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وزیر بهداشت:

اخبار

تقدیر استاندار آذربایجان شرقی
با اهدای لوح سپاس از تالشهای
مجدانه مدیر و کارکنان شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه

محمد رضا پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی از مساعی و تعامل
خالصانه مدیر و کارکنان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شرقی جهت عبور از محدودیت های انرژی در زمستان سال
 ۹۹تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان شرقی ،علی روح اللهی مدیر منطقه با اشاره به اقدامات
و عملکــرد منطقه در خصوص همکاری و کمک به مدیریت بار مصرف
برق در پیک زمستان سال  ۹۹گفت :مدیریت و مسئولین منطقه عالوه
بر تالش جهت تأمین سوخت جایگزین واحد های صنعتی و نیروگاهها
به صرفه جویی درمصرف برق نیز همت گماشتند.
علی روح اللهی ضمن تشــکر از مسئولین و کارکنان منطقه افزود،
محمد رضا پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی با اهدای لوح سپاس
از همکاری خالصانه و صمیمی منطقه آذربایجان شرقی جهت مدیریت
بار مصرف برق زمســتان ســال  ۹۹و گذر از پیک مصرف در بازه زمانی
مذکور تقدیر نموده و از خداوند سبحان برای این مجموعه خدوم آرزوی
سربلندی ،کامیابی و عزت روز افزون نموده است.

افتتاح سه پروژه در شرکت
پتروشیمی شازند آغاز شد

همزمــان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و با حضور مهندس ولدخانی،
عملیات اجرایی و افتتاح سه پروژه در ناحیه یوتیلیتی شرکت پتروشیمی
شازند آغاز شد.
بــه گزارش #اقتصادبرتر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل،
همزمــان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل و دومین ســالروز پیروزی
شــکوهمند انقالب اسالمی ایران با حضور مهندس ولدخانی مدیریت
محترم عامل و جمعی از مدیران آغاز عملیات اجرایی و افتتاح سه پروژه
روز دوشنبه  ۲۰بهمن ماه در ناحیه یوتیلیتی برگزار شد.
عملیات اجرایی خط انتقال آب سد کمال صالح به پتروشیمی شازند
اولین پروژه ای بود که توسط مهندس ولدخانی کلنگ زنی شد.
بر اساس قرارداد بین شرکت پتروشیمی شازند و سازمان آب منطقه
ای استان مرکزی ،پتروشیمی شــازند ساالنه یک میلیون متر مکعب
از آب ســد کمال صالح را از طریق خط لولــه دریافت خواهد کرد که در
صورت وجود آب مازاد ،این میزان به حدود ســه میلیون متر مکعب نیز
قابل افزایش خواهد بود.
هزینه اجرایی این پروژه ۷۰میلیارد ریال برآورد شده است که با اجرای
آن ،برداشــت آب از چاه ها و ســفره های آب زیرزمینی کاهش می یابد
و همچنین با توجه بــه کیفیت مطلوب آن ،بر راندمان و کیفیت تصفیه
شیمیایی آب در چرخش برج های خنک کننده نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعاملباحضوردرواحدبخار،پروژهنوسازیوتعویضتیوبهای
فایر بویلر Bرا که با موفقیت انجام شــد به طور رسمی راه اندازی نمود و
در مراســم افتتاحیه این پروژه توضیحات مبسوطی در خصوص لزوم و
نحوه اجرا و اقدامات انجام شده آن برای مهندس ولدخانی ارائه گردید.

