶۳ هــزار و ۴۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
۲۳۲ نفــر از بیمــاران مبتال به کوویــد-۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۱۳ تیرماه ۵۲ میلیون و ۶۵۲ هزار و 
۴۳۱ آزمایش تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ 
شهرســتان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۵ شهرستان 
در وضعیت زرد و ۳۴۳ شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند.  به گزارش ایسنا، 
آخرین بار هفتم اردیبهشــت ماه بود که آمار مبتالیان به کرونا در کشور با رقم 
۱۰۰۹ نفر، چهار رقمی بود.همچنین بر اســاس اعالم وزارت بهداشت،  تا روز ۱۳ 
تیرماه ۶۴ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷۹۷ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۰ هزار و ۶۵۴ 
نفر ُدز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۹۹۱ نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را در 
کشور تزریق کرده اند.بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۵۰ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۴۲ ُدز رسید.همچنین دریک شبانه روز ۱۷ هزار و 

۶۳۰ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
دالیل افزایش بیماران کرونایی در روزهای اخیر

سخنگوی ســتاد ملی کرونا دالیل افزایش بیماران کرونایی در روزهای اخیر را 
تشریح کرد.به گزارش ایلنا، عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی کرونا در رابطه 
با افزایش تعداد بیماران کرونایی در روزهای اخیر اظهار کرد: کشــورهایی مانند 
امارات، عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه روزانه حدود ۲ هزار بیمار مبتال 
به کرونا دارند. مردم ایران نیز مسافرت های زیادی به این کشورها دارند و وقتی 
وارد ایران می شــوند با دقت تست های بیشــتری از آنها گرفته می شود، در واقع 
این روزها میزان تســت ها را افزایش داده ایم. وقتی این تعداد تست افزایش پیدا 
کند طبیعتا تعداد موارد مثبت به کرونا نیز بیشتر مورد شناسایی قرار می گیرند.
وی افزود: یکی  دیگــر از عوامل دیگر افزایش بیماران جدید عدم تکمیل میزان 

واکسیناسیون است. 
خوشبختانه تقریبا افراد میان سال به باال واکسیناسیون خود را کامل انجام داده اند 
اما هرچه به سنین پایین تر می رسیم استقبال آنها از واکسیناسیون در نوبت سوم 
کمتر بوده است. در واقع کمتر از نصف جمعیت آنها نوبت سوم را تزریق نکرده اند.

شیراوژن بیان کرد: افرادی که دو دوز واکسن تزریق کرده و از زمان آخرین تزریق 
آنها شــش ماه گذشته اســت، اکنون ایمنی بدن آنها کاهش پیدا کرده و امکان 
بیشتری دارد که بیمار شوند.سخنگوی ستاد ملی کرونا یادآور شد: اگر این افراد 
دوباره نوبت یادآور ۱۴۰۱ را تزریق کنند مشــکل زمان بندی حل شده و دوباره 

سطح ایمنی افزایش پیدا می کند.
برای ۹ماه آتی به برنامه دقیق نیاز داریم

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کرونا 
هنوز هم یک تهدید است، به دستاوردهای ایران در کنترل این بیماری اشاره کرد 
و گفت: وقتی موارد ابتال به حد پایینی می رسد، نیاز به راه اندازی یکسری مراکز 
مراقب دیده ور داریم که باید بیماری را رصد کرده و در صورت تغییرات هشــدار 
دهند.به گزارش ایســنا، دکتر محمد مهدی گویا در همایش علمی آبله میمونی، 
با اشــاره به وضعیت پاندمی کووید-۱۹، گفت:  کرونا برای ما درس آموخته های 
بســیاری داشت. به ما نشــان داد که یک همه گیری چگونه می تواند بنیادهای 
توســعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه ارکان توســعه یک کشور را مورد 
تهدید قرار دهد. نشان داد که سالمت، زیرساخت همه ارکان توسعه است. نشان 
داد که اگر ســالمت را جدی نگیریم و اگر ســالمت آســیب ببیند، یقینا سایر 
ارکان توسعه هم آسیب می بیند. گویا ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت معتقد 
اســت که یک مواردی را باید به عنوان حداقل در نظر بگیریم تا اطمینان داشته 
باشــیم که کرونا بیش از این آسیب نمی زند، یکی از آن ها واکسیناسیون حداقل 
۷۰ درصد جمعیت کشــور است؛ یعنی حداقل ۷۰ درصد از جمعیت کشور باید 
واکسیناســیون کامل شده باشند. اکنون تنها ۵۸ کشــور در دنیا به این هدف 

