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گروه اجتماعی
واکسن،ماراازورطهمرگنجاتمیدهدوآمارها
ی کند که  ۷۰درصد مرگومیرهای کرونایی
تأيید م 
مربوطبهسالمندانوا کسینهنشدهاستاما گروهی
بهدلیلترسویابیاعتمادیبهدستاوردهایعلمی
وبرخیشایعاتدرخصوصعوارضعجیبوغریب،
ازتزریقوا کسنامتناعمیورزند.اینمسئلهدرایران
نسبتبهسایر کشورهایجهان ،گستردهنیستاما
احتمالداردباتوجهبهافزایشسرعتتزریقوا کسن
و کاهش شیب گروه سنی مشمول وا کسیناسیون
بر تعداد کسانی که تمایل به تزریق وا کسن ندارند،
افزوده شود .درصورتی که مطالعات علمی ثابت
ی کند ،وا کسیناسیون بهترین و مؤثرترین راه در
م 
کنترل بیماری است.
بسیاریاز افراددر پاسخبهاینسؤال کهچراوا کسن
تزریق نمیکنید ،به آمارهای ابتال و فوت پس از
وا کسیناسیون استناد میکنند که این روزها به
فراوانیازسوی گروههایضدوا کسنوباهدفیخاص
درحالانتشاراست،حالآنکهرئیس کمیته کشوری
اپیدمیولوژیووا کنشسریعاپیدمی کرونادروا کنش
بهاینمسئلهتشریح کردهاست که«افزایشبیسابقه
تعداد مبتالیان به بیماری و رکوردزنیهای پیاپی و
غمانگیزدرتعدادمرگومیرهامارادرصدر کشورهای
آلودهبهویروس کروناقراردادهاست؛امری کهناشی
از سرعت کموا کسیناسیونوامتناع گروهیاز اقشار
جامعه از تزریق آن است ».پاسخ برخی از محققان
نیز به اینگونه شائبهها این است که نمیتوان
ن که احتماال بدن 5درصد افراد بهرغم
بهخاطر ای 
تزریق وا کسن ،ایمنی کافی را پیدا نکرده ،بگوییم
ن کهسخنگوی
وا کسیناسیونبیفایدهاست .کماای 
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز بهروشنی مطرح کرده
است کها کنون۸۸درصداز جمعیتباالی۶۰سال
در کشور وا کسن کروناتزریق کردهانداما۷۰درصداز
بستریهاومرگومیربیمارانمربوطبه۱۲درصدی
است که وا کسن کرونا تزریق نکردهاند.
نشر اخبار جعلی برای مقابله با وا کسن
مخالفت و یا اعتراض به وا کسن موضوع تازهای
نیست و سابقه آن به تولید نخستین وا کسنها
بازمی گردد و ما در خبرها خواندهایم که برخی از
فعاالن ضدوا کسن و ضد کرونا که در شبکههای
ی کردند
اجتماعی پویشهای مختلفی را رهبری م 
در اثر ابتال به کرونا جانشان را ازدستدادهاند،
بااینحال هستند کسانی که هنوز فریب این افراد
ی کنند.
را میخورند و از تزریق وا کسن خودداری م 
بنابراینطرحادعاهای گستردهوبیاساسدرشبکه
اجتماعیدرموردتبعاتمنفیتزریقواکسن،بسیاری
از متخصصان را نگران کرده است .در شرایطی که
بارها تأ کید شده تزریق وا کسن کرونا باعث ابتالی
افراد به دیگر بیماریها و عوارض جانبی خطرنا ک
نمیشود ،در شبکه اجتماعی اخبار جعلی فراوانی
در این زمینه بازنشر شده و عجیب آنکه حتی در
ذیل اخباری در مورد فواید تزریق وا کسن که از
خبرگزاریهای معتبر نقلشده ،اظهارنظرهای
فراوانی در رد تزریق وا کسن و تبعات خطرنا ک آن

شماره    10132

درد  واکسنگریزی
«رسالت» از تبعات اشاعه تبلیغات منفی درباره واکسیناسیون گزارش میدهد

به چشم میخورد!
افزایش نرخ ابتال به سرخک
وا کسیناسیونروشیعلمیومؤثربهمنظورمبارزهبا
بیماریهاست،اماآنان کهعلمستیزند،نمیپذیرند
که وا کسیناسیون تا کنون تحوالت بسیاری را از سر
گذراندهونقشمهمیدرنجاتجانانسانهاداشته
استوحاصلاقداماتآنهاایجادشکوتردیددر
سالمتوایمنیوا کسنهابهویژهدربارهسرخکبوده
که موجب شده والدین از وا کسیناسیون کودکان
خود امتناع کرده و نرخ ابتال به بیماریهایی چون
ی که
سرخکبهشکلچشمگیریافزایشیابد.بهطور 
براساساعالمرئیسادارهبیماریهایقابلپیشگیری
وزارت بهداشت از ابتدای سال جاری تا خردادماه
 ۲۴موردابتالبهسرخکدر کشور گزارششدهواین
درحالیاست کهدرتمامسال گذشتهفقطسهمورد
ابتال گزارششده بود.
مخالفان سرسخت وا کسیناسیون ،تولید وا کسن
را پوششی برای کسب درآمد شرکتهای بزرگ
ی کهتبلیغاتمنفی
ی کننددرحال 
داروسازیعنوانم 
علیه وا کسیناسیون بازی باجان میلیونها انسان
درجهاناستودرصورتعدمبرخوردونشرمطالب

آ گهی ابالغ و احضار
آقای محمد پودینه فرزند علی مجهولالمکان همسر شما برابر دادنامه شماره  9909975477301647شعبه سوم با بذل مهریه
و -تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آ گهی در دفترخانه به آدرس حاضر در غیر این صورت
مالف 120
طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.