 ۸۹فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۸۰۱۱بیمار جدید مبتال به
کرونا در کشــور خبر داد و گفت :متاسفانه در شبانه روز گذشته ۸۹
هموطن دیگر به دلیل ابتال به کووید ۱۹جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،دکتر سیما سادات الری ،گفت :از دیروز تا امروز
 ۲۸بهمن  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و
 ۱۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که ۶۹۰
نفر از آنها بســتری شدند .با این حساب مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به یک میلیون و  ۵۳۴هزار و  ۳۴نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۹ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۵۹هزار و  ۱۱۷نفر رسید.
الری ادامه داد :خوشــبختانه تا کنون یــک میلیون و  ۳۱۰هزار و
 ۸۲۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی افزود :ســه هزار و  ۶۹۶نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
بــه گفته وی ،تاکنــون  ۱۰میلیون و  ۱۶۱هــزار و  ۴۹۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری تاکید کرد :بر اســاس آخرین تحلیل هــا ،در حال حاضر ۹
شهرســتان در وضعیت قرمز ۳۹ ،شهرســتان در وضعیت نارنجی،
 ۲۲۸شهرســتان در وضعیت زرد و  ۱۷۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
به گفته وی ،شــهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،دزفول ،دشت
آزادگان ،شادگان ،شوشــتر ،کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار
دارند.
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وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال سال بسیار سختی
در رابطه با منابع بود ،گفت :یک تفکر حســابگرانه
توانست وزارتخانه را مدیریت کند وگرنه تردید نکنید
کــه اگر با ولنگاری و بدون نگاه آینده نگر وارد دل
کار میشدیم حتما زمین می خوردیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر ســعید نمکی در جشنواره
بیمارستان بهره ور در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی ،ضمن تقدیر از زحمات دکتر زالی رییس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همکارانشان
در این دانشــگاه ،عنوان کرد :دکتر زالی عالوه بر
لیاقت و هوشمندی با دوراندیشی کمکهای زیادی
به بنده در عرصه مدیریــت بیماری کووید  19در
کالنشــهر تهران و فراتــر از آن ارایه کردند که از
ایشان سپاسگزارم.
وی همچنین با درود بر روح بلند شهدای سالمت و
عزیزانی که در این راه جان خود را فدا کردند :گفت:
داغ جگرســوز این عزیزان را همیشه با خود خواه
داشــت و می دانم که تعداد زیادی از این عزیزان
قربانی سهل انگاری و عدم رعایت دیگران شدند و
این مساله را نمی بخشم.
وی با بیان اینکه طرح بیمارســتان بهرهور طرح
بسیار کاملی اســت که می تواند در سایر معاونت
های دانشگاهی و وزارت بهداشت مورد استفاده قرار
بگیرد ،اظهار کرد :امروز را روز آغاز اســتفاده از این
طرح در ســه سطح ملی قلمداد می کنیم .میتوان
ابتدا از سه دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع کرد
و بعد به سایر استان ها تسری داد.
دکتر نمکی همچنین با اشــاره به اهمیت ارتقای
بهرهوری در نظام ســامت بــرای ارتقای کیفیت
زندگی شــهروندان عالوه بــر افزایش طول عمر،
گفت :متاسفانه کشور ما نیز در زمینه ارتقای کیفیت
زندگی مشــکالت زیادی دارد و براین اساس باید
در وزارت بهداشت برای افزایش بهرهوری در سایر
بخشها و معاونتها و فراتر از بیمارستانها اقدام
کنیم.
وی با تاکید بر مسئله اهمیت بهرهوری در مسائل
خرد و کالن کشــور ،عنوان کرد :باید این تحول
ذهنی ایجاد شــود که این مملکت با منابع محدود
نیازمند اندیشههایی است که بر روی افزایش بهره
وری فکر کنند .تنها راه برونرفت یک کشــور از
مشــکالت اقتصادی در تمام عرصهها ،نگاه بهره
ورانه نسبت به تمام منابع کشور است.
وی ادامه داد :اگر از من بخواهند تا یک پیشــنهاد
برای اداره بهتر ساختار کشور به رییس جمهور ارایه
کنم ،پیشنهاد میکنم ایشان یک معاونت بهره وری
در ریاست جمهوری ایجاد کنند و اشانتیون آن را در
بقیه وزارتخانهها راهاندازی کنند.
وی با بیان اینکه متاســفانه امروز بسیاری از منابع
کشور دور ریخته میشود ،با اشاره به دوره خدمت
خود در سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد :طی آن
دوره برخی مواقع احساس میکردم که منابع کشور
را به شــدت هدر میدهیم ،در حالی که میشــود
از این منابع به شــکل بهتری استفاده کرد و بهره

