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شماره 10229

عبوراز اُمیکرونبهشرطواکسن

گروه اجتماعی
پایش های صورت گرفته در کشور ما نشان
ُ
می دهد ،موارد ابتال به امیکرون رو به افزایش است،
با این حال برخی امیدوارند که این سویه ،آغازی بر
پایان کرونا باشد و در نقطه مقابل گروهی ،شیوع و
گسترشآنرامقدمهیکبحرانجدیدوفرا گیرتوصیف
می کنند .به راستی کرونا چه هنگامی به خط پایان
میرسدو کدامیکازپیشبینیهاامکانتحققدارد؟
کسی به طور قطعی و مسلم پاسخ این پرسشها را
نمیداند،ا گرچه گاهیفرضیههایدلگرم کنندهای
ُ
مطرح می شود ،از جمله اینکه ،امیکرون می تواند
آغازی بر تبدیل کرونا به یک اپیدمی فصلی باشد،
اما بسیاری از متخصصان این گونه اظهارات را
خوشبینانهوغیرواقعبینانهدانستهوتأ کید کردهاند
باید به جای طرح این مباحث بر گسترش سطح
پوشش وا کسیناسیون و تزریق دز سوم متمرکز شد.
در کشور ما با کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میرهای
روزانه بسیاری این تصور را دارند که کرونا به پایان
رسیده است و شاید اظهاراتی از این دست ،مبنی بر
ُ
آنکهامیکرونبیخطروخفیفاستویااز کشندگی
کمتریبرخوردار است،موجبشدهتاسهلانگاری
و ساده اندیشی ها میزان رعایت شیوهنامه های
بهداشتی را به  47درصد و استفاده از ماسک را به
49درصدتنزلدهد،درصورتی کهدبیر کمیتهعلمی
کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار می دهد:
ُ
«این ساده انگاری است که فکر کنیم امیکرون
خفیف است و بنابراین همه چیز را رها کنیم .ا کنون
دربسیاریاز کشورهاتعدادبستریهایناشیازابتال
ُ
به امیکرون به میزان زیادی افزایش یافته و میزان
مرگ ومیر هم رشد داشته است».
از تأ کیدات دکتر پیام طبرسی -عضو کمیته علمی
ُ
کشوریمقابلهبا کرونانیزایناست که«اميكرونخفیف
نیست ».البته احتمال دارد عالیم آن در ابتدا کمتر
ُ
باشد،امادر بسیاریاز کشورهایی کهموجامیکرون
یهاطییکهفته گذشتهبه
شکل گرفته،تعدادبستر 
شدتباال رفتهاست.برایناساسطبرسیمی گوید:
«وقتی بیماری میچرخد ،متأسفانه قربانی هم
ُ
می گیرد .بنابراین امیکرون هم میتواند بیماری
شدیدباشدوهممیتواندمنجربهبستریفردشده
و در عین حال کشندگی هم دارد».
ُ
«اميكرون را نمیتوان یک سرماخوردگی درنظر
گرفت» ،این را دکتر مسعود یونسیان از دیگر اعضای
کمیتهعلمی کشوریمقابلهبا کرونابهخبرگزاریایسنا
می گویدوتصریحمی کند کهابتالبهاینسویهشدیدتر
ازسرماخوردگیاستومیتواندمواردبستریومنجر
به مرگ هم داشته باشد؛ ا گرچه شدت آن قدری
کمتر از واریانت دلتا است ،اما آنقدر شدت آن کمتر
نیست کهبگوییممانندسرماخوردگیاستونگران
آننباشیم.اینسویهمیتواندبهشدتتعدادموارد
راافزایشدهد کهباایناتفاقهماندرصد کمیهم
که نیاز به بستری و ونتیالتور دارند میتواند سیستم
بهداشتی درمانی را دچار مشکل کند.
اما نگران کننده تر آن است که میزان تزریق دز سوم
به کندی پیش می رود و به طورکلی سرعت موارد