دست یافتند. در برخی کشورها  این پوشش در حد ۱۳ درصد است. کسانیکه از 
پایان پاندمی صحبت می کنند، آیا با پوشش ۱۳ درصدی چنین چیزی امکان پذیر 
است؟.گویا گفت: یکی دیگر از شاخص هایی که برای پایان پاندمی در نظر گرفته 
شــده، واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی جمعیت آسیب پذیر است. آیا چنین چیزی 
محقق شــده است؟. در کشور ما خوشــبختانه با واکسیناسیون باالیی که انجام 
شده، می توانیم مدعی شویم که آماده هستیم که وارد مرحله بازسازی شویم، اما 
با چند شــرط. شرط اول این است که واکسیناسیون را به حد بسیار قابل قبولی 
برسانیم. ما در مرحله واکسیناسیون اولیه بسیار موفق بودیم. پوشش های باالی 
۸۰ و حتی ۹۰ درصد در دو نوبت اول داشــتیم. در نوبت ســوم به این موفقیت 
دست نیافتیم. زمانیکه واکسیناســیون گروه زیر ۱۸ سال را شروع کردیم، ابتدا 
جمعیت ۱۲ تا ۱۸ ســال را انتخاب کردیم که بســیار خوب پیش رفت و تقریبا 
مانند جمعیت باالی ۱۸ ســال پوشــش در جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال داشتیم، اما 

متاســفانه در جمعیت ۵ تا ۱۱ ســاله هنوز آنطور که باید به موفقیت نرسیدیم. 
امیدواریم بتوانیم این پوشــش ها را ایجــاد کنیم. زیرا ما باید برای بعد از مرحله 
پاندمی برنامه ریزی کنیم و هنوز خیلی راه داریم. گویا گفت: اکنون کشورها برای 
۶ تــا ۹ ماه آینده برنامه ریــزی کردند؛ اگر ویروس تغییر کند یا تغییر نکند، چه 
کنند، برنامه واکسیناسیون و آزمایشگاه ها را مشخص کرده و نقاط ضعف شان را 
تعیین کردند. در کشــور ما یک شبکه آزمایشگاهی متشکل از ۵۰۰ آزمایشگاه 
ایجاد شد. این کار ســاده ای نبود که انستیتو پاستور ایران انجام داد.وی با بیان 
اینکه ما برای شش تا ۹ ماه آینده به برنامه ای دقیق نیاز داریم، گفت: اهداف این 
برنامه باید مشخص باشد، وضعیت ابتال، مرگ، رعایت پروتکل ها، واکسیناسیون 
و ... را باید مشــخص کنیم. بسیاری از اقدامات تدوین این برنامه را انجام دادیم. 
وقتی موارد ابتال به حد پایینی می رســد، نیاز به راه اندازی یکسری مراکز مراقب 

دیده ور داریم که باید بیماری را رصد کرده و در صورت تغییرات هشدار دهند.
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به شماره چاپی 3/212357 به نام آقای اسمعیل قریب صادر و تسلیم گردیده است سپس ششدانگ برابر سند قطعی 170767 مورخه 59/4/9 
دفتر2 تهران به پرویز صبحی انتقال یافت دادنامه 965 مورخ 83/6/27 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی تهران و گواهی واریز مالیات بر ارث 
شماره1171/256211 مورخه 83/8/16 اداره امور مالیاتی غرب تهران فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- شهاب صبحی 2- شاهین 
صبحی 3-وجیهه پیرایش به علت اسباب کشی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی مورخه 2/9/72 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچهکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر 
از اسناد فوق و یا وجود  سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم ورسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت  المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.و به موجب اسناد 86445 مورخ 1385/2/25 دفترخانه 422 تهران 
در رهن می باشد که با بررسی سوابق اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکورصادر گردیده است و ضمن به موجب سند 86425 مورخ 85/2/23 

دفترخانه 422 تهران نیز در رهن می باشد.
11543 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

