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رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از فعالیت  4500مرکز واکسیناسیون در کشور خبر داد.
سیدمحســن زهرایــی ،رئیــس اداره بیماریهــای قابــل پیشــگیری بــا واکســن وزارت بهداشــت در گفتوگــو بــا خبرنــگار ســامت خبرگــزاری فــارس بــا
بیــان اینکــه تعــداد پایگاههــای واکسیناســیون وزارت بهداشــت بــر حســب نیــاز فعــال میشــوند اظهــار داشــت :بــازهای حــدود یــک و نیــم میلیــون تزریــق
واکســن کوویــد در کشــور انجــام میشــد کــه تقریبــا در اواخــر مــرداد مراجعــه بســیار افزایــش یافتهبــود و تعــداد پایگاههــا بــه ســیزده هــزار پایــگاه رســید
و واکسیناســیون انجــام شــد.

تصادفات در ایران ساالنه ۱۷۰۰۰
کشته و  ۴۴۰۰۰معلول برجا
میگذارد

رئیــس گــروه آموزشــی و مرکــز تحقیقــات ســامت
درحــوادث و بالیــا دانشــگاه علــوم توانبخشــی و
ســامت اجتماعــی اعــام کــرد :حــوادث ترافیکــی،
ســاالنه بیــش از  ۱۷هــزار کشــته و بیــش از ۴۴
هــزار معلــول دائمــی برجــای میگــذارد.
حمیدرضــا خانکــه همزمــان بــا هفتــه ســامت
اعــام کــرد :حــوادث ترافیکــی ،ســاالنه بیــش از 17
هــزار کشــته و بیــش از  44هــزار معلــول دائمــی
برجــای میگــذارد و متاســفانه در کنــار آن53 ،
مخاطــره در ایــران شناســایی شــده اســت کــه 13
مخاطــره اولویــت دارنــد و همــه ایــن حــوادث ســبب
بیــش از  750هــزار مراجعــه در ســال بــه نظــام
ســامت میشــود.
وی افــزود :ایــن درحالــی اســت کــه ســاالنه عــددی
حــدود  10تــا  15درصــد تولیــد ناخالــص ملــی
کشــورمان فقــط بــرای حــوادث هزینــه میشــود
کــه حجــم زیــادی از آن بــه حــوادث ترافیکــی
اختصــاص دارد.
وی تصریــح کــرد :همــواره نظــام ســامت ،بــار
ناشــی از حــوادث را تحمــل میکنــد ،در حالــی کــه
ســازمانهای متعــددی در تامیــن ایمنــی و امنیــت
بایــد مداخلــه کــرده و مدیریــت جامــع خطــر حوادث
و بالیــا را تامیــن کننــد ،امــا بــار اصلی بــر دوش نظام
ســامت اســت و در اســناد بینالمللــی از جمله ســند
«ســندای» نیــز وظیفــه نظــام ســامت بســیار پررنگ
دیــده شــده ،بــه طــوری کــه در ایــن ســند 33 ،بــار
بحــث «ســامت» مطــرح شــده اســت.
رئیــس بــورد تخصصــی رشــته ســامت در حــوادث
و بالیــا وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد :نظــام ســامت
بایــد در مقابــل حــوادث و بالیــا ،تــابآور و آمــاده
باشــد و بــه همیــن علــت ،طبــق قانــون دائمــی
مدیریــت بحــران کشــور کــه ســال  1398تدویــن
شــده ،نظــام ســامت بایــد ســند متناظــری بــرای
آمادگــی ،پاســخ ،بازیابــی و در نهایــت ،پیشــگیری
تدویــن کنــد.
وی افــزود :بایــد ایــن اســناد بــهزودی تدویــن و
ارائــه شــوند و یکــی از مهمتریــن ارکان ایــن ســند
میتوانــد تــابآور کــردن بیمارســتانها بــه عنــوان
محــور اصلــی تامیــن خدمــات ســامتی باشــد.