لزوم بازنگری بر روی ترکیب واکسن ها و استفاده از پلتفرم های مؤثرتر

جدید تزریق بسیار کاهش یافته« ،انجام مداخالت
اقناعی و اجباری برای وا کسیناسیون» از اظهارات
یونسیان است ،او توضیح می دهد« :از جمعیت
 ۶۷میلیون نفری که انتظار داشتیم وا کسن تزریق
کنند ،حدود  ۶۰میلیون نفر برای دز اول وا کسینه
شدند،ولیسرعتمواردجدیدتزریقبسیار کاهش
یافته است؛ تا جایی که تزریق نوبت اول به روزی
حدود۵۰هزار نفررسیدهاست».درحالی کهبه گفته
یونسیان ،به نظر می رسد یک سوم و یا یک چهارم
مواردابتالمربوطبهسویهجدیدباشدواینمیتواند
در ادامه برای ما مشکل ساز شود.
کمیته علمی کشوری کووید  ۱۹نیز پیش بینی کرده
ُ
است کهطیچندهفتهآیندهشاهدپیکاميكروندر
کشور خواهیمبودوشایداینپرسشبهذهنخیلی
ُ
از ماخطور کردهباشد کهچراتا کنوناميكرون آنطور
کهانتظار میرفتشدتنگرفتهوچرادر آمریکاواروپا
فاجعه ای در حال رخ دادن است و در این کشورها
ُ
شاهد شیوع گسترده تر اميكرون هستیم؟ آیا پاسخ
را باید در اظهارات محمدمهدی گویا -رئیس مرکز
مدیریتبیماریهایوا گیروزارتبهداشتجستجو
کرد که اخیرا اعالم کرده است« :به اندازه کافی کیت
ُ
تشخیصیامیکروننداریم».اواظهارامیدواری کرده
ُ
استباتولید کیتتشخیصیاميكروندر کشور،دست
ما برای انجام تستهای بیشتر باز شود.
نقشایمنیحاصلازعفونتطبیعیوا کسنها
ُ
در شدت نگرفتن اميكرون
دکتر «علیرضا ناجی» -رئیس مرکز تحقیقات
ویروسشناسیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
در گفت و گو با «رسالت» به این سؤال و ابهاماتی که
وجود دارد ،پاسخ داده است« :ا گر مشاهده می
ُ
کنید که تعداد موارد آلوده به اميكرون در اروپا و
آمریکا زیاد است به تعداد تست های بسیاری که
انجاممیدهند،برمی گردد.در کشور مانمونههای
فراوانیرادراطرافخودمیبینیم کهسرماخوردهاند
اما تست نمی دهند و ا گر بدانیم تعداد مبتالیان
ُ
اميكرون در کشور به چه میزان است ،باید تعداد
تست هایمان را باال ببریم و افرادی که بیماری های
تنفسی دارند را تست کنیم تا بدانیم وضعیت به چه
صورتاست،اماجدااز اینمسئله،مادوپیکبلند
را از اسفندماه تا کنون گذرانده ایم و تعداد بسیاری
از مردم ما نیز آلوده شده اند و به هر صورت ایمنی
حاصل از عفونت طبیعی را هم باید در نظر بگیریم و
اینکه اخیرا در ایران سرعت وا کسیناسیون افزایش
یافته است .کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار زودتر
ازماوا کسیناسیونراشروع کردهاندوبازگشاییهای
بسیار گسترده ای داشته اند و همه این ها موجب
ُ
شدهتاهنوز اميكروندر کشور ماآنطور کهانتظار می
رفتشدتنگیرد.اماا گرمدتیبگذردوایمنیحاصل
از عفونت طبیعی وا کسن ها کاهش پیدا کند ،این
احتمالوجوددارد کهپیکیاز کوویدراتجربه کنیم.
بههمینعلتبایدبهتزریقدزهایبوسترتوجه کرد،
در حال حاضر تزریق این دز در کشور ما شروع شده
و امیدواریم رنج سنی پایین تر یعنی گروه سنی زیر
 12سال هم به چرخه وا کسیناسیون وارد شوند تا

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرمان شهر مجازی ویرا در تاریخ  1400/10/23به شماره
ثبت8773بهشناسهملی14010693395ثبتوامضاءذیلدفاترتکمیل گردیده کهخالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
موضوع فعالیت ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و
انجام کلیهخدماتمرتبطوقابلارائهدر دفاترپیشخواندولتوبخشعمومیغیردولتی
تولیدمحتواوبازاریابیدیجیتال-تستنفوذوامنیتالکترونیکتصدیبهفعالیتخدماتی
و نظافتی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها تولید و
ارائهرایانهتولیدوارائهدستگاههایجانبیتولیدوپشتیبانینرمافزارهایسفارشمشتری
ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و  CDاطالعاتی تولید داخل خدمات شبکه های
اطالع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی شبکه داده ها (ارائه اجرا
و پشتیبانی) موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی استان سمنان شهرستان سمنان بخش مرکزی شهر سمنان محله معلم بلوار بسیج
خیابان شهید جالل طاهریان پال ک  148طبقه سوم واحد  4کدپستی 3514733869
شعب:
شعبه یک سرخه به شناسه ملی  14010693401نشانی استان سمنان شهرستان سرخه بخش
سرخهشهرسرخهمحلهبلوار انقالبخیابانشهید کالمی کوچهشهیدانقاضیپال ک6طبقه
همکف کدپستی  2551996948آقای سعید وطنی به سمت مدیر شعبه ،شعبه یک سرخه
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10/000/000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم مریم پهلوانی به شماره ملی  4569502032دارنده  9500000ریال سهم الشرکه
آقای سعید وطنی به شماره ملی  4569732631دارنده  500000ریال سهم الشرکه
مدیرعامل
خانم مریم پهلوانی به شماره ملی  4569502032به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات
قراردادهاعقوداسالمیوهمچنین کلیهنامههایعادیواداریباامضاءمدیرعاملهمراه
با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آ گهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سمنان
============================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آ ئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای اصالحی شماره
140060312005003736مورخ1400/9/6هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیعلیآبادسلسلهایادیاز مالک
آقای غالم کاویانی کتولی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412005000153
تقاضای خانم زهرا کارگر به ش.ش  48کدملی  2269980522صادره از علی آباد فرزند
یوسفعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 147/44مترمربع مفروز و مجزا شده از پال ک از  -19اصلی واقع در علی آبادکتول خیابان
امام رضا-خیابان فردوس (21کوچه جهاد کشاورزی) کوچه نصر یکم بن بست دست چپ
بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در
روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/11 :
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
============================================================
آ گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر ماده  3و ماده  13آ ئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای اصالحی شماره
140060312005003736مورخ1400/9/6هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیعلیآبادسلسلهایادیاز مالک
آقای غالم کاویانی کتولی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1400114412005000153
تقاضای خانم زهرا کارگر به ش.ش  48کدملی  2269980522صادره از علی آباد فرزند
یوسفعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت
 147/44مترمربع مفروز و مجزا شده از پال ک از  -19اصلی واقع در علی آبادکتول خیابان
امام رضا-خیابان فردوس (21کوچه جهاد کشاورزی) کوچه نصر یکم بن بست دست چپ
بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در
روزنامه محلی و کثیراالنتشار آ گهی میشود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/11 :
مالف 240
محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک علی آبادکتول
============================================================