 ،۹۹سال سختی در حوزه منابع بود

مناسبتری برد ،ولی متاسفانه این کار را نمیکنیم.
دکتــر نمکی درباره افزایش بهــره وری در وزارت
بهداشــت ،گفت :در رابطه با افزایش بهره وری در
بیمارستانها باید این نکته را در نظر داشته باشیم
که بیمارســتانها ته خط ماســت؛ اگرچه افزایش
بهرهوری در بیمارســتانها گرهگشاســت ولی نه
به اندازه سرچشــمه .کمبود نگاه بهرهورانه به بقیه
بخشها باعث شده که تاوان آن را در انتهای خط
یعنی بیمارستان پس بدهیم.
وی با تاکید بر ضرورت ســاماندهی منابع در سایر
بخشهای وزارت بهداشت ،گفت :این مسالهای بود
که از روز نخســت خدمت بنده در مجموعه وزارت
بهداشــت دنبال شد.وزیر بهداشــت با بیان اینکه
امسال سال بسیار ســختی در رابطه با منابع بود،
اظهار کرد :البته اینکه امسال حقوق ها افزایش پیدا
کرد ،یا در ماه یازدهم حتی یک روز حقوقها عقب
نیفتاد ،اینکه کرونا را مدیریت کردیم ،این که یک
میلیارد دالر کمتر از سال بدون کرونا ارز گرفتیم و یا
ریال هنوز دچار نقصان است ،به روز کردن پاداش
معوقه بازنشستگان و کارانه پرستاران و  ....همه این
مسایل ناشی از یک نگاه برنامهریزانه و بهرهوری
بود وگرنه در این باتالق به شدت مانده بودیم.وی
ادامه داد :یک تفکر حسابگرانه توانست وزارتخانه را
مدیریت کند وگرنه تردید نکنید که اگر با ولنگاری
و بدون نگاه آینده نگر وارد دل کار میشدیم حتما
زمین می خوردیم.دکتر نمکی با تاکید بر تسری نگاه
بهره ورانه در ســایر معاونتهای وزرت بهداشت،
گفت :به عنوان نمونه آیا در آموزش کشــور آنچه
هزینــه میکنیم بهــره وری الزم را در نظام ارائه
خدمت دارد؟ آیا پاســخ این سوال را گرفتهایم که
چه کسی را با چه سطحی از مهارت با چه هزینهای
برای کدام جایگاه نظام ارائه خدمت تربیت میکنیم؟
دوره های طوالنی مدت در آموزش پزشکی ،شیوه
های آموزش ،دروس زیاد از حد ،دورههای طوالنی،
تعداد زیاد فوق تخصص آیا به معنای نگاه بهره ورانه
است یا باید تجدید نظر کنیم .اگر اندیشه دکتر زالی
در بهره وری بیمارســتانها را وارد بخش آموزش
کنیم و منابع را با نگاه بهره ورانه خرج کنیم مطمئنا