وی الزم دانســت کــه بــه منظــور تامیــن شــعار
عدالــت کــه شــعار دولــت انقالبــی اســت ،در وهلــه
اول ،بــه توســعه خدمــات بیمارســتانی در ســطح
کشــور و توســعه خدمــات پیشــگیری ،تامیــن
خدمــات توانبخشــی و افزایــش ایمنــی در ســطوح
مختلــف خصوصــا در حمــل و نقــل عمومــی اهتمــام
داشــته باشــیم ،چــرا کــه هــم اکنــون بــه ازای هــر
هــزار نفــر ،فقــط  1.6تخــت در کشــور داریــم و
بیمارســتانهای مــا اکثــرا توزیــع نامتقــارن و
ناعادالن ـهای دارنــد و از طرفــی ،دارای عمــر بســیار
باالیــی هســتند.
خانکــه افــزود :در حــال حاضــر ،متاســفانه بــاالی 90
درصــد حمــل و نقــل در کشــور مــا  ،جــاده محــور
اســت ،در صورتــی کــه ایــن عــدد در دنیــا ،کمتــر از
 50درصــد بــوده و بیشــتر حمــل و نقــل عمومــی
در دیگــر کشــورها ،ریــل محــور اســت .بنابرایــن،
بایــد ایــن زیرســاختها فراهــم شــود تــا ســامت
و ایمنــی مــردم تامیــن شــده و بتوانیــم جامع ـهای
پربــار بــا توســعه پایــدار داشــته باشــیم.

قانون تعرفه گذاری خدمات
پرستاریچگونهاجرامیشود؟
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه
در اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری
تــاش کردهایــم منافــع خدمــات گیرنــده و ارائــه
کننــده خدمــات را عدالــت محــور ببینیــم ،گفــت:
ایــن قانــون بــا الگــو بــرداری از بــه روز تریــن
نظامهــای پرداختــی دنیــا اجــرا میشــود.
عبــاس عبادی،معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت
در پاســخ بــه برخــی شــبهه هــا و نقدهــا بــه
اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری،
اظهارداشــت :نظــام هــای پرداخــت در دنیــا تنــوع
و روشهــای مختلــف دارد .یــک روش ،پرداخــت
ثابــت( )Fix Paymentاســت کــه یــک کارمنــد
در زمــان مقــرر امــور محولــه را انجــام میدهــد و در
ازای آن حقــوق یــا دریافتــی ثابتــی خواهــد داشــت.
وی افــزود :یــک مــدل پرداخــت در ازای هــر
ســرویس( )Fee For Serviceاســت کــه در
ایــران ایــن مــدل دنبــال میشــود و از زمانــی کــه
ایــن قانــون تصویــب و اجــرا شــده ،در ســه دهــه
اخیــر ارتقــا پیــدا کــرده اســت و ارزشهــای نســبی
موجــود ،محصــول یــک دوره تکامــل اســت .علتــش
هــم ایــن اســت کــه روشهــای درمانــی جدیــدی
ابــداع میشــوند یــا تکنولوژیهــای نوینــی اســت
کــه در نظــام ســامت ورود مــی کننــد کــه طبیعتــا
منجــر بــه اقدامــات جدیــدی مــی شــوند.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت گفــت :اگــر
بخواهیــم بــه روزهــای اول تعرفــه پزشــکی برگردیــم
شــاید فضــای آن شــبیه فضــای امــروز تعرفــه
هــای پرســتاری باشــد.از روش هــای دیگــر نظــام
پرداخــت مــی تــوان بــه گلوبــال و همچنیــن روش
نوینــی دیگــر بنــام پرداخــت بــر اســاس گروههــای
تشــخیص( )DRGاشــاره کــرد کــه نســبت بــه
ســایر روشهــا منطقــی تــر و بــه عدالــت نزدیکتــر
اســت ،بنابریــن هــم بایــد منافــع گیرنــده خدمــت و
هــم ارائــه کننــده خدمــت را در نظــر داشــته باشــیم.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه
در اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری
تــاش کردهایــم منافــع خدمــات گیرنــده و ارائــه
کننــده خدمــات را عدالــت محــور ببینیــم ،گفــت:
ایــن قانــون بــا الگــو بــرداری از بــه روز تریــن
نظامهــای پرداختــی دنیــا اجــرا میشــود.