می تواند به یک بیماری فصلی مثل آنفلوآنزا تبدیل
شود کهناجیدراینارتباطتوضیحمیدهد«:صحبت
هاییازایندستهمیشهمطرحاستووقتیویروس
بچرخد ،اصطالحا می گویند ضعیف می شود اما
واقعیت آن است که این موضوع برای همه ویرس
ها صادق نیست و باید ببینید که ویروس چه روش
تکاملی را کسب می کند ،ویروس ها برای پایداری،
باید بتوانند خود را منتقل کنند .میزان بار ویروسی
تولیدباال کهباعثمیشودشانسانتقالآنازفردی
به فرد دیگر باالتر رود ،در ویروس ها مکانیزم های
مختلفی دارد .ممکن است ویروسی مثل مرس،
پاندمیآنفلوآنزای1918وابوال باایجادبیماریهای
بسیار شدید این کار را انجام دهد اما ویروس کووید
با هوشیاری بیشتری عمل کرده و با کسب تمامی
تجارباحتیاجیندارد کهبیماریشدیدیایجاد کرده
و میزبانش را بکشد و منتقل کند .در واقع مکانیزمی
را کسب کرده که بتواند در یک حدی با پایین و باال
کردن و با سرعت افزایش میزان بار ویروسی و تکثیر
باالیی که ایجاد می کند ،خودش را منتقل کند و
در افرادی که ممکن است عالئم بالینی زیادی هم
نداشته باشند ،آن را منتقل کنند .به نظر نمی رسد
که این ویروس تمایل داشته باشد خود را ضعیف
کند و به همین حالت می ماند.

ُ
سطح پوشش باالتر برود و پیکی از اميكرون یا هر
واریانت دیگری رخ ندهد .البته ما در آمریکا و اروپا
می بینیم که به رغم شیوع گسترده تر ،مرگ و میر
ُ
بیشتری هم اتفاق می افتد ،اميكرون کشندگی
کمتری نسبت به دلتا دارد ،اما به طورکلی باید صبر
کنیم تا اطالعات جدیدتر و جامع تری بهدستمان
ُ
برسد .باتوجه به خصوصیات اميكرون که دارای
سرعتانتشاروشیوعبسیارباالتریبودهوایمن گریز
است ،باید عنوان کرد ،هرچقدر شیوع یک ویروس
باالتر باشد ،تعداد بیشتری از افراد را درگیر می کند،
بنابراینمیزانافرادی کهنیاز بهبستریشدندارند
وبهمرا کزدرمانیوبیمارستانمراجعهمی کنندوبه
هماننسبتسهمافرادی کهبهنوعشدیدتربیماری
مبتال می شوند ،افزایش می یابد و افراد باتوجه به
فا کتورهای خطری که دارند ،می توانند حساسیت
ُ
نسبتبهاميكرونوبهطورکلی کوویدداشتهباشند
که در بین این فا کتورهای خطر؛ سن ،بیماری های
زمینه ای و کاهش ایمنی نسبت به وا کسنی که قبال
زده اند ،می تواند تأثیرگذار باشد .به غیر از مواردی
که مطرح شد ،باید به این موضوع هم اشاره کرد که
سطح وا کسیناسیون خیلی از این کشورها مناسب
نیست .به عنوان نمونه ،در آمریکا مدت مدیدی
است که هنوز آمار دو دز وا کسن آنها در حدود
58تا60درصدماندهاستوبسیاریاز گروههاحاضر
به تزریق وا کسن نیستند ،به هر حال این کشور،
جمعیتبسیارباالییدارد کههنوزوا کسننزدهاندو
باتوجهبهاینکهوا کسیناسیونآنهاقبالانجامشده،
طبیعتا سطح ایمنی پایین آمده است و باتوجه به
ُ
آنکهاميكرونایمن گریزاست،باعثشده کهشیوع

بسیار باالیی در این کشور و جوامع اروپایی به وجود
آید و به همان نسبت بیماری شدید و مرگ و میر هم
وجودداشتهباشد.در کشورماهممواردیمیبینید
ُ
که افراد اميكرون گرفته اند و در ICUبستری هستند
و احتمال مرگ آنها وجود دارد».
ُ
اميكرون چه زمانی سویه غالب می شود؟
ُ
ناجیدر خصوصزمانغالبشدنسویهاميكرونو
پیشبینیشدتپیکششم،می گوید«:مادامی که
بهتزریقوا کسنودزبوسترتوجهنکنیموتاهنگامی که
وا کسنهایمؤثروخوبینداشتهباشیم،ایناحتمال
ُ
وجود دارد که اميكرون به سویه غالب تبدیل شده
و پیک هایی به شدت پیک های گذشته را تجربه
کنیم.هنگامی کهدلتافرا گیرشد،اینصحبتمطرح
بود که باید ترکیب وا کسن را تغییر دهیم ولی ا کنون
چون ترکیب آن را عوض نکرده ایم ،به سمت دزهای
بوستر می رویم تا بتوانیم ایمنی را تقویت کرده و
میزان آنتی بادی را علیه پروتئین اسپایک باال ببریم
ُ
وعملکردمناسبینسبتبهاميكرونداشتهباشیم.
ا گر رقم وا کسن هایی که در حال تزریق هستیم در
همینحدباقیبماندوآنتعدادی که گفتهمیشود
هنوزوا کسننزدهاند،همچنانبرایوا کسیناسیون
مراجعه نکنند ،مشکل آفرین خواهد بود ،باتوجه به
آنکه ما در حال حاضر وا کسن هایی تزریق می کنیم
کهاز نظر کفایتنسبتبهآنچهدر کشورهایاروپایی
وآمریکاییاز فایزر ومدرناوآسترازنکاتزریقمیشود،
کیفیت پایینی تری دارند و به همین دلیل ممکن
است طی چند هفته آینده پیک تازه ای رخ دهد،
همانطور که کمیتهعلمیمقابلهبا کرونانیزبراساس
مستنداتی که در اختیار دارد ،عنوان کرده دو تا سه