انقالب بزرگی در تربیت نیروی انسانی ایجاد خواهد
شد.
وی با تاکید بر توجه به بهروهوری در امر پیشگیری،
گفت :آیا در نظام پیشــگیری آنچه هزینه میشود
با نگاه بهرهوری اســت ،آیا آنچه در سیســتان و
بلوچستان در نظام پیشگیری هزینه میکنیم باید
با استان البرز یکسان باشد؟ اگر یک ریال در نظام
پیشگیری هزینه کنیم ،هزاران تومان در انتهای راه
یعنی بیمارستان صرفه جویی خواهیم کرد.
دکتــر نمکی درباره بهره وری در نظام پژوهشــی
کشــور نیز گفت :آیا حاصل پژوهشهای ما فقط
باید مقاله باشد ،گرچه مقاله مهم است ولی تحقیق
و مقاله باید بتوانند گرههایی از نظام ارائه خدمات را
بگشایند.وی با بیان اینکه گرههای موجود در اندیشه
هزینه کرد منابع در کشور باید دگرگون شود ،عنوان
کرد :به عنوان نمونه آیا در نظام دارویی و تفکری که
در نظام نسخه نویسی داریم بهره ورانه است؟ قطع ًا
باید نگاههــای ما در رابطه تغییر کند ،باید از نقطه
نطرات و توانمندی دانشمندان شرکتهای فناورانه
و دانش بنیان استفاده شود.
وی با تقدیر از طرح بیمارستان بهرهور در دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،گفت :انتظار دارم این
اندیشه که به عنوان یک حرکت مهم زیربنایی بنیان
نهاده شده اوال به همه بیمارستانهای کشور ارائه
شود تا همگی بتوانند از این مجموعه استفاده کنند
و دوم در بقیه معاونتهای دانشگاهی شروع شود.
وی با تاکید بر اینکه با نگاه بهره ورانه باید هر ریالی
که در نظام سالمت هزینه میشود اثرات آن را در
 GDPکشور ببینیم ،اظهار کرد :پولی که در نظام
ســامت و آموزش خرج میکنید سرمایه گذاری
است و اثرات آن در  GDPدیدیه میشود ،در غیر
اینصورت پول خود را به دور ریخته اید.
وزیر بهداشت در بخش بعدی سخنان خود با اشاره
به مدیریت کرونا در کشــور ،گفت :اگر بخواهیم
تعریف درســتی از بهره وری داشته باشیم یکی از
تعاریف آن شکر نعمتهای الهی است و عدم بهره
وری کفران نعمت است .در این میان یکی از ابزار
بهره وری ،عشق اســت چراکه استفاده مطلوب از
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امکانات دل پاکیزه و عاشق میخواهد.
وی ادامــه داد :در دوره مدیریــت کرونا آنچه که
داشتیم در مقایسه با دیگران خیلی باال نبود ،اگرچه
در طرح تحول تعداد تختها اضافه شــد و یکی از
بزرگترین کارهای دولت آقای روحانی اولویت دادن
به بخش سالمت بود که امروز میتوان اهمیت آن
را قضاوت کرد.
دکتر نمکی با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری خیرین
در بخش ســامت گفــت :دوره کرونا و تعطیلی
مدارس و مســاجد و از آنطرف فعال شدن باالی
بیمارستانها و خانههای بهداشــت نشان داد که
در کشــور در حال توسعه سرمایه گذاری در بخش
ســامت و ســرمایه گذاری برای روزهای بحران
اهمیت زیــادی دارد .بنابراین اگر خیرین بخواهند
ســرمایه گذاری کنند باید ابتدا در بخش سالمت
سرمایهگذاری کنند تا استانداردهای بخش سالمت
به حد مطلوب برسد و مطمئن شویم که در بحران
ها مشکلی نداریم و بعد به سایر بخشها رسیدگی
کنند.
وی بــا بیان اینکه مطمئنــا ویروسهای نوپدید
دیگری در راه هستند و ویروس کووید  ۱۹آخرین
آنها نیست ،گفت :سرمایه گذاری در بخش سالمت
یکی از بهترین سرمایه گذاریهاست.
وی ادامــه داد :علیرغم تمــام تالشهای دولت
آقــای روحانی در حال حاضــر  ۱.۶دهم تخت به
ازای هــزار نفر جمعیت داریــم ،در حالی این رقم
در آلمان و انگلیس  ۶.۶و در پاریس  ۷.۷اســت.
میزان پرســتار به تخت در تمام این کشورها نیز
سه تا چهار برابر ماست.وی با تایید مدیریت کرونا
در کشــور ،گفت :چه اتفاقی در جمهوری اسالمی
افتاد که هیچ بیماری در پشت در هیچ بیمارستانی
ســرگردان نشد ،چه شد که کرونا مشکل امنیتی و
اجتماعی برای کشور خلق نکرد؛ دو پدیده عشق به
عنوان موتور متحرک همه نیروهای نظام سالمت
و انگیزه عاشقانه و جهادگرانه و دوم نگاه بهره ورانه
در این میان اثرگــذار بود .به گونهای در یک مورد
اگر میخواســتیم  ۲۵۰۰تخت ای ســی یو را با
پروتکلهای رایج دنیا ایجاد کنیم پنج ســال زمان
می برد ولی این اتفاق ســه ماهه انجام شد .نگاه
جهادی و تجربه برگرفته از دفاع مقدس و در کنار
آن کار بزرگی که سعی کردیم از هر فضایی برای
پاسخ به نیاز بیمار استفاده کنیم ،نیز بسیار مهم بود
دکتــر نمکی با بیان اینکه هیچ بیمار غیر کرونایی
اورژانسی هم پشت در هیچ آی سی یو نماند ،گفت :
اگر غیر از این بود تمام شبکه های بیگانه آبروریزی
میکردند.وزیر بهداشت بیان کرد :اگر روزی خدا و
مردم از ما راضی نباشــند تمام این زحمات بیهوده
خواهد بود .اتصال به خدا و مردم اســت که ما را
شاداب و زنده نگه میدارد .اگر این بند اتصال قطع
شد ما هیچ هستیم؛ مردم باید از ما راضی باشند در
آن صورت خدا هم راضی است .بنابراین باید بتوانیم
رضایتمندی مردم را در نظام ارائه خدمات سالمت
ارزیابی و نسبت به اصالح آن اقدام کنیم.