عبــادی تصریــح کــرد :بارهــا بــه ایــن موضوع اشــاره
کــردهام کــه در حــوزه اقتصــاد ســامت ،کارشناســان
ایــن حــوزه همیشــه بــه روشهایــی کــه منجــر
بــه نیازهــای القایــی میشــود ،نقــد دارنــد و مــا
شــاخصی بــرای کنتــرل کیفیــت نداریــم .بــه عنــوان
نمونــه پرداختهــای همــکاران جــراح مــا بــا هــر
ســابقه و تجربــه خدمتــی و کیفیتهــای متفــاوت
در ارائــه خدمــات شــان ،یکســان انجــام میشــود
کــه ایــن یکــی از نقــاط ضعــف پرداخــت مــوردی
اســت کــه نادیــده گرفتــه شــده اســت.
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آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم
نمایــد .رای شــماره  1401/02/08 - 1076هیــات اول آقــای پرویــز ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه شــماره  2523کــد ملــی  1818130076صــادره آبــادان فرزنــد محمــود در پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک
بــاب ســاختمان بــه مســاحت  257/08مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره  3258فرعــی از  18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــه  49دفتــر  433امــاک.
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/24 :م الف1315156 :
م الف1315157 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم1401/03/08 :
ـناد و امالک غرب اصفهان
رئیس منطقه ثبت اسـ
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آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره 0522
  1401/01/20هیــات ســوم آقــای حســین نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره  40966کــد ملــی  1280835222صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  30/97مترمربــع ازپــاک شــماره  1422فرعــی از  18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی ابوالقاســم شــیرازی مــورد ثبــت صفحــه  384دفتــر 298
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/24 :م الف1315163 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/03/08 :م الف1315166 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور
اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره 1401/02/08 - 1051
هیــات اول آقــای رســول طالبــی عاشــق آبــادی بــه شناســنامه شــماره  3751کــد ملــی  1283336308صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  142/58مترمربــع قســمتی از پــاک
شــماره  70فرعــی از  66اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین جاللــی عاشــق آبــادی از مــورد ثبــت صفحــه  399دفتــر  522امــاک.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :م الف1315516 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/08 :م الف1315518 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/12/05 - 14633هیــات دوم مالکیــت شــهرداری اصفهــان بــه شــماره شناســه ملــی  14000277232در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  61/33مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره
 1750فرعــی از  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــه  56دفتــر  979امــاک.
ردیــف-2رای شــماره  1401/01/17 - 0244هیــات دوم مالکیــت شــهرداری اصفهــان بــه شــماره شناســه ملــی  14000277232در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  184/52مترمربــع قســمتی از پــاک
شــماره  1750فرعــی از  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــه  56دفتــر  979امــاک.
ردیــف  -3رای شــماره  1401/01/17 - 0241هیــات دوم شــهرداری اصفهــان بــه شــماره شناســه ملــی  14000277232در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  50/28مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 1750
فرعــی از  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــه  56دفتــر  979امــاک.
ردیــف  -4رای شــماره  1401/01/17 - 0240هیــات دوم شــهرداری اصفهــان بــه شــماره شناســه ملــی  14000277232در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  50/28مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 1750
فرعــی از  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مــورد ثبــت صفحــه  56دفتــر  979امــاک.
تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/02/24 :م الف1312435 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/03/08 :م الف1312436 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  140160302023000042و  140160302023000093و  140160302023000094و  140160302023000095هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی اصفهــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان زهــره خیامیــم فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  1298صــادره از اصفهــان
بــه نســبت  0/5دانــگ مشــاع و فاطمــه خیامیــم فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  218صــادره از اصفهــان بــه نســبت  0/5دانــگ مشــاع و حمیــد خیــام فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه  777صــادره از اصفهــان
بــه نســبت  2دانــگ مشــاع و مینــو نائبــه فرزنــد ســید حســین بشــماره شناســنامه  474صــادره از اصفهــان بــه نســبت  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  6/65متــر مربــع مفــروزی از
پالکهــای  5192/2.4و  5192/5واقــع در بخــش  2اداره ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی اصفهــان طبــق ســند انتقــال  127378مــورخ  1399/12/16دفتــر  94اصفهــان احــراز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :م الف1315241 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/08 :م الف1315242 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

ـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وسـ
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۵۸۳۳مورخ۱۴۰۰/۱۱/۳۰هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
بیرجنــد تصرفــات مالكاتــه بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمرضــا کرمانــی فرزنــد اســماعیل بشــماره شناســنامه  ۳صــادره از بیرجنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی مشــجر بــه مســاحت  ۶۵۵/۵۰مترمربــع
پالکهــای  ۱۵و  _ ۱۶فرعــی از -۴۱۰اصلــی واقــع در خراســان جنوبــی بخــش دو حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد از محــل مالکيــت کنیــز ایــران پــور و ربابــه گلگــون بــدن و فاطمــه عریانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســیده ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .شناســه آگهــی۱۳۱۴۳۵۱ :
تاریخ انتشــار نوبت اول  :شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ انتشــار نوبت دوم  :دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۳۸۲مــورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰هیــات اول /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــیردل باقــر پــور فرزنــد ابراهيــم بشــماره شناســنامه  ۳۸۵صــادره از شوســف در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ۲۴۴/۵۷مترمربــع پــاک -۷۶۸اصلــی واقــع در خراســان
جنوبــی بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد از محــل مالکیــت غالمرضــا حدیــدی نــژاد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاريــخ
تســليم اعتراضــی دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .شناســه آگهــی1314359 :
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک
« آگهی تحدید حدود اختصاصی »
اصالحی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  ،پــاک  ۱۸۵۲فرعــی از یــک اصلــی واقــع در ایــام  -میــدان امــام حســین (ع)  ،توســط آقــای مصطفــی نظــری فرزنــد علــى  ،درخواســت ثبــت گردیــده اســت،
لــذا حســب تقاضــای آقــای مصطفــی نظــری مطابــق مــاده  ۱۵قانــون ثبــت تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک فــوق الذکــر در ســاعت  ۹صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷بــه عمــل خواهــد آمــد کــه در آگهــی قبلــی بــا
مصــادف شــدن بــا تعطیلــی رســمی تحدیــد حــدود انجــام نگردیــد.
لــذا بــه صاحبــان امــاک مجــاور و افــرادی کــه خــود را ذیحــق مــی داننــد اخطــار مــی گــردد در تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور بــه هــم رســانند و درصــورت عــدم حضــور مجاوریــن تحدیــد حــدود طبــق حــدود
اظهــار شــده از طــرف متقاضــی انجــام خواهــد گرفــت  ،لــذا هــر یــک از مجاوریــن کــه بــه حــدود پــاک فــوق اعتــراض داشــته باشــند ،اعتــراض آنهــا از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت  ۳۰روز از طــرف اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ایــام پذیرفتــه خواهــد شــد .شناســه آگهــی1316032 :
رستمی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي نوبت دوم

برابــر رای شــماره هــای  12000104و  12000105مــورخ  1401/01/22هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد صنــد رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نــکا تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای شــعبانعلی معمــاری بــه شــماره ملــی  2249352917فرزنــد رحمــان و خانــم آمنــه رضائــی آهوانوئــی بــه شــماره ملــی  4579641116فرزنــد یونــس هــر کــدام  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و
اعیــان یــک بابــا ســاختمان بــه مســاحت  179مترمربــع از پــاک  -55اصلــی واقــع در مازنــدران بخــش  18ثبــت نــکا بــه کالســه هــای  366/1400و  367/1400خریــداری شــده از رضاعلــی بازیــار محــرز گردیــده کــه مقــدار  15ســیر
و  8مثقــال مشــاع عرصــه وقــف عــام مــی باشــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود تــا در صورتيکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ اعتــراض دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت خــود را بــه مراجــع قضایــی تســلیم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــا مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد - .شناســه آگهــي1306727 :
شناسه چاپ1439957 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :
شناسه چاپ1439958 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

امیر خندان رباطی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي نوبت دوم

برابــر رای شــماره  12005140مــورخ  1400/12/05هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد صنــد رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نــکا تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای شــعبان حســن پــور بریجانــی بــه شــماره ملــی  2092619977فرزنــد حســن در  5دانــگ و  24ســیر و  8مثقــال مشــاع عرصــه بــه انضمــام ششــدانگ اعیانــی یــک بابــا مغــازه بــه مســاحت  289مترمربــع از پــاک
 -28اصلــی بــه کالســه  -56/1400واقــع در اراضــی نــکا بخــش  9ثبــت نــکا خریــداری شــده از آقــای احمــد نیکــزاد و بــر اســاس تقســیم نامــه محــرز گردیــده کــه مقــدار  15ســیر و  8مثقــال مشــاع عرصــه وقــف عــام مــی باشــد.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود تــا در صورتيکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت يــک مــاه از تاريــخ اعتــراض دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت خــود را بــه مراجــع قضایــی تســلیم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــا
شناســه آگهــي1304129 :
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
شناسه چاپ1436238 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :
شناسه چاپ1436239 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

امیر خندان رباطی  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی ها و پزشکی

تزریق بیش از  26میلیون دُز
واکسن در استان تهران
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
گفت:آمــار بیمــاران جدیــد در اســتان تهــران از نظــر
قلــت یــک رکــورد اســتثنایی دارد و بــرای اولیــن بــار از
آغــاز پاندمــی کرونــا به زیــر  ۱۵۰نفــر رســیده و تهران
روز گذشــته تنهــا دو فوتــی داشــته اســت.