آگهی فقدان سندمالکیت 
 نظر به اینکه آقای ایرج کاظمی وند به عنوان مالک با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 14010215696000163 
وارده  به شماره  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتی  رسمی  شمره 656 حوزه  اسناد  دفترخانه  توسط   1401/4/1 مورخ   921064 به شماره  تصدیق  رمز  و 
1078002265 مورخ 98/2/2 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه  2 به مساحت 57/04 مترمربع 
قطعه 3تفکیکی  به انضمام یک واحد پارکینگ مسکونی قطعه 1 تفکیکی  به مساحت 10/56 مترمربع واقع در سمت شمال غربی طبقه منهای یک 
به پالک ثبتی 50250فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 23303 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات  ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام ایرج کاظمی وند برابر شماره چاپی 146697ج/93 ثبت 
و صادر وتسلیم گردیده است. ونامبرده با اعالم مفقودی به علت اسباب کشی درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا 
مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته  باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سندمالکیت  به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11542 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره 140085601025004804-1400/2/26 منضم به 2 برگ 
اسناد  دفترخانه  توسط  و مصدق شده طی شماره 1400/2/2-96026  المثنی  مالکیت  دریافت سند  استشهادیه جهت 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوع 
ملک طلق به پالک ثبتی 918 فرعی 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از 9 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 واقع در بخش 
02 ناحیه 00حوزه ثبت  ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 300 مترمربع به مالکیت عطاء اله جعفری نژاد با 
به شماره چاپی  از ششدانگ موضوع سند مالکیت اصلی  به عنوان مالک یک دانگ مشاع  از کل سهم 6   1 جز سهم 
447932 که درصفحه309 دفترامالک جلد 1140 ذیل شماره 171254 ثبت گردیده است سپس برابر سند انتقال شماره 
نژاد منتقل  نژاد و اسمعیل جعفری  نام های سید مهدی جعفری  به  بالمناصفه  322-88/12/6 دفترخانه 1474 تهران 
نموده  را  المثنی پالک موصوف  مالکیت  اسباب کشی مفقود گردیده  و درخواست صدور سند  به علت  گردیده است 
))...سند شماره 322  نموده  اعالم  پاسخ شماره 140185651356000094-1401/2/29  تهران طی  است دفترخانه 137 
در زمان تصدی سر دفتر 1474 تهران تنظیم گردیده است و کفالت دفترخانه 1474 تهران بعدا به این دفتر خانه )137 
تهران( واگذار شده است . این دفترخانه اطالعی از سند مالکیت موضوع پالک ثبتی شماره 920 فرعی از 6931 اصلی 
) سند شماره322 مورخ 88/12/6 دفترخانه 1474  تهران( که به چه شخصی تحویل داده شده است را ندارد چون در 
آن زمان این دفترخانه کفالت را به عهده نداشته است به موجب دفتر رسید که کپی آن به پیوست ارائه می گردد بعد از 
لذامراتب در اجرای  امضا اسناد وامالک خریداری شده به آقای سید مهدی جعفری نژاد تحویل گردیده است...(( 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت 

پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11541 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96022-1400/2/2 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 9 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی و اصلی مذکور قطعه 5 تفکیکی  واقع 
در بخش 2 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 242/10 به نام عطااله جعفری نژاد مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه واعیان ذیل ثبت 171260 صفحه 321 دفتر1140 ثبت وسند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447920 صادر وتسلیم گردیده است سپس به 
موجب سند قطعی شماره 322-1388/12/6 دفترخانه 1474 تهران نیم دانگ مشاع از یکدانگ به آقای سید مهدی جعفری نژاد و نیم دانگ مشاع 
از یک دانگ به سید اسماعیل جعفری نژاد منتقل گردیده است. به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی 
می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت 
پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود درصورت عدم 

وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11540 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96018-1400/2/2 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 921 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از9 فرعی از  اصلی مذکور واقع در بخش 02 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به نام سید مهدی جعفری مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان ذیل ثبت صفحه 559 
دفتر 804 ثبت و سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447916 صادر وتسلیم گردیده است . به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار 
)همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر 
داده نمی شود درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11539 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ژاله جان نثارایران اصالتا با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 12689 مورخ 
1401/3/31 دفترخانه 808 تهران طی درخواست وارده 7508 مورخ 1401/3/31 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده اند که مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ژاله نثار ایران 2- شماره پالک : 38 فرعی از 4882 
اصلی واقع در بخش 09 تهران 3- علت مفقودی: جا به جایی4- خالصه وضعیت مالکیت : اسنادمالکیت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 10/89 
مترمربع واقع در طبقه چهارم قطعه 33 تفکیکی به شماره 38 فرعی از4882 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره فرعی از شماره اصلی واقع در 
بخش 09 تهران ذیل دفتر امالک الکترونیکی 13972030142029923 به شماره چاپی 096544 به نام خانم ژاله جان نثار ایران ثبت و صادر وتسلیم 
گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک ودفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواست صدورالمثنی آن مراتب اعالم تا هرکس 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 واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
11538 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای جعفر مسیبی منقوطائی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 140102153063000082 
رمز تصدیق به شماره 318925 مورخ 1401/3/18 توسط  دفترخانه اسناد رسمی شماره 1534 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
1078009914 مورخ 1401/3/28 مدعی فقدان سند مالکیت 4 دانگ از ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 30378 فرعی 
از 2398 اصلی مفروز ومجزا شده از 3704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 در طبقه همکف و و اقع در بخش 10 ناحیه00 حوزه ثبت ملک یافت آباد 
تهران استان تهران به مساحت 99/85 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه 
اجرائی آن که به نام جعفر مسیبی منقوطائی فرزند عیوضعلی شماره شناسنامه 4042 تاریخ تولد 1359/7/3 صادره ا ز تهران دارای شماره ملی 
0068021119 با جز سهم 4 از کل سهم 6 به عنوان مالک چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 131730 تاریخ 
1386/10/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 366 شهر تهران استان تهران  موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی218054 سری الف سال 96 
با شماره دفتر الکترونیکی 139620301078042323 ثبت و صادر گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی درخواست المثنی سند مالکیت پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت 
ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثرداده نمی شود در صورت عدم وصول واخوهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11537 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینک حسن ابراهیم با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 503602-1401/1/22 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 1383 تهران و برگ تقاضای شماره وارده 1023001258 مورخ 1401/1/22 و نامه شماره 1872/020501 کالنتری 
140 باغ فیض مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 104/58 مترمربع به شماره 
40620 فرعی از 126 اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2105 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت کن تهران ذیل 
ابراهیم صادر وتسلیم  اقای حسن  نام  به  به شماره  چاپی  783467 ب85 که  شماره ثبت 266790 صفحه 69 دفترامالک 694 
گردیده با توجه به اینکه سند مالکیت به علت سرقت مفقود گردیده ونامبرده تقاضای  صدورسندمالکیت المثنی آن را از این منطقه 
نموده اند لذا مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار)همین روزنامه ( آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف ده روز اعتراض خود راکتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد در صورت عدم  وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی سند مالکیت المثنی پالک مذکوذ صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید. 
11536 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی تسلیم سند مالکیت پالک 39207 فرعی از 48 اصلی بخش 11 تهران 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 39207 فرعی از48 اصلی مفروز و مجزا شده از 38577 فرعی از اصلی مذکورقطعه 7واقع 
انضمام پارکینگ قطعه 8 به مساحت 11 مترمربع  به  در بخش 11 تهران به مساحت 47/12 مترمربع واقع درسمت شمالی طبقه چهارم قرارداد 
واقع در طبقه -1 و به انضمام انباری قطعه 5 به مساحت 1/73 مترمربع ذیل ثبت 590323 صفحه 302 دفتر امالک جلد 2986به نام داداش نامی 
میاردان فرزند ستار ثبت و سند مالیت به شماره چاپی 591237 سری ج سال 93 صادر گردیده است که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 
9909971025500270-1399/3/12 شعبه 155 مجتمع شماره 4 شورای حل اختالف شهر تهران فوت نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از رضا، سعید،مرتضی،مهدی ، پروین شهرت همگی نامی میاردان)فرزندان متوفی( و خانم گوهر هجرتی کرگان همسرمتوفی می باشند محدودیت 
: محدودیت دفترامالک: رهنی شماره 6975 مورخ 93/3/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1127 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت 
شده اینک آقای رضا نامی میاردان احدی از ورثه مرحوم داداش نامی میاردان با ارائه گواهی مالیات برارث 81556-1400/9/9 اداره کل امور مالیاتی 
شرق تهران تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از این منطقه نموده و با اعالم اینکه اصل سند مالکیت پالک  ثبتی فوق الذکر نزد آقای 
مرتضی نامی میاردان است که مراتب در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت طی شماره 140185601151005226-1401/3/17 به 
دارنده سند مالکیت اخطار گردیده تا سند مالکیت را ارائه  نماید که تا کنون به این اداره مراجعه ننموده وسند مالکیت را نیز ارائه ننموده  است لذا 
در اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور مراتب بدینوسیله آگهی واعالم می گردد نامبرده یا هرشخص دیگر که سند  مالکیت پالک مزبور با مشخصات 
فوق الذکر  را در دست دارد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت منطقه لویزان واقع در تهران بزرگراه شهید باقری 
پشت  مجتمع قضایی شهید با هنرخیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد وامالک  منطقه لویزان مراجعه وسند مالکیت را جهت اخبار ارائه نمایند 
بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر وعدم مراجعه دارنده سند مالکیت یا عدم ارائه سند مالکیت صادره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