حاجی میرزایی :سند ۲۰۳۰مبنای عمل در کشور ما نیست
وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه مهم ترین
هدف تعلیم و تربیت پرورش افرادی مستقل و با
مسئولیت است گفت :سند  ۲۰۳۰مبنای عمل در
کشور ما نیست؛ زیرا انسانی باید پرورش یابد که
تمدن نوین اسالمی را پایه گذاری کند.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در دومین
روز از پنجمین دوره توانمندسازی مدیران و مربیان
قرآنی سراسر کشور که از طریق شبکه شاد پخش
شــد با بیان اینکه قرآن آمده تا انسان را در مسیر
تعلیم و تربیت هدایت کند گفت :سند تحول مبتنی
بر تمدن اسالمی شکل گرفته تا چنین جامعه الهی
در کشــور ایجاد شود .خداوند به انسان ها با توجه
به توانایی آموختن ،پرورش یافتن و انتخاب کردن،
کرامت و جایگاه واالیی عطا کرده اســت .انسان
در آفرینش خود قابلیت ممتاز تغییر شکل را دارد،
بنابراین انســان گل سرســبد آفرینش محسوب

بسمه تعالی
((آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ))
برابــر رای شــماره  99/10/17-139960317001002986صــادره از
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیاندرقسمتیازپالک 895/58باقیماندهبخش 7اهوازخریداریشدهطبق
گزارش کارشناس رسمی و نامه شــماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل
محترم ثبت اســناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره -29/170/179987
 97/5/97روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به
ملکموردتقاضاوانتقالملکازمالکرسمیبنیادمستضعفانانقالباسالمیوسایر
مالکین مشاعی (مالک رسمی) به متقاضی آقای عبدالحسین شبگرد فرزند عرنوس
به شماره شناســنامه 8102صادره از خرمشهر به شماره ملی 1828033650در
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 220/79مترمربع در قسمتی از پالک
 895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شــده طبق شــرح صدر آگهی و انتقال
ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک
رســمی) به نام وی محرز گریده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز آگهی می شــود در صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مــدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
ســند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا» صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/29:
شماره  5/2150:م/الف
اکبرافشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

می شــود که مورد توجه خداوند قرار گرفته است.
وی افزود :خداوند انســان را مظهر اسماء جاللیه
و جمالیه قرار داده و خلقت در مدار انســان شکل
می گیرد .تمام آیات قــرآن کریم حکایت از این
دارد که تمام هســتی در تســخیر انسان است و
این موضوع نشــان دهنده جایگاه واالی انسان
است که با آموختن می تواند به این جایگاه برسد.
حاجی میرزایی با بیان اینکه تفاوت انســان ها و
جوامع بــا یکدیگر در کمیت و کیفیت آموزش و
پرورش است اظهار کرد :امر پر اهمیت آموزش به
سه قابلیت ممتاز دیدن ،شنیدن و اندیشیدن متکی
است که اهداف فرد و جامعه را محقق می کند ،در
واقع انســان می تواند ببیند ،بشنود و در آن تعقل
کند .همه اکتشافات بشر از ابتدای خلقت تا کنون
مرهون این سه قابلیت است .انسان از یک موجود
ناتوان ،با مهارت به توانایی می رسد و قدرت می

بسمهتعالی
((آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ))
برابر رای شماره 99/10/25-139960317001003154
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک
اهوازتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایقاسملطیففرزند
شنیشــل به شــماره شناســنامه 2208صادره از اهواز به شــماره
ملی 1752002441نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به
مســاحت  952/34متر مربع در قســمتی از پــاک  2690بخش 9
اهوازخریداریشــدهموضوعسهمیمتقاضی(مالکرسمی)کهطی
سند رسمس به آن انتقال یافته  ،محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصلهپانزدهروزآگهیمیشوددر
صورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشــتهباشــندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت
یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمرجعقضائی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.ضمنا»
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/29:
شماره 5/2151م/الف

اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

یابد تا به طور شایســته مخاطب خدا قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :آموزش و پرورش با
اندیشه و شنوایی انسان ها مرتبط است .رمز تفاوت
شخصیت انســان ها در کیفیت دیدن ،شنیدن و
اندیشیدن است .در واقع مهم ترین هدف تعلیم و
تربیت پرورش افرادی مستقل و با مسئولیت است.
ســند  ۲۰۳۰مبنای عمل در کشور ما نیست؛ زیرا
انســانی باید پرورش یابد که تمدن نوین اسالمی
را پایه گذاری کند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا کاظمی ،معاون پرورشی
و فرهنگی آموزش و پرورش نیز در این مراسم با
بیان اینکه آموزش و پرورش افزایش دارالقرآن ها
را از  ۷۶۰مرکز به  ۱۵۰۰مرکز هدف گذاری کرده
اســت گفت ۷۶۰ :مدیر دارالقرآن مخاطب اصلی
دوره ما هستند ۱۳ .نفر از مربیان ما دارای مدرک
دکتری ۳۰۰ ،نفر آنها دارای مدرک فوق لیسانس