رکــورد شــکنی کاهــش آمــار بیمــاران کرونایی
در اســتان تهران
علیرضــا زالــی ،رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید
بهشــتی در آییــن بزرگداشــت هفتــه ســامت ،هفتــه
ســامت را یــک رخــداد جهانــی و نقطــه کانونــی
توجــه بــه حــوزه ســامت عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه
برگــزاری برنامههــای متنــوع در صحــن دانشــگاه در
هفتــه ســامت ،ایــن مراســم را جشــنی بــرای تقدیــر
و تکریــم مدافعــان ســامت حــوزه بهداشــت و درمــان
عنــوان کــرد کــه پیشــقراوالن نبرد ســهمگین قــرن در
مقابلــه بــا کرونــا بودنــد.
وی افــزود :ایــن جشــن در شــرایطی برگــزار مــی
شــود کــه بــا همــت بلنــد شــما فرزنــدان غیــور عرصه
ســامت شــرایط نســبتا مطلوبتــری در عرصه اســتانی
و کشــوری حاصــل شــده اســت.
کاهــش آمــار بیمــاران جدیــد کرونایــی در اســتان
تهــران بــه زیــر  ۱۵۰نفــر
زالــی گفــت :امــروز آمــار بیمــاران جدیــد در اســتان
تهــران از نظــر قلــت یــک رکــورد اســتثنایی دارد و
بــرای اولیــن بــار از آغــاز پاندمــی کرونــا بــه زیــر ۱۵۰
نفــر رســیده و تهــران روز گذشــته تنهــا دو فوتــی
داشــته اســت.
وی افــزود :امــروز با دســت شــما شــاهد این دســتاورد
ســترگ هســتیم .ایــن توفیــق را بــه شــما همــکاران
کــه صاحبــان اصلــی فراینــد و میدانــداران اصلــی ایــن
نبــرد هســتید تبریــک عــرض میکنــم.
زالــی تاکیــد کــرد :ایــن موفقیتهــا نســبی هســتند
و نبایــد در عرصــه ملــی و اســتانی دچــار ایــن تصــور
شــویم کــه بیماری بــه پایــان رســیده اســت و کماکان
بایــد بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ،تکمیــل
واکسیناســیون و … در ادامــه نبــرد شــرکت کنیــم.
رئیــس دانشــگاه ابــراز امیــدواری کــرد :بــا همــت
همــکاران و مدافعــان ســامت از ایــن دســتاورد
همچنــان صیانــت شــود.
پوشــش گســترده واکسیناســیون عاملــی مهــم بــرای
کنتــرل بیمــاری
وی یکــی از عوامــل مهــم اصلــی برای کنتــرل وضعیت
بیمــاری کرونــا را پوشــش گســترده واکسیناســیون
دانســت و گفــت :شــما در شــهر تهــران صحنههــای
حماســی آفریدیــد.
بــه گفتــه زالــی  ۲۶میلیــون و  ۳۰هــزار واکســن تــا
امــروز در تهــران تلقیــح شــده اســت کــه  ۳۹.۵درصــد
آن توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
انجــام شــده اســت.همچنین از  ۵میلیــون و  ۲۰۰هــزار
واکســن دوز ســوم تلقیــح شــده در اســتان تهــران ۴۲
درصــد توســط همــکاران ایــن دانشــگاه انجــام شــده
اســت.