سردفتر ازدواج شماره  10و طالق شماره  6زابل
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای یگن قلی چوری فرزند -به شماره ملی  2030901717باارائه دو برگ شهادت شهود مصدق مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ
عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری به مساحت  30/09مترمربع ذیل ثبت  30/09صفحه  25جلد  134به شماره پال ک ثبتی -1/54435
اصلی بخش  10ناحیه دو حوزه ثبتی گنبدکاووس بنام آقای یگن قلی چوری ثبت و صادر گردیده و فاقد محدودیت رهنی و بازداشتی
میباشد .به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و لذا تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است .برابر تبصره
یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میگردد لذا هر کس مدعی وجود سند
مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ده روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت
مالف 8881
پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهدشد.
رضا سارانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گنبدکاووس
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای ظفر عباس ترابی به وکالت شماره  1399/4/8-55354از طرف خانم عصمت اسدی با ارائه استشهاد محلی مدعی است سند
مالکیتششدانگیکقطعهزمینبهپال کثبتی -1063/641اصلی واقعدر قطعهیکبخش 16بلوچستان بهشمارهچاپی 485013الف
 91که به نام نامبرده صادر گردیده به علت اسباب کشی مفقود شده و اینک نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا
بدینوسیله مراتب به موجب تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آ گهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی
معاملهای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ گهی به این اداره مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
مالف 30
خواهد نمود.
محمدعلی کاهنی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان چابهار
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدمحمد موسوی به وکالت از آقایان بابک و مجتبی پادیاب هرکدام به نسبت سه دانگ به شماره وکالت 1400/6/21-160521
با ارائه استشهاد محلی مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب منزل به پال ک ثبتی  -1061/579اصلی واقع در قطعه یک
بخش  16بلوچستان به شماره چاپی  711463که به نام نامبرده صادر گردیده به علت اسباب کشی مفقود شده و اینک نامبرده تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا بدینوسیله مراتب به موجب تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه ثبت آ گهی میشود که
هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معاملهای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ
انتشار آ گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید .چنانچه ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت
مالف 29
المثنی و تسلیم آن به متقاضی خواهد نمود.
محمدعلی کاهنی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان چابهار
===============================================================================
آ گهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  90/9/20امال ک متقاضیانی که
در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امال ک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل -دهستان دشت سر
-1اصلی (قریه هارون محله)
 7996فرعی از  68فرعی آقای سهراب زارع در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت  158/90مترمربع خریداری
شده بالواسطه از عبداله راعی عمران و مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد علوی بابلسر
لذا به موجب ماده  -3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده -13آیین نامه مربوطه این
آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی در روستاها از طریق الصاق در محل
تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی
پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آ گهی نوبتی و تحدید حدود
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی تحدید
حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/24 :
مالف 1188365
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آمل
===============================================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پال ک  2165اصلی به مساحت  147/94مترمربع واقع در بخش یک ایذه که در اجرای
رای شماره  139560317013008797قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بنامآقای محمدعلی
موسوی ده میرانی فرزند سیدفضلعلی صادر گردیده است که به علت عدم مراجعه متقاضی یک نوبت از تحدید خارج گردیده لذا
بنا به تقاضای تحدید حدود اختصاصی پال ک فوق روز چهارشنبه مورخ  1400/7/14راس ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد .لذا بدینوسیله به اطالع مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که تحدید حدود ملک مزبور در وقت مقرر انجام خواهد
شد .معترضین میتوانند اعتراضات خود را طبق ماده  20قانون ثبت از روی تحدید حدود به مدت  30روز به این اداره تسلیم و رسید
دریافت نمایند در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهدشد.
تاریخ انتشار1400/6/24:
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایذه-درویشی
===============================================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان
نظر به اینکه پال ک ذیل تا کنون تحدید نگردیده است در اجرای تبصره ماده  13قانون هیات حل اختالف مستقر در اداره در اجرای تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به علت تصرفات مفروزی متقاضی در پال ک مربوطه را برابر آرا صادره تائید
نموده است و لذا به استناد ماده قانونی و تبصره ماده  13ماده قانونی مذکور تحدید حدود اختصاصی انجام میگیرد.
بخش  10آبادان
قسمتی از پال ک  -3/122سیده منا شریف فرزند سیدابراهیم ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بخش  10آبادان باستناد رای
 140060317003000864مورخ  1400/6/8هیات حل اختالف آبادان
1400/7/17
تحدید حدود پال ک فوق در ساعت  8/30صبح در محل به عمل خواهد آمد .بدینوسیله از مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق ارتفاقی
دعوت به عمل می آید که در وقت مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان حضور بهم رسانید .چنانچه مالک یا نماینده قانونی
آنها در موعد مقرر حضور نداشته باشند عملیات تحدید حدود اظهار شده از طرف مجاورین انجام خواهد شد .اعتراض مجاورین به
حدود و حقوق ارتفاقی باتوجه به ماده  20اصالحی قانون ثبت ظرف مدت  30روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود پذیرفته
تاریخ انتشار1400/6/24:
خواهد شد.
جودکی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان
===============================================================================

غیرعلمی ،بیم آن میرود که بیماریهایی مثل
سرخک ،دیفتیری و فلج اطفال دوباره شیوع پیدا
کند و یا در پروژه وا کسیناسیون بهمنظور مقابله با
کرونا با شکستی سهمگین مواجه شویم.
تبلیغات سوء باهدف تخریب وا کسن و کارآیی آن
دربرخیازمناطق کشور،نمودبیشتریداشتهاست،
درقم،معاوناستاندارورئیسشورایاطالعرسانیاین
ن کهوا کسنهراسی،وا کسیناسیون
استانبابیانای 
دراستانراباچالشمواجه کرده ،گفتهاست:باوجود
ایجادزیرساختهاومراکزتجمیعیمناسب،استقبال
از تزریق وا کسن در قم بسیار پایین بوده است.