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی  59اصلی بخش 16
 12155فرعی بنام آقای وحید صمدی انزابی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است که ده سیر از کل عرصه وقف میباشد به مساحت  144/40مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای قدرت
بذار چمازکتی مالک رسمی
 12155فرعی بنام آقای حنظله هادی نژاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث
بنا شده است که ده سیر از کل عرصه وقف میباشد به مساحت  144/40مترمربع خریداری مع الواسطه از آقای
قدرت بذار چمازکتی مالک رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 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 موکول 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
مالکیتمانعاز مراجعهمتضرر بهدادگاهنیست.بدیهیاستبرابرماده 13آئیننامهمذکور در موردقسمتیاز امالکی
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 با اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
مالف 1257243
رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
============================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و
برابر رای شماره  140060310013016654مورخ  1400/9/1هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم هویدا قوام فرزند محمد نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  112/27مترمربع که مقدار  60سیر مشاع عرصه وقف میباشد
به شماره پالک  79فرعی از  5اصلی واقع در قریه افراده بخش  2خریداری شده از آقای احمد شبانی مالک رسمی
محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/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 و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 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 موکول 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
مالف 1258438
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
عین اله تیموری
============================================================
رای افرازی ماده  6آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع
برابر ماده  6آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع بشرح ذیل درخصوص افراز سهم مالکانه آقایان -1محمد
نورناروئی -2محمدغنی شهنوازی مهر -3اقبال یارمحمدزهی-4گرنچنی و  -5خانم رقیه معصومی مالکین مشاعی
قسمتی از پالک  4751فرعی از  -407اصلی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان که سند مالکیت  42سهم
مشاع از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  41170ص  133دفتر جلد  274بنام آقای نواب بزرگزاده و سند
مالکیت  42سهم مشاع از 193سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  41171ص  136دفتر جلد 274بنام آقای شیرمحمد
بزرگزاده و سندمالکیت  21سهم مشاع از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  40175ص  148دفتر جلد  274بنام
خانم ظهرملک بزرگزاده و سندمالکیت  42سهم مشاع از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  41171ص  136دفتر
جلد  274بنام آقای شیرمحمد بزرگزاده و سندمالکیت  21سهم مشاع از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت
 40175ص  148دفتر جلد  274بنام خانم ظهرملک بزرگ زاده و سندمالکیت  42سهم مشاع از  192سهم از ششدانگ
یکباب منزل ذیل ثبت  40172ص  139دفتر جلد  274بنام آقای خالد بزرگزاده و سندمالکیت  21سهم مشاع از  192سهم
از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  40173ص  142دفتر جلد  274بنام خانم خاتون برهانی و سندمالکیت  21سهم
مشاع از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل ذیل ثبت  40174ص  145دفتر جلد  274بنام خانم گوهرخاتون بزرگ زاده
از پالک  4751فرعی از  407اصلی صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی شماره  1395/4/3-29636دفترخانه
 57ایرانشهر خانم گوهرخاتون بزرگ زاده و آقای نواب بزرگزاده و آقای شیرمحمد بزرگزاده و خانم ظهرملک بزرگ زاده
و آقای خالد بزرگزاده و تمامی سهام خود را به آقای ابراهیم ریگی یوسف آبادی انتقال قطعی نمودهاند سپس برابر
سند قطعی شماره  1395/4/21-29766دفترخانه  57ایرانشهر آقای ابراهیم ریگی یوسف آبادی مقدار 13/9920سهم
از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل پالک  4751فرعی از  407اصلی را به آقای احمد سجادی و مقدار  24/3640سهم
از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل پالک  4751فرعی از  407اصلی را به آقای محمد نور ناروئی و مقدار 31/3260
سهم از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل پالک  4751فرعی از  407اصلی را به خانم رقیه معصومی و برابر سند قطعی
شماره1395/5/6-29949دفترخانه57ایرانشهرمقدار 13/9290سهماز 192سهماز ششدانگیکبابمنزلپالک4751
فرعی از  407اصلی را به آقای اقبال یارمحمدزهی گرنچنی و برابر سند قطعی شماره  1395/6/11-30267دفترخانه
 57ایرانشهر مقدار  35/5000سهم از  192سهم از ششدانگ یکباب منزل پالک  4751فرعی از  407اصلی به آقای محمد
غنی شهنوازی مهر انتقال قطعی یافته است که سندمالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است.
-1حدود و مشخصات قطعه اول افرازی که در سهم خواهان آقای اقبال یارمحمدزهی گرنچنی قرار گرفت ششدانگ
یکباب منزل به مساحت  246/40مترمربع دارای پالک  4813فرعی از  407اصلی مفروز و مجزی شده از  4751فرعی از
اصلی مذکور واقع در مزرعه کلینک علیا جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان به حدود شماال در دو قسمت اول