وی تاکیــد کــرد :شــما عزیــزان فراتــر از وظیفــه
ســازمانی خویــش تــاش کردیــد و علیرغــم
دشــواری هــا و چالشــها ایثارگرانــه بــه خدمــت
پرداختیــد و در روزهــای ســخت ایــن نبــرد حضوری
جانانــه داشــتید.
زالــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکید بر
ضــرورت مستندســازی اینوقایــع تاریخــی و حماســی
دوران کرونــا از زحمــات مدافعــان ســامت حــوزه
بهداشــت دانشــگاه در راســتای خدمــت رســانی بــه
مــردم تقدیــر کــرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی تاکیدات
مقاممعظمرهبــری بــر تقویــت و ارتقــای نظــام شــبکه
هــای بهداشــتی را فرصتــی بــی نظیــر بــرای حــوزه
بهداشــت برشــمرد کــه بایــد قــدر آن را دانســت و بــا
تــاش و همــت مدیــران و همــکاران حــوزه بهداشــت
موجبــات رشــد نظــام شــبکه مراقبتهــای بهداشــتی را
فراهــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه توانمندیهــای فــوق العاده همــکاران
حــوزه بهداشــت در دوران پاندمــی کرونــا ،گفــت :بــی
تردیــد بــا همــت بلنــد شــما شــاهد توســعه و ارتقــای
ایــن نظــام شــبکه هــا خواهیــم بــود.
زالــی بــا اشــاره بــه طراحــی برنامــه هــای متنــوع در
حــوزه بهداشــت دانشــگاه از ابــاغ ســند ارتقــای نظــام
شــبکه هــای بهداشــتی خبــر داد کــه مــی توانــد
اجرایــی شــود.

امسالچندنفردررشتهپزشکی
قبولمیشوند؟
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه
افزایــش ظرفیــت پزشــکی گفــت :بــا اجــرای
بومیگزینــی ،مانــدگاری پزشــکان در مناطــق
محــروم افزایــش مییابــد.
دکتــر ابوالفضــل باقریفــرد در حاشــیه همایــش
ملــی کوویــد 19در گفتوگــو بــا خبرنــگار اجتماعی
خبرگــزاری تســنیم دربــاره بومیگزینــی پزشــکان
اظهــار کــرد :پــس از امتحــان ملــی دســتیاری
پزشــکی کــه روز پنجشــنبه  22اردیبهشــت مــاه
برگــزار میشــود؛ در یــک تــا دو مــاه آینــده و
پــس از اعــام نیــاز دانشــگاههای علــوم پزشــکی
در اســتانهای محــروم ،در رشــتههای تخصصــی
تعــدادی ســهمیه بــه دانشــگاهها داده میشــود
تــا ایــن دانشــگاهها بتواننــد تحــت نظــارت
وزارت بهداشــت ،در رشــتههای مــورد نیازشــان
دســتیارهای تخصصــی را از میــان افــراد بومــی
اســتانهای خــود جــذب کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت وزارت بهداشــت دولــت
ســیزدهم ،توجــه ویــژه بــه مناطــق محــروم اســت و
از هیــچ تالشــی در ایــن راســتا فروگــذار نخواهیــم
کــرد ،افــزود :ایــن تصمیــم باعــث افزایــش
مانــدگاری پزشــکان در مناطــق محــروم میشــود
زیــرا پزشــکان بومــی ،اوالً تعهــد میدهنــد کــه در
آن منطقــهای بماننــد کــه تحصیــل کردهانــد و
دوم ـاً کمتــر تمایــل بــه خــارج شــدن از شــهرهای
خــود دارنــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «بــا توجــه بــه
مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مبنــی بــر
افزایــش ظرفیــت پزشــکی ،امســال چنــد نفــر در
رشــته پزشــکی قبــول میشــوند؟» تصریــح کــرد:
در ســال جــاری تعــداد افــرادی کــه در رشــته
پزشــکی قبــول میشــوند بــه  9600نفــر خواهــد
رســید.