ن کهتاکنون
بیژنسلیمانپورنهمشهریورماهبااعالمای 
۳۹۶هزاردوزوا کسنتزریقشده،مطرح کردهاست:
از این تعداد ،کمتر از  ۱۰درصد هر  ۲دوز را دریافت
کردهاند کهاینآماربسیارپاییناست.قمجزومعدود
استانهاییبود کهباتالشزیادتوانست گروهسنی
هدفوا کسنرابه۴۰سال کاهشدهد،ولیباوجود
رایگانبودنوافزایشمرا کزتجمیعی،وا کسیناسیون
بااستقبالپایینمواجهشدهاست.به گفتهمعاون
استاندار و رئیس شورای اطالعرسانی قم ،تنها
 ۵۲درصد از جامعه هدف باالی  ۸۰سال در استان

هر  ۲دوز وا کسن کرونا را دریافت کردهاند و این
در حالی است که  ۹۰درصد این گروه هدف در کشور
هر  ۲دوز وا کسن را دریافت کردهاند.
ضعف اطالعرسانی و تنها گذاشتن مردم
درآشفته بازار مجازی
القائاتباطلوایجادشبههدرفضایمجازی،توسط
ی گیرد که با زبان عامیانه با
سودجویانی صورت م 
مردمدرارتباطهستندوبامثالهاینادرستمردم
ی کنند و شایعات نیز بسیار زود گسترش
را گمراه م 
ی کند .ضعف اطالعرسانی و تنها گذاشتن
پیدا م 
مردم،دراینآشفتهبازارفضایمجازیمزیدبرعلت
شده و اغلب کسانی که تمایلی به تزریق وا کسن
ندارند ،بیاعتمادی را علت اصلی نارضایتی خود
برای وا کسینه شدن بیان می کنند و معتقدند
که وا کسنها نامشخص بوده و بیاثر هستند و با
مثالهایی که هیچ گونه ریشه علمی و منطقی
ی کنند.حالآنکهتمام
ندارد،از تزریقوا کسنفرار م 
وا کسنهای کرونادرسراسرجهان،دورههایمتعدد
کار آزماییبالینیراپشتسر گذاشتهاندوتحقیقات
ومشاهداتاثبات کرده کهانواعوا کسنهای کرونا
توانستهاند تا حد باالیی در برابر این بیماری ایمنی

آ گهی افراز امال ک مشاعی
برابر درخواست وارده به شماره  14003002921مورخ  1400/5/3خانم نادیا قیم موسوی فرزند سیدعبداهلل مبنی بر افراز از
پال ک ثبتی  2663/9بخش  9آبادان که به موجب گواهی ماده  2قانون افراز مالک مشاع از ششدانگ در پال ک ثبتی فوقالذکر
میباشد و تقاضای افراز حصه خود از پال ک مرقوم را نموده است که طبق سوابق ثبتی دیگر مالکین مشاعی عبارت است از-1:
عبدالعباس -2عبدالواحد  -3عبدالرزاق  -4هاشم  -5هاشمیه  -6رازقیه -7سوریه  -8سعدیه  -9غنیمه-10جاسمیه شهرت
همگی مربوط که به حسب اقرار خواهان مبنی بر عدم اطالع و دسترسی به آدرس محل سکونت نامبردگان (خواندگان)
در اجرای آئین نامه قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال  1358و طبق ماده  17آیین نامه قانون اجرای مفاد اسناد
الزم االجرا به موجب این آ گهی به کلیه مالکین مشاعی ابالغ میشود که راس ساعت  9صبح روز یکشنبه  1400/7/25در
محل وقوع ملک مورد افراز حضور بهم رسانید تا وفق مقررات با رعایت حقوق مالکین مشاعی نسبت به انجام عملیات افراز
اقدام گردد .عدم حضور هر یک از مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود و نتیجه افرازی مجددا جهت
اطالع عموم آ گهی خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
جودکی
سرپرست ثبت اسناد و امال ک آبادان
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
مالک آقای رحیم بریهی که به موجب دو برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفترخانه  67آبادان مدعی میباشد که سند
مالکیت به شماره 136617و 98به شماره دفترالکترونیک  139920317003008063مربوط به ششدانگ پال ک 1779/11935
بخش  4آبادان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت نمودهاند .لذا در اجرای تبصره یک
اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هرکس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور در
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند
خریداری به این اداره اعالم نمایید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از
درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبادان-سیاوش جودکی
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای یوسف خالمی فرزند اله وردی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  65000مترمربع دارای پال ک ثبتی  32فرعی -235اصلی واقع در قریه قماقلی کسن بخش  4این حوزه ثبتی
که ذیل ثبت  3410صفحه  85دفتر جلد  18ثبت و صادر گردیده است .حالیه سند مالکیت در حین جابجایی مفقود گردیده است
تقاضایصدور المثنیسندمالکیترااز اینادارهنمودهاست.از اینروبهاستنادماده 120اصالحیآئیننامهقانونثبتمراتب
در یک نوبت آ گهی میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ آ گهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند
در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
مالف 8839
تاریخ انتشار1400/6/24:
عبدالحلیم کوچک نژاد-سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک مراوه تپه
===============================================================================
آ گهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زابل محکوم علیه مرحوم جواد دانائی
فرزند محمد به شماره ملی  3674428865به پرداخت  313قطعه سکه تمام بهارآزادی در حق محکوم لها خانم مرضیه دانائی
مقدم فرزند اسحق به شماره ملی  3674141256محکوم گردیده است مقرر می دارد نظر به اینکه خودرو به شماره انتظامی
 724ل  24ایران  95متعلق به محکوم علیه در پرونده توقیف گردیده است که ارزش خودرو با مشخصات نوع وانت سیستم
پیکان رنگ سفید شماره انتظامی  724ل 24ایران  95با توجه به بازدید صورت گرفته از خودروی فوق برابر مشخصات باال و
به دلیل آتش سوزی کامل خودرو و غیرقابل استفاده برابر عرف بازار ارزش قیمت آن به مبلغ  40/000/000ریال توسط کارشناس
ارزش گذاری و ارزیابی گردیده لذا با توجه به تقاضای محکوم لها خودروی فوق از طریق مزایده در تاریخ  1400/7/17روز
شنبه راس ساعت  10صبح به فروش می رسد .متقاضیان میتوانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد
مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع و به کسی که باالترین
قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او وا گذار میگردد .همچنین کلیه هزینههای مربوطه به عهده برنده و انتقال سند
بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود و خریدار می بایست مبلغ  10درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده
دادگستری زابل واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی
نماید و پس از تائید و تنفیذ مزایده توسط دادگاه صادرکننده رای نسبت به انتقال سند پس از انقضای مهلت های قانونی
به نام خریدار منتقل می گردد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و
یا اعالم انصراف نماید مبلغ  10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را
نخواهد داشت .تشریفات مزایده با رعایت مواد  113به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده  129اجرا خواهد شد به استناد
ماده  131قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار محکوم له نیز میتواند در قبال محکوم به خود از اموال مورد
مزایده قبول نماید .این آ گهی به تجویز مواد  114و  118و  119و  120و  122و  123قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه
مالف 563
های کثیراالنتشار منتشر میگردد.