هفته آینده شاهد بروز پیک ششم خواهیم بود و ما
در کشورمان افرادی را داریم که بسیار قبل تر وا کسن
زدهاندودر حالحاضرسطحایمنیآنها کاهشیافته
وعمدتاوا کسنهاییتزریق کردهاند که کفایتباالیی
نداشتهوایمنیخیلیقویایهمایجادنکردهاست،
در اینوضعیتبهدنبالبازگشاییمدارسهستیم،
شواهدی وجود دارد که بسیاری از دانش آموزان
ُ
در کالس درس به اميكرون مبتال شده اند ،در هر
صورت وقتی مرا کز عمومی را بازگشایی می کنید،
بایدمنتظرخیزیاز کوویدباشید.البتهمعتقدمخیز
بسیار قوی و جدی ای نخواهد بود اما ممکن است
پس از آنکه ایمنی کاهش پیدا کند ،خیز بلندتری را
نسبت به زمان کنونی شاهد باشیم .از سوی دیگر،
احتمالپیشبینیپیکششمدر چندهفتهآینده،
به این خاطر است که مقررات و محدودیتی اعمال
نشده و شیوهنامه های بهداشتی به درستی رعایت
نمی شود .در هرحال ،وزارت بهداشت ،مغز متفکر
کووید است و ا گر کمیته علمی مسئله ای را عنوان
می کند ،باید به آن اهتمام داشت و قبول کرد ،نباید
آن مسئله را در کمیته دیگری مثل ستاد ملی مقابله
با کرونا خنثی کرد .بنابراین ابتدا باید تکلیف مان با
خودمان مشخص باشد .وزارت بهداشت و کمیته
علمی با تمام مجموعه ها و زیرمجموعه هایش که
ممکناست کمیو کاستیهمداشتهباشند،درحال
حاضر متخصص ترین نظریات را در مورد کووید ارائه
می کنند،بنابرایندربازگشاییهابایدحواسمانباشد
و مثل پیک چهارم و پنجم غافلگیر نشویم».
فرضیه های فریبنده
برخی از کارشناسان مطرح کرده اند که کووید

ُ
علیرضاناجی:الزمهمبارزهبااميكرون،
وا کسیناسیونسراسریدر تمامدنیاو
بازنگری بر روی ترکیب وا کسن هاست
و باید وا کسن های مؤثرتری علیه
واریانت ها داشته باشیم و با توجه
به تجربیاتی که در حال حاضر کسب
کردهایم،میدانیمویروسممکناست
در کجاموتاسیونراایجاد کند،لذاباید
ترکیبی از وا کسیناسیون سویههای
قدیمی و سویه های جدید در دستور
کارمان باشد تا عملکرد بهتری از خود
نشان دهد
امیدوارماشتباه کنماماتصورمایننیست که کووید
به بیماری فصلی مثل آنفلوآنزا تبدیل شود .به نظر
می رسد که ما با این فرضیه ها خودمان را فریب
می دهیم .ما باید به صورت سفت و سخت با کووید
مبارزه کنیموتمامیاقداماتی کهمیتواندویروسرااز
گردشبیندازد،انجامدهیم کههمانرعایتپروتکل
هایبهداشتیواقداماتغیردرمانیووا کسیناسیون
است.مشخصنیستتغییراتبعدیویروسچگونه
است،وقتی کهواریانتدلتاآمد،همه گفتند کهباید
ُ
وا کسنهایمانراتغییردهیموا کنوناميكرونآمده،
واریانتی کهشیوعبسیارباالییایجادمی کندومعلوم