سهم االرث متقاضی برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
11535 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران 

آگهی تعیین حدود وتعیین مساحت ملک به پالک ثبتی 5362 و 5363 که در اجرای استاندارد سازی به پالک 1 
فرعی از 5363 تغییر یافته است در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

سند مالکیت ششدانگ دو باب دکان به شماره 5363/1 واقع در بخش 9 تهران به حدود : شماال : به کوچه حمام قنبر شرقا:بشارع عام 
جنوبا: جرز و دیواریست به جرز دیوار دکان شماره 5364 غربا : به دیوار دکان 5361 ذیل ثبت 19629 صفحه 465 دفتر امالک 104 به 
شماره چاپی 499450 به نام امیرآقا میرقائمی فرزند سید محمود و ذیل ثبت 64765 صفحه 242 دفتر 117 به شماره چاپی 499451 به نام 
سید حمیدرضا میر قائمی فرزند امیرآقای  هر کدام به میزان دودانگ ونیم مشاع از ششدانگ به انضمام یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ 
صادر و تسلیم شده است و سپس سید امیر برابر حصر وراثت 1483-99/7/27 شعبه 617 مجتمع 13 حل اختالف تهران فوت وحمیدرضا 
محمد حسین محمد علی محمد حسن ومحمد میرقائمی )فرزندان ( به عنوان ورثه تعیین ومعرفی شده اند و یک سوم دانگ بقیه حسب 
گواهی دفتر امالک به نام حسین ربیعی می باشد. مطابق سند دفتر امالک وبازداشتی ملک مذکور رهن وبازداشت نمی باشد لذا مساحت 
وحدود فعلی آن ذیال اعالم می گردد: مساحت وحدود پس از وضع اصالحی پالک 5363/1 اصلی مساحت موجود: 27/40 مترمربع حدود: 
شماال : به طول 4/40 متر درب ودیوار به گذر 5/50 متری موجود شرقا : به طول 7/10 درب و دیوار به گذر 3/30 متری موجود جنوبا : به 
طول 3/55 متر دیوار به دیوار پالک 5364 اصلی غربا: دیواریست به طول 6/80 متر به پالک 5361 نظر به اینکه اقای محمدعلی ومحمد 
وحمیدرضا ومحمد حسین ومحمد حسن مالکین 5 دانگ و 2 سوم دانگ مشاع از ششدانگ از مالکین مشاعی پالک ثبتی 5363/1 واقع در 
بخش 9 تهران تقاضای صدور سند مالکیت با قید طول وابعاد و متراژ را از این اداره نموده است که توسط کارشناسان این اداره درمورخه 
1400/10/18 از ملک مزبور بازدید به عمل آمد و نظر اینکه مورد ثبت در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در شرف صدور سند 
مالکیت می باشد وکتبا اعالم داشته اند  که ازمحل آدرس مالک مشاعی ) حسین ربیعی(مالک یک سوم یک دانگ مشاع از ششدانگ  
بی اطالع بوده از این رو و به استناد ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می گردد 
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت با ابعاد قید شده اعتراضی دارید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 

آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره ارائه فرمائید.
11534رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 