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زابل-زهرا خاتونی
===============================================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
خانممعصومهمحمودیشعار دارایشمارهملی3490142527بهشرحدادخواستبه کالسه1400/152از ایندادگاهدرخواست
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا قائدی به ش.ش  1388در تاریخ  1400/5/26اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1ساینا قائدی فرزند غالمرضا به ش.م  3490974336صادره از بوشهر فرزند متوفی
 -2زهرا قائدی فرزند غالمرضا به ش.م  3490776453صادره از بوشهر فرزند متوفی
 -3معصومه محمودی شعار فرزند حسین به ش.م  3490142527صادره از بوشهر همسر متوفی
 -4نادر قائدی فرزند عبدالحسن به ش.م  3501268939صادره از بوشهر پدرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
شورای حل اختالف چغادک-غالمی
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی ارحمی برابر نامه شماره  1006/001مورخ  1400/6/9به عنوان نماینده شرکت صدف پالستیک به استناد
دو برگ استشهادیه گواهی امضاءشده دفتر اسناد رسمی  337مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است .با بررسی سامانه
جامع امال ک الکترونیک مشخص گردید ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  13010مترمربع به شماره پال ک  21فرعی از
 -78اصلی واقع در بخش  10مشهد ذیل صفحه  491دفتر  101به شماره  20223بنام آقای محمدحسن احمدزاده ثبت و سند
مالکیت  161354بنامش صادر و تسلیم گردیده سپس مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی  174018مورخ  1372/12/7دفتر
اسناد رسمی یک مشهد ششدانگ مورد ثبت بنام شرکت صدف پالستیک منتقل و ذیل ثبت و صفحه اولیه بنامش ثبت گردیده
و در ادامه ششدانگ مورد ثبت برابر سند  146063مورخ  73/6/24دفتر اسناد رسمی  20مشهد در رهن بانک ملت قرار گرفته
سامانه جامع امال ک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد .مراتب یک نوبت آ گهی و متذکر میگردد
هر کس نسبت به ملک مورد آ گهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف ده روز از
تاریخ انتشار آ گهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار 2957-1400/6/24
محمد مقدسی
رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه چهار مشهدمقدس
===============================================================================

ایجاد کرده و از شیوع این بیماری در سطح جوامع
پیشگیری کنند و در برخی کشورهای پیشرفته
موجب شده برخی اما کن عمومی این کشورها
مجددا بازگشایی شود و مر گومیر و آمار ابتال
به میزان چشمگیری کاهش یابد.