دربودیوار بهطول()4/00چهار متربه کوچهدومپیاستبهطول()6/10ششمترودهسانتیمتربهقطعهدوتفکیکی
شماره چهارهزار و هشتصد و دوازده فرعی از چهارصد و هفت اصلی شرقا پی است به طول ( )24/50بیست و چهار متر و
پنجاهسانتیمتربهقطعهدوتفکیکیشماره4812فرعیاز چهارصدوهفتاصلیجنوباپیاستبهطول()10/00دهمتر
بهقطعهچهارمتفکیکیشماره 4814فرعیاز چهارصدوهفتاصلیغربادر دوقسمتاولبهدیوار بهطول()3/90سه
متر و نود سانتی متر به شماره شش فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم دیوار به طول ( )21/00بیست متر به شماره شش
فرعی از چهارصد و هفت اصلی بها برابر ارزیابی مبلغ  12000000ریال حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد.
-2حدود ومشخصات قطعه دوم افرازی که در سهم خواهان آقای محمدغنی شهنوازی مهر قرار گرفت .ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت  435/40مترمربع دارای پالک  4812فرعی از  407اصلی مفروز و مجزی شده از  4751فرعی
از اصلی مذکور واقع در مزرعه کلینک علیا جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش  5بلوچستان به حدود شماال در سه قسمت
اول پی است به طول ( )7/00هفت متر به شماره  3764فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم پی است به طول ()8/50
متر هشت متر و پنجاه سانتی متر به شماره  3765فرعی از چهارصد و هفت اصلی سوم پی است به طول ( )2/25دو متر و
بیستوپنجسانتیمتربهقطعهیکتقکیکیشماره4811فرعیاز چهارصدوهفتاصلیشرقاپیاستبهطول()33/14
سی و سه متر و چهارده سانتی متر به قطعه یک تفکیکی شماره  4811فرعی از چهارصد و هفت اصلی جنوبا در دو قسمت
اول پی است ( )8/66هشت متر و شصت و شش سانتی متر به قطعه پنج تفکیکی شماره 4815فرعی از چهارصد و هفت
اصلی دوم پی است به طول ( )3/07سه متر و هفت سانتی متر به قطعه یک تفکیکی شماره  4814فرعی از چهارصد و
هفت اصلی غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول پی است به طول ( )24/50بیست و چهارمتر و پنجاه
سانتی متر به قطعه سه تفکیکی شماره  4813فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم پی است به طول ( )6/10شش متر و
ده سانتی متر به قطعه سه تفکیکی شماره  4813فرعی از چهارصد و هفت اصلی سوم پی است به طول ( )8/00هشت
متر به کوچه بها برابر ارزیابی مبلغ  20000000ریال حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد.
-3حدودومشخصاتقطعهسوم افرازی کهدر سهمخواهانخانمرقیهمعصومیقرار گرفتششدانگیکقطعهزمین
به مساحت  389/70مترمربع دارای پالک  4815فرعی از  407اصلی مفروز و مجزی شده از  4751فرعی از اصلی مذکور
واقع در مزرعه کلینک علیا جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش پنج بلوچستان به حدود شماال در دو قسمت اول پی است
به طول ( )8/20هشت متر و بیست سانتی متر به قطعه دو تفکیکی شماره  4812فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم پی
استبهطول()8/40هشتمتروچهلسانتیمتربهقطعهیکتفکیکیشماره4811فرعیاز چهارصدوهفتاصلیشرقا
پیاستبهطول()21/80بیستویکمتروهشتادسانتیمتربهقطعهیکتفکیکیشماره4811فرعیاز چهارصدوهفت
اصلیجنوباپیاستبهطول()17/08هفدهمتروهشتسانتیمتربهقطعهیکتفکیکیشماره4814فرعیاز چهارصد
و هفت اصلی غربا پی است به طول ( )25/50بیست و پنج متر و پنجاه سانتی متر به قطعه چهار تفکیکی شماره 4814
فرعی از چهارصد و هفت اصلی بها برابر ارزیابی مبلغ  18000000ریال حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد.
 -4حدود و مشخصات قطعه چهارم افرازی که در سهم خواهان آقای محمد نور ناروئی قرار گرفت ششدانگ یک قطعه
زمین به مساحت  350مترمربع دارای پالک  4814فرعی از  407اصلی مفروز و مجزی شده از  4751فرعی از اصلی
مذکور واقع در مزرعه کلینک علیاء جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش پنج بلوچستان به حدود شماال در دو قسمت اول
پی است به طول ( )10/00ده متر به قطعه سه تفکیکی شماره  4813فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم پی است به
طول ( )3/40سه متر و چهل سانتی متر به قطعه دوم تفکیکی شماره  4812فرعی از چهارصد و هفت اصلی شرقا پی
است به طول ( )24/70بیست و چهار متر و هفتاد سانتی متر به قطعه پنج تفکیکی شماره  4815فرعی از چهارصد و
هفت اصلی جنوبا پی است به طول ( )13/10سیزده متر و ده سانتی متر به کوچه غربا به دیوار به طول ( )27/10بیست
و هفت متر و ده سانتی متر به شماره شش فرعی از چهارصد و هفت اصلی بها برابر ارزیابی مبلغ  16000000ریال حقوق
ارتفاقی و صاحبان آن ندارد.
ب :حدود باقیمانده افرازی که در سهم خواندگان قرار گرفته ششدانگ باقیمانده به مساحت  1030/50مترمربع دارای
پالک  4811فرعی از چهارصد و هفت اصلی واقع در مزرعه کلینک علیا جزء قطعه یک از بخش  5بلوچستان که در سهم
خواندگان قرار گرفت به حدود شماال مرزیست به طول ( )13/95سیزده متر و نود و پنج سانتی متر به تعریض خیابان
شرقا در پنج قسمت که قسمت دوم آن شمالی است .اول دیواریست به طول ( )26/55بیست و شش متر و پنجاه و پنج
سانتی متر به چهارصد و هفت اصلی دوم پی است به طول ( )3/80سه متر و هشتاد سانتی متر به چهارصد و هفت اصلی
سوم به دیوار به طول ( )16/25شانزده متر و بیست و پنج سانتی متر به چهارصد و هفت اصلی چهارم به دیوار به طول
( )4/75چهارمتر و هفتاد و پنج سانتی متر به چهارصد و هفت اصلی پنجم به دیوار به طول ( )41/88چهل و یک متر و
هشتاد و هشت سانتی متر به چهارصد و هفت اصلی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است.اول پی است
به طول ( )2/60دو متر و شصت سانتی متر به تعریض خیابان دوم پی است به طول ( )21/80بیست و یک متر و هشتاد
سانتی متر به قطعه پنج تفکیکی شماره  4815فرعی از چهارصد و هفت اصلی سوم پی است به طول ( )8/40هشت متر
و چهل سانتی متر به قطعه  5تفکیکی شماره  4815فرعی از چهارصد و هفت اصلی غربا در شش قسمت که قسمت پنجم
آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است .اول پی است به طول ( )33/14سی و سه متر و چهارده سانتی متر به قطعه
دو تفکیکی شماره  4812فرعی از چهارصد و هفت اصلی دوم پی است به طول ( )2/25دو متر و بیست و پنج سانتی متر
به قطعه دو تفکیکی شماره  4812فرعی از چهارصد و هفت اصلی سوم پی است به طول ( )16/80شانزده متر و هشتاد
سانتی متر به شماره  3765فرعی از چهارصد و هفت اصلی چهارم پی است به طول ( )6/70شش متر و هفتاد سانتی متر
بهوراءخیاباننجمپیاستبهطول()0/40چهلسانتیمتربهوراءخیابانششمپیاستبهطول()9/40نهمتروچهل
سانتی متر به وراء خیابان بها برابر ارزیابی مبلغ  47000000ریال حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد.
و چنانچه مالکین مشاعی اعتراضی نسبت به عملیات افرازی دارند ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به دادگاه صالحه
محل وقوع ملک تسلیم نمایند .در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مقرر نسبت به اداره عملیات ثبتی و صدور سند
مالکیت اقدام خواهد شد.
حدود بشرح نقشه ذیل میباشد.
تاریخ انتشار1400/10/25:
مالف 244/1400

اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر
============================================================