با واجب کردن وا کسیناسیون ،جلوی
شایعهپرا کنان بایستیم
علیرضاناجی-رئیسمرکزتحقیقاتویروسشناسی
دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدراینبارهابراز
تأسف کرده و به «رسالت» توضیح میدهد« :برخی
افراد با تفکرات غیرعلمی و تضاد منافعی که دارند،
بهراحتیدربارهوا کسناظهاراتنادرستوغیرعلمی
ی کنندواینمسئلهبهابتدایشیوع
خودرامطرحم 
ی گردد .این گروه
کرونا و پیش از تولید وا کسن بازم 
حتی کرونا را دروغ قرن میخواندند و ا کنون هم با
وا کسیناسیون مخالفت کرده و بهصورت علنی،
وا کسنهای خارجی و داخلی را جلوی هم قرار
دادهاند.همینافراددر ابتدایشیوعاینبیماری،
ی گرفتند و حتی صداوسیما از
ماسک را به سخره م 
ی کرد کهاینهامخالفماسکزدن
افرادیدعوتم 
ی کردند که میتوان بانمک خوردن
بودند و ادعا م 

و نیش زنبور کرونا را درمان کرد! عجیب است که
اینها بهراحتی میتوانند علیه وا کسن تظاهرات
ی کند،بهنظرمیرسد
کنندو کسیهمبرخوردینم 
ما با اینها رودربایستی داریم و نمیدانم علت این
ی کهبایدقاطعانهبرخورد کرد
مسئلهچیست،درحال 
وحتیوا کسیناسیونراواجب کردوجلوی گروههای
ضدوا کسنوشایعهپرا کنانایستاد .کسانی کهاین
حرفها را میزنند کامال مشخص است شیادند و
به دنبال تخریب برنامه وا کسیناسیون و خدشه
واردکردنبهسالمتجامعههستند.تمام کشورهای
دنیادرحالوا کسیناسیونهستندوازمنافعاینامر
م کم
بهرهمند شدهاند و ما در کشور خودمان هم ک 
منافع این موضوع را میبینیم اما بهراحتی برخی
ی که
افرادغیرعلمیمیتوانندصحبت کنند،درصورت 
ا گرمندرموردیکوا کسنومعیوببودنآنسخن
بگویم ،اخطار میدهند که نباید در این مورد حرف
بزنید ،اینها نشاندهنده استانداردهای دوگانه
ماست که ا گر فردی ،سخنی علمی را بر زبان بیاورد
محکوم میشود ولی در نقطه مقابل وقتی فردی
حرف و سخن خرافهای را بر زبان میآورد که خالف
منافعجمعیوسالمتجامعهاست،هیچبرخوردی
ی گیرد .بنابراین ما به لحاظ علمی
با او صورت نم 
به موارد غیرعلمی پاسخ میدهیم اما واقعیت آن
است کهباشایعهپرا کنانوافرادغیرعلمیبرخوردی
نمیشود .در تمام دنیا هم این تفکرات وجود دارد
ولی مشوقهایی گذاشتهاند تا افراد را برای تزریق
وا کسنمجاب کنند.ضمنآنکهارائه کارتوا کسن
وخدماتدهیبه کسانی کهوا کسنتزریق کردهاند
میتواند بسیار تأثیرگذار باشد .وقتی ما محدودیت
اجتماعیدر خدماتاجتماعیبگذاریم،افرادبرای
تزریقوا کسنمجابخواهندشدواینفقطمربوط
به کشور ما نیست ،بلکه در کشورهای دیگر نیز
به همین صورت است ،یکسری از دانشگاهها در
آمریکا بودهاند که اساتید این دانشگاهها گفتهاند
ی کنیم کهقراردادشانراتمدید
ماوا کسنتزریقنم 
نکردهاند،ماهمبایدبههمینشیوهعمل کنیم،چرا
بایداجازهدهیمیکتفکر کهنهومنسوخدر جامعه
رخنه کرده و سالمت مردم را تهدید کند .بنابراین
اقداماتی نظیر کارت وا کسن و منوط کردن ارائه
خدمت به داشتن این کارت ،بسیار مفید است.
یعنی ما اول وا کسن را دراختیار مردم بگذاریم اما
بعدازآن دیگر هیچ عذری را نسبت به عدم تزریق
وا کسننپذیریم.ا گربخواهممثالبزنمبایدازآمریکا
بگویم که ترکیب جامعه این کشور نیز شبیه ماست
و گروهی طرفدار ترامپ هستند و وا کسن نمیزنند
و ازنظر سطح فرهنگی پایین هستند و در تمام دنیا
همگروهی ضد وا کسناند و با استفاده کردن از
سلولهای حیوانی برای تولید وا کسن مخالفاند
و ا گر در کشورهای دیگر با این افراد مدارا میشود،
دلیلنمیشود کهماهممدارا کنیم .کشورماقوانین
مختصبهخودراداردوبایدجامعهرابرایوا کسینه
شدنتوجیهومخالفانرامحکوم کرد.الزماست که
جلساتعلمیبرگزاروباارائهمستنداتعلمیجامعه
را برای تزریق وا کسن مجاب کرد .همه باید به این
نتیجهبرسند کهوا کسنحتمابایدتزریقشودو کسی
ن که وا کسن باعث
نباید به شایعات گوش کند ،ای 
کشتنافرادمیشود،از اساسباطلاست.در طول
تاریخ برای مقابله با بیماریهای مختلف وا کسن
تزریقشدهووا کسیناسیونبهانسانخدمت کرده
استواینروزهامیبینیم کهبرخیافراداندیشمند
ماهم متأسفانه در برابر وا کسن موضع گرفتهاند و
جوی ایجاد کردهاند که نباید وا کسن زد .ما از ابتدا
تا کنون بسیار اشتباه کردهایم و جبران این مسائل

آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه محمدتقیان به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفترخانه شماره  4دامغان رسیده مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  3373فرعی از  -2529اصلی واقع در بخش یک دامغان به علت جابجایی مفقود و مالک
درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است .لذا مراتب باستناد ماده  -120آئین نامه قانون ثبت آ گهی میشود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد.واال پس از
انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات
اقدام خواهد شد .ضمنا برابر سند رهنی  1399/5/19-123933دفتر سه دامغان در رهن بانک مسکن قرار دارد.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
===============================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 140060317123000972مورخ
 1400/5/19تصرفات آقای احمد زبیدی فرزند عبود به ش.ش  1740629388دارای کدملی  1740623988صادره از اهواز نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  134/46مترمربع در قسمتی از پال ک  2690/1واقع در بخش  2اهواز اخبار خروجی به نام حاج
درویش میراب زاده برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آ گهی میگردد تا هر کس
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
مستقیما به اداره ثبت اسناد و امال ک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است در صورت
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/6/24:مالف 5/968
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/8 :
نصرت اله-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو اهواز
===============================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/04/16-670هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا کریمی فرزند علی به ش.ش  16602صادره از
بهار در اعیانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  242/23مترمربع پال ک  11754فرعی از  139اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک
 742فرعی از  129اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای ا کبر فرزند محمدعلی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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.
مالف 238
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/8:
هادی یونسی عطوف
رئیس ثبت اسناد و امال ک
===============================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 140060327008000254مورخه 1400/4/29هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکسلطانیهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمودخاصیفرزندسهمعلی
به ش.ش  19صادره از سلطانیه سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت تحت پال ک  4899فرعی از  431فرعی از  64اصلی به مساحت
 61/67مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله ملکی فرزند حسین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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 دوم-1400/6/7 :مالف 200
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/23:
علیرضا حسن زاده
رئیس ثبت اسناد وامال ک
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد راویه بخش وکیل تعدادی از ورثه مرحوم بانو کاظمی طبق وکالتنامه های 1395/7/25-36850دفتر اسناد رسمی 81مشهد
 1395/11/19-29377دفتر اسناد رسمی  42زاهدان و  1397/8/3-40274دفتراسناد رسمی  23زاهدان باستناد دو برگ استشهاد محلی
که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  56زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت  40سهم مشاع از  322سهم عرصه
و اعیان یک قطعه زمین پال ک  -2901/42اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان تقاطع خیابان های  12متری و جاده مشهد
کرمان مورد ثبت  29347صفحه  139دفتر 185به علت جابجایی مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک ماده  120آئین نامه ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد از تاریخ نشر (در هرمورخه ای) این آ گهی ظرف 10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت
یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مالف 479
تاریخ انتشار1400/6/24 :
حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زاهدان
===============================================================================
آ گهی ابالغ و احضار
آقای حسین شاه وردی فرزند براتعلی به آدرس مجهولالمکان به اطالع می رساند همسر شما خانم مریم شهرکی به موجب اجرائیه
شماره  140029420000054371مورخ  1400/5/31شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان تقاضای اجرا و ثبت طالق با
شما را نموده است لذا به شما اعالم میگردد ظرف حدا کثر ده روز پس از انتشار این آ گهی در دفتر رسمی طالق شماره  23زاهدان
به آدرس خیابان مصطفی خمینی نبش مصطفی  16نرسیده به تقاطع مولوی جهت اجراء و ثبت واقعه طالق مراجعه نمایید .در غیر
این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
سردفتر ازدواج  37و طالق  23زاهدان-علیرضا رضوانی
===============================================================================
رونوشت آ گهی حصروراثت
آقاییوسفسعیدیفرزندسالمبهش.م3560101409بهشرحدادخواستبه کالسه1400/464مورخه1400/6/22از اینشورادرخواست
گواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحداده کهشادروانماهروسروریفرزندسعیدبهشمارهملی3569533956در تاریخ1400/5/26
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1سالم سعیدی فرزند ابراهیم به ش.م  3569786021همسر متوفی
 -2علی سعیدی فرزند سالم به ش.م  3569934497فرزند متوفی
 -3یوسف سعیدی فرزند سالم به ش.م  3560101409فرزند متوفی
-4صفیه سعیدی فرزند سالم به ش.م  3569869717فرزند متوفی
 -5غالیه سعیدی فرزند سالم به ش.م 3569534911فرزند متوفی
 -6زینب سعیدی فرزند سالم به ش.م  3569534979فرزند متوفی
 -7فاطمه سعیدی فرزند سالم به ش.م  3569990184فرزند متوفی
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور یکنوبتآ گهیمینمایدتاهر کسیاعتراضیداردویاوصیتنامهاز متوفینزداوباشد
از تاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
شعبه یک حوزه قضایی عسلویه
===============================================================================

بسیاردشواراست.مانهفقطدروا کسنزدنبلکهدر
رفتارهایماننیزخطاداشتهایمودر بدترینشرایط
اجازهمیدهیمافرادمراسمو گردهماییبرگزار کنند
ویابهمسافرتبروند،وقتیاجازهچنینرفتارهایی
را میدهیم ،وضعیتمان از این بهتر نمیشود و باید
از بابت این شرایط ابراز تأسف کرد».
تکنیک ما در وا کسیناسیون اشتباه بوده است
ناجیدررابطهباشایعاتفراوانی کهمطرحمیشود،
این گونه پاسخ میدهد« :اخیرا درباره وا کسن
سینوفارم نیز این شایعه سر زبانها افتاده بود که
وا کسندرجهدووارد کردهاند کهاینموضوعتکذیب
شدووزارتبهداشتوسازمانغذاوداروپاسخدادند
که چنین چیزی نیست .وا کسن یک مقوله کامال
علمی و تا کتیکی است ،این تا کتیک بسیار درست
است اما برای وا کسیناسیون یکسری تکنیک هم
وجود دارد و شاید این تکنیکها را بهدرستی اجرا
نکرد هایم ،بهعنوا نمثال مطالعات کشورهای
خارجی هم نشان داده که وا کسن سینوفارم در
افرادی که سن باالیی دارند ،آن اثرگذاری الزم را
بهنسبتسنینپایینترنداردولیبازهماثرگذاراست.