نیستواریانتبعدیاز کجابیایدوچهخصوصیاتی
داشتهباشد،بنابراینآدرسهایی کهدادهمیشود،
بسیار آدرسهای غلطی هستند».
بازنگری بر روی ترکیب وا کسن ها
رئیسمرکزتحقیقاتویروسشناسیدانشگاهعلوم
پزشکیشهیدبهشتیمعتقداست«:مانبایدبهاین
موضوعات دلخوش باشیم ،بلکه باید شیوه مبارزه
بسیار قویوهوشمندانهایرااتخاذ کردهودر سطح
جهانیواکسیناسیون گستردهایانجامشودتابتوانیم
جلویپیدایشواریانتهایمختلفرابگیریم،هیچ
کس نمی تواند به ما این گارانتی را بدهد که واریانت
بعدی چگونه است؛ آیا ضعیف تر است و یا قوی تر؟
تمایلویروسبهایجادواریانتهاییاست کهبرای
ُ
مامشکلایجادمی کند.اميكرونی که گفتهمیشود
بیماریضعیفتریمیدهد،وضعیت کنونیرارقم
زده ،البته معتقدم این سویه خفیف تر نیست و ما
شواهدیاز آنداریم کهباانتقالوسیعآندر جامعه
می تواند بسیاری از افراد را درگیر کند ،بنابراین نباید
به یکسری از فرضیه ها دلخوش بود .ویروس کووید
همیشهدر یکحدیخودرانگهداشته،همانطور
که با دلتا همین کار را کرد و سراسر دنیا را فرا گرفت و
ُ
با اميكرون نیز این اتفاق افتاده و در بسیاری از نقاط
ُ
جغرافیاییا کثریتجامعه کوویدرااميكرونتشکیل
می دهد ،لذا معلوم نیست که این ویروس در آینده
چهتغییراتیداشتهباشدومابایداصولیباآنمبارزه
کنیم کهالزمهاش،وا کسیناسیونسراسریدر تمام
دنیا و بازنگری بر روی ترکیب وا کسن هاست و باید
وا کسنهایمؤثرتریعلیهواریانتهاداشتهباشیمو
باتوجهبهتجربیاتی کهدرحالحاضر کسب کردهایم،
میدانیم کهویروسممکناستدر کجاموتاسیون
را ایجاد کند ،بنابراین باید ترکیبی از وا کسیناسیون
سویههایقدیمیوسویههایجدیددردستور کارمان
باشد تا عملکرد بهتری از خود نشان دهد و دولت ها
باید بموقع تصمیمات الزم را اتخاذ و جلوی گردش
ویروس را بگیرند .وا کسن سینوفارم بسیار خدمت
کردهاستاماباتوجهبهشرایطموجودبایدتغییراتی
را در این زمینه اعمال کرد ،همانطور که حدود  8ماه
پیش مقامات بهداشتی چین عنوان کرده اند که
درسیاستوا کسیناسیونخودبهآنموفقیتهای
موردانتظار،نرسیدهاند.پلتفرمغیرفعال،نمیتواند
خیلی با این ویروس مقابله کند .ما باید پلتفرمی از
وا کسن ها داشته باشیم که عالوه بر تهییج و تقویت
و تحریک سیستم ایمنی هومورال ،ایمنی سلولی
قوی ای هم علیه پروتئین اسپایک بهوجود بیاورد
که وا کسن های «مسنجر آر ان ای» و «وکتوری» و
«پروتئینی» از آن جمله اند .ما ا گر به مطالعات نگاه
کنیم ،وا کسن هایی مثل سینوفارم و سینووک در
ُ
پایین ترین سطح ایمن زایی و مبارزه علیه اميكرون
قرار دارندوبسیاریاز کشورها کهسینوفارماستفاده
می کردند،از زمانی کهدلتاآمد،برایدز بوسترخود،
وا کسن هایی مثل آسترازنکا و فایزر را تزریق کردند.
ما باید از این واقعیت ها درس بگیریم و به سمت
وا کسنهاییبرویم کهدارایعملکردباالییهستند.
البتهایرانمحدودیتهایخاصخودراداردوباید
بر روی وا کسن های داخلی مثل پاستوکووک پالس
که می دانیم پروتئینی هستند و ایمنی خوبی می
دهند ،آزمایش های مربوط به این موضوع صورت
ُ
گرفته و مشخص شود که در مورد اميكرون چه
عملکردیدارد.ا گرخوببود،نگهمیداریم،استفاده
می کنیموجلومیرویم.ا گراینطورنبودبایدتغییراتی
رادرآناعمال کنیم،همانطور کهدرموردسینوفارم
نیز به همین صورت است و چینی ها وا کسن جدید
پروتئین بیس را درست کرده اند که برای دز بوستر