درهرصورتمیزانمرگومیروبیماریهایوخیمو
میزانبستریشدن گروهسنیباال کهوا کسنزدهاند،
نسبت به آنها که نزدهاند ،بسیار تغییر کرده است
ولیشایدبهتربودتصمیمدیگریرابرای گروهسنی
ی گرفتیم؛ اینیک تکنیک است ،تا کتیک
باالتر م 
نیست کهالبتهاینمواردهمدرآستانهاصالحشدن
است و درمجموع تزریق وا کسن بسیار مهم است

علیرضا ناجی :استانداردهای ما
دوگانه است؛ ا گر فردی ،سخنی علمی
رابرزبانبیاوردمحکوممیشودولیدر
نقطه مقابل وقتی فردی حرف و سخن
خرافهای را بر زبان میآورد که خالف
منافع جمعی و سالمت جامعه است،
ی گیرد
هیچ برخوردی با او صورت نم 
و میتواند جلوی بسیاری از بیماریهای شدید و
مرگومیر را بگیرد .تکنیک دوم هم این بود که ما
ی کهزمانبسیاریرا
زمانراازدستندهیم،درصورت 
در دولتروحانیاز دستدادیمومدامبراستراتژی
تولیدداخلتکیه کردیم،درحالیکهوا کسیناسیون
دوبال است ،یک بال آن واردات و بال دیگر تولید
وا کسن است و دیدیم که در برنامهریزیهایمان
برایتولیداتداخلیهمعقبماندیمواینهمیک
تکنیکاشتباهبودوباعثشدزمانهایطالییرااز
دستبدهیمامااینمسائلنبایدموجبشود کهما
وا کسیناسیون را زیرسؤال ببریم و ا گر در حال حاضر
در پیک کرونا ،وا کسیناسیون را انجام میدهیم و
افراد بهرغم تزریق ،به علت گردش باالی ویروس،
بیمار میشوند،اینربطیبهوا کسیناسیونندارد،
بلکه تکنیک ما اشتباه بوده است .ما در شرایط
فعلی،چارهاینداریمودرهرشرایطی کهباشیموا گر
سنگهماز آسمانبباردبایدسطحوا کسیناسیون
را افزایش دهیم و وا کسن را از تمامی منابع معتبر
وارد کنیم تا بتوانیم در آیندهای نزدیک از مواهب
چ کدام از مواردی که مطرح
آن بهرهمند شویم .هی 
کردم،وا کسنرازیرسؤالنمیبرد.مابامخالفتهای

بیجا و بیمورد ،بسیاری از وا کسنهای مفید دنیا
را زیرسؤال بردیم و مردم را بدگمان کردیم و حاال
باید بتوانیم به افکار عمومی پاسخ بدهیم .ما نباید
بعدازاینبگوییماینوا کسنخوباست،آنوا کسن
بداستوافرادعلمیبایدمراقباظهاراتشانباشند.
در حال حاضر وا کسیناسیون شتاب گرفته و وزارت
بهداشتبهفرماندهیبهرامعیناللهیدیدگاهبسیار
مثبتی نسبت به وا کسن دارند و به دنبال تولید و
واردات گستردهازتمامیمنابعمعتبرهستندوحتی
میتوان با تکنیکهای خاصی ،اثربخشی وا کسن
را افزایش داد .ما میتوانیم با مخلوط کردن و غیر
همجنس زدن وا کسنهای موجود هم سرعت
وا کسیناسیون را افزایش دهیم و هم پوشش را
بیشتر کنیم .اینها تکنیکهایی است که باید در
کمیتههای وا کسن و وزارت بهداشت موردبحث و
بررسی قرار بگیرد».
تأثیرگذاریوا کسیناسیوندر گرویمداخالت
غیردرمانی
رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه
علومپزشکیشهیدبهشتیدراینباره کهبرخیاز
ی گویندبهرغم
شایعهپرا کنانومخالفانوا کسنم 
افزایشسرعتوا کسیناسیونامااینمسئلهتأثیر
خودش را بر آمار جانباختگان روزانه نگذاشته،
توضیح میدهد« :باید هر دو دوز وا کسن تزریق
شود و زمان الزم که سه هفته بعد از دوز دوم
است ،گذرانده شود تا تأثیر و ایمنی به وجود
بیاید اما بهغیراز خود وا کسن باید تصمیمات
دیگری را هم اتخاذ کنیم ،باید در این شرایط که
سرعت وا کسیناسیون افزایشیافته ،مداخالت
غیردرمانی هم افزایش پیدا کند تا ویروس را از
گردش بیندازیم .مداخالت غیردرمانی به این
معناست که ا گر سطح تمایل مردم در رعایت
بهداشتاجتماعیبهسطحزیر40درصدرسیده،
بایدمردمراتشویقوتهدیدوجریمه کردوجلوی
مسافرتها را چه در داخل و چه خارج و جلوی
تجمعات را چه در داخل و چه در خارج گرفت و
ازطرفیبایدتعدادتستهایمانراافزایشدهیم
و میزان شناسایی بیماران را افزایش دهیم تا
بتوانیم آنها را درمان کرده و یا قرنطینه و ایزوله
کنیم،اینموارددر کنار وا کسیناسیونمیتواند
تأثیرگذارباشدوویروسرااز گردشبیندازدتااثرات
وا کسیناسیون مشهود باشد .ضمن آنکه آمارها
موجوداستومامیبینیممرگومیردربین گروهی
که وا کسن تزریق کردهاند بسیار کاهشیافته
است و بالغبر  90درصد از مرگومیرهایی که در
دنیامیبینیممربوطبهافرادیاست کهوا کسن
تزریقنکردهاند،ایننشاندهندهاثراتوا کسن
است .احتمال دارد در برخی از افراد به دلیل
بیماریهای زمینهای و پیری ایمونولوژیک،
اثراتوا کسنمتفاوتباشد.ما کشوریهستیم
که بیشترین بیماریهای مزمن متابولیک مثل
دیابت و بیماریهای قلبی و چاقی راداریم و
کشورها از این نظر باهم متفاوتاند ،بنابراین
اثرات وا کسن هم میتواند متفاوت باشد .ما
اثرات متقن وا کسن را در افرادی که به نسبت
ی کنیم و مطالعات در
سالم هستند ،مشاهده م 
افرادی که بیماریهای زمینهای دارند ممکن
است متفاوت باشد اما در اینها هم مؤثر است
و باید مطالعه کنیم که چه وا کسنی میتواند در
این افراد اثر بهتری داشته باشد .این موارد ،جز
همان تکنیکهاست که به آن اشاره کردم ولی
نباید این مسائل سبب شود که افراد وا کسن را
زیرسؤال ببرند».

آ گهی المثنی سند مالکیت پالک  9/37092بخش  4اندیمشک
خانم سوسن افزایشی با تسلیم دو برگ استشهاد تنظیمی دفترخانه  119اندیمشک مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پال ک  9/37092واقع در بخش  4اندیمشک که با شماره دفتر امال ک الکترونیک 139820317015001239
بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت آن به شماره چاپی 303488د 97صادر و تسلیم گردید حسب اعالم متقاضی به
علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند المثنی را نموده است .لذا به دستور تبصره ذیل ماده  120آیین نامه
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم
دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر
خواهد شد .ضمنا ششدانگ مورد ثبت به موجب نامه شماره  1399/11/25-139905817090000789اجرای اسناد
رسمی اندیمشک و نامه های شماره  1400/1/14-140037990000660634و 1400/3/12-140037990007297840
شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگستری اندیمشک توقیف میباشد.
مالف 4/2637
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک-رضایی میرقاید
===============================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای یگن قلی چوری فرزند سوهان به شماره ملی  2030901717باارائه دو برگ شهادت شهود مصدق مدعی شده که سند مالکیت
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری به مساحت 36/57مترمربع ذیل ثبت  17673صفحه  22جلد  134به شماره پالک ثبتی
 -1/54434اصلی بخش  10ناحیه دو حوزه ثبتی گنبدکاووس بنام آقای یگن قلی چوری ثبت و صادر گردیده و فاقد محدودیت رهنی و
بازداشتی میباشد .به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و لذا تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است .برابر
تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آ گهی میگردد لذا هر کس مدعی وجود سند
مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ده روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات به این اداره تقدیم نماید در غیر این صورت پس
از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهدشد.
مالف 8880
رضا سارانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
===============================================================================
آ گهی فقدان
سند مالکیت ششدانگ ساختمان تحت پالک  122فرعی از  40اصلی واقع در بخش  16قزوین ذیل ثبت دفتر امالک  52021دفتر  29صفحه
 319به شماره چاپی  325205به نام آقای داود کریمی فرزند موسی ثبت و صادر شده است .سپس مالک با ارائه دو برگ فرم شهود ممهور
به مهر دفترخانه اسناد رسمی  106آبیک مدعی فقدان سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
ملک مزبور را نموده است .علیهذا با توجه به ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم میگردد تا هر کس به هرنحوی از انحاء نسبت
به ملک مذکور حق داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد .از تاریخ انتشار آ گهی تا مدت
ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر در ظرف مدت مقرر اعتراضی
به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/6/24 :
علی مافی
ک آبیک
رئیس اداره ثبت اسناد و امال 
===============================================================================
به تاریخ  1400/4/22جلسه شورای حل اختالف شهر عسلویه در وقت فوقالعاده به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده
کالسه  1400/235تحت نظر است شورا پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت به خداوند منان
مبادرت به صدور رای بشرح ذیل مینماید.
شماره دادنامه 1400/4/29-1400/286
رای شورا
درخصوصدعویخواهانآقایداودآزادفرزندفتحاهللبهطرفیتخواندهشرکتدجبلمورانبانمایندگیآقایبشیرعبیاتفرزند
رضا دائر بر مطالبه مبلغ  90/000/000میلیون ریال بابت کارکرد یک دستگاه خودروی سواری پژو  405به شماره انتظامی  83ایران
 244س  48به انضمام هزینه دادرسی تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه
دادخواست و ضمایم آن بررسی قرارداد و اظهارات خواهان و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حضور نداشته و در قبال دعوای
مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده و الیحه ای تقدیم ننموده علیهذا این شورا مستندا به ماده  9قانون شورای حل اختالف و
مواد  198قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب با قبول دعوی مطروحه حکم به الزام خوانده پرداخت مبلغ
 90/000/000میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به ماده  515و  519از قانون مزبور به پرداخت مبلغ  1/125/000میلیون ریال
بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوی و همچنین پرداخت همچنین خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات از تاریخ
تقدیم دادخواست  99/12/25تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت
بیست روز پس از ابالغ واخواهی در شورا و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عمومی
شهرستان عسلویه میباشد.
تاریخ انتشار1400/6/24:
شعبه یک حوزه قضایی عسلویه
===============================================================================
آ گهی حصروراثت
آقایمیثمشهرت کریمیانفرزندمحمدتقیبهش.ش 1920192638صادرهاز اندیمشکدرخواستیبهخواستهصدور گواهیحصروراثت
تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم محمدتقی شهرت کریمیان به ش.ش  543صادره خرم آباد در تاریخ 1400/3/19در اندیمشک
اقامتگاه خویش فوت ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی میثم کریمیان ت.ت  1372/1/11کدملی  1920192638پسرمتوفی
 -2جواد کریمیان ت.ت  1368/10/27کدملی  1920041109پسرمتوفی
 -3وحید کریمیان ت.ت  1357/3/15کدملی  5289761683پسرمتوفی
 -4اسماعیل کریمیان ت.ت  1365/10/20کدملی 1931120900پسرمتوفی
 -5سعید کریمیان ت.ت  1352/3/15کدملی  5289761667پسرمتوفی
 -6حمید کریمیان ت.ت  1354/3/15کدملی 5289761675
 -7مریم کریمیان ت.ت  1363/10/1کدملی  1930929511دخترمتوفی
 -8ماهی مالریزی ت.ت  1334/3/5کدملی  4070226710همسرمتوفی
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود
از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهر حسینیه
حسن سپه وند
===============================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021002501مورخ  1400/6/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر هاشم زاده فرزند محمد
به ش.ش  2150076985صادره از قائم شهر در ششدانگ یک قطعه زمین دیمزار به مساحت  15125مترمربع پالک مفروزی از  461فرعی از
 124اصلی واقع در هرانده فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامه عادی مورخ  1400/3/25از هدایت محمودی و مع الواسطه از میریونس
حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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 اول1400/6/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/8 :
سجاد حسن پور-قائم مقام رئیس واحد ثبتی فیروزکوه
===============================================================================