خود از آن استفاده می کنند و می گویند سطح
آنتی بادی باالتری نسبت به دز بوستر سینوفارم
می دهد؛ این ها مواردی است که باید به آن توجه
شود.باتوجهبهآنکهتولید کنندهپاستوکووکهستیم
بایدتولیدمحتوایعلمیهمانجامدهیموفقطتولید
وا کسنمهمنیست،بلکهپایشواثربخشیآنبرروی
واریانتهایدیگرهماهمیتدارد.همهدنیانیزاین
مسئله را قبول دارند که وا کسن های «وکتوری» و
«مسنجرآرانای» کهدرحالحاضروجوددارد،بسیار
بهتر از وا کسن های غیرفعال هستند».
 2022سال پایان کرونا؟
ناجی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است ،دز چهارم
وا کسن هم تزریق شود؟ بیان می کند« :بسیاری از
کشورهادرمورددزچهارمبرایبعضیازبیماریهای
خاص صحبت می کنند .مثل بیمارانی که سیستم
ایمنیضعیفیدارندویک کشوریممکناستبرای
کادر درمان هم دز چهارم را تجویز کند .ا گر کووید در
طول زمان بماند ،به دلیل تغییراتی که دارد ،باید
دزهایبوسترراتزریق کنیمومبارزهدقیقواز گردش
انداختن ویروس بسیار مهم است».
سازمانجهانیبهداشت،سال2022راسالپایان
کرونا عنوان کرده ،موضوعی که تعجب بسیاری
از متخصصان و صاحب نظران را برانگیخته و
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه تشریح
می کند« :آنچه سازمان جهانی بهداشت مطرح
ُ
کرده مربوط به قبل از اميكرون است .در حال
ُ
حاضر اميكرون معادله ها را به هم زده و بسیاری
از کشورهای جهان نیز همچنان وا کسیناسیون
را انجام نداده اند و نمی دانم این سازمان برچه
اساسیچنینسخنامیدوارانهایرامطرح کرده،
البته تا سال  2022خیلی راه است و ما امیدواریم
که این اتفاق بیفتد اما باید در نظر داشته باشیم،
بسیاریاز کشورهاهنوز وا کسیناسیونخودراآغاز
هم نکرده اند و برخی کشورها درصد بسیار کمی از
جمعیتخودراپوششدادهاند،به کشور آفریقای
جنوبی نگاه کنید که هنوز  26درصد جمعیت اش
دودزوا کسنراتزریق کردهاندوممکناستبسیاری
از کشورها کمتر از این میزان وا کسن تزریق کرده
باشند ،با این شرایط چگونه می توانید خوشبین
باشیدبهاینکه کوویدرادر سال 2022کنترل کردهو
پایانخوبیرقمبخورد.آیاسازمانجهانیبهداشت
برای کشورهایی کهسطحپوششوا کسیناسیون
پایینیدارند،برنامهخاصیتدارکدیدهاست؟ما
می دانیم شکل گیری واریانت های جدیدی مثل
مووالمبدا در کشورهایآمریکایجنوبینظیرپرو
و کلمبیا به این دلیل بوده که ساختار بهداشتی
خیلیقویاینداشتهاندووا کسنتزریقنکردهاند
و باید برای این کشورها فکری کرد .ا گر سازمان
جهانیبهداشت گفتهاست کهسال2022سالپایان
کوویداست،احتماال دراینبارهبرنامهریزی کردهو
مااز آنبیاطالعیمامابهنظرنمیرسد کهمابهاین
زودی ها بتوانیم کشورهای مختلفی که دارای
جمعیت باالیی هستند را وا کسینه کنیم .بعید
می دانم که بتوانیم آنقدر تولید وا کسن داشته
باشیم کهپوششوا کسیناسیونما،تمامی گستره
جمعیتی جهان را دربربگیرد و یا دنیا واقعا به این
نتیجه برسد که باید به تمامی کشورها کمک کرد.
ما ا کنون با جوامعی روبه رو هستیم که تزریق دز
سوم و یا چهارم را آغاز و یا تزریق وا کسن به کودکان
را شروع کرده اند اما برخی از کشورها مثل آفریقای
جنوبیبسیارازاینپروسهعقباند،بنابراینطرح
چنین مباحثی بسیار ساده انگارانه است».

آ گهی اختصاصی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره  140060310006007140مورخ 1400/8/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی بنام آقای احسان فرشید رخ فرزند علیرضا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  353/78مترمربع به پال ک  165فرعی از  6اصلی واقع در لزیر مازندران بخش  6ثبت نور محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه سراسری ومحلی
آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آراءاعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
آ گهی تا دو ماه 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 را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/11 :
مالف 1249222
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/25:
علی سعادتی-سرپرست ثبت اسناد و امال ک نور
=========================================================

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظربهدستور مواد1و3قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب1390/9/20امال ک
متقاضیانی کهدر هیاتموضوعمادهیکقانونمذکور مستقردر واحدثبتیقائمشهرموردرسیدگیوتصرفاتمالکانه
و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آ گهی میگردد:
امال ک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال  25اصلی بخش 16
 17862فرعی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  2037/31مترمربع خریداری بدون
واسطه از آقای علی نادری مالک رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و
در روستاها عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 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 موکول 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 13
آئین 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 به اطالع
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 اول1400/10/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/25:مالف 1250436
رحمت سلمانی قادیکالئی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر
===================================================================
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  1400/9/16-140060322707000265هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زهک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای غالمرضا بیگی فرزند شیردل به ش.ش 269صادره از زابل در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18940
مترمربع پال ک فرعی از  21اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک  54فرعی از  21اصلی قطعه  279واقع در بخش چهار
شهرستان زهک قریه کل کنگ خریداری از مالک رسمی آقای غالمحیدرخان نارویی نژاد 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 اول 1400/10/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/10/25 :مالف 195
محمدرضا ایزدی مهر-رئیس ثبت اسناد وامال 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
برابر رای شماره  1400/9/16-140060322707000264هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زهک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای نادر بیگی فرزند شیردل به ش.ش  1982صادره از زابل در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 38287مترمربع پال ک فرعی از  21اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک  54فرعی از  21اصلی قطعه  279واقع در
بخش چهار شهرستان زهک قریه کل کنگ خریداری از مالک رسمی آقای غالمحیدرخان نارویی نژاد محرز
گردیدهاست.لذابهمنظور اطالععموممراتبدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشوددر صورتی کهاشخاص
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 اول 1400/10/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/10/25 :مالف 194
محمدرضا ایزدی مهر-رئیس ثبت اسناد وامال ک
=====================================================