و  ۴۱۸نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند
که برای دختران و پسران با برنامه ریزی فعالیت
می کنند.وی افزود :همچنین در حال حاضر ۵۰۰
هزار دانش آموز در دارالقرآن ها فعالیت می کنند.
تاثیر دارالقرآن ها در زیســت بوم جدید با توجه به
تاثیر بسیار آن در وحدت رویه اهمیت دارد .تجربه
گردانی ،معرفی زمینه هم افزایی و تجلیل از مربیان
دارالقــرآن از اهداف این برنامه اســت.به گزارش
ایسنا ،رضوان حکیم زاده ،معاون آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش نیز با بیــان اینکه مربیان باید
برای مشارکت دانش آموزان در دارالقرآنها ،روش
های قرآنی را بکار گیرند تا دانش آموزان بتوانند از
ظاهر عبور کنند و به مرحله تفکر و تعقل برســند
گفت :خداوند متعال  ۶۶مرتبه در قرآن اشــاره به
لفظ «قرآن « کــرده که درباره کارکرد این کتاب
آسمانی توضیح داده است.

بسمه تعالی
((آگهــی موضوع ماده 3قانــون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ))
برابر رای شماره 99/10/17-139960317001002978
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک
اهوازتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایکمالظهیریفرزند
بدری به شــماره شناســنامه 11944صادره از اهواز به شماره ملی
 1751746275نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بهمساحت
 151/12متــر مربــع در قســمتی از پالک 60/13بخــش 9اهواز
خریداریشدهموضوعسهمیسیداحمدهاشمیزادهاحدیازوراث
سیدعبداهللهاشمیزاده(مالکرسمی)کهبهمتقاضیانتقالیافته
 ،محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
بهفاصلهپانزدهروزآگهیمیشــوددرصورتیکهاشــخاصنســبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا» صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/13:
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/29:
شماره 5/2154:م/الف
اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

انتصاب رئیس شورای
امر به معروف و نهی از منکر شرکت
توزیع برق استان سمنان

رئیس شــورای امر به معروف و نهی از منکر شــرکت توزیع برق استان
سمنانمنصوبشد.
در حکمی از سوی «محسن انصاری نیا» ،دبیر ستاد امر به معروف و نهی
ازمنکراستانسمنان«،سیدمحمدموسویزاده»بهسمترئیسشورایامر
بهمعروفونهیازمنکرشرکتتوزیعنیرویبرقاستانسمنانمنصوبشد.
در حکم اعطا شده از سوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
خطاببهمدیرعاملشرکتتوزیعبرقسمنان،بررعایتاصلقانونمداریو
تالشدرزمینهتشکیل،هدایتوراهبریشورایامربهمعروفونهیازمنکر
اینشرکتدرراستایتحققاحیایفریضتینتاکیدشدهاست.
همچنین تشکیل شورا با ترکیب بهترین نیروهای انسانی و دغدغهمند،
کمک به تدوین برنامه های خالقانه و موثر و حمایت و پشتیبانی از برنامه ها،
نظارتبرحسناجرایمصوباتجلساتشورا،تقویتروحیهمسئولیتپذیری
و مطالبه گری اعضای شورا و کارکنان و ارتباط مستمر و همسو با ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان ،به عنوان اهم وظایف این شورا در حکم انتصاب
به آن اشاره شده است

جشن حضور بخش خصوصی در حوزه
تولید محصوالت پایین دستی گوگرد

نخســتین واحد تولیدی در پارک گوگردی گنبدلی سرخس (یادمان
سردار شــهید ســلیمانی) در منطقه عملیاتی خانگیران توسط بخش
خصوصی آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد،
نماینده مردم شریف سرخس در حاشیه افتتاح این پروژه ضمن تقدیر از
تمامی مدیران و مســئولینی که در راستای توجه به منویات مقام معظم
رهبری مبنی بر توجه به تولید داخل فعالیت می نمایند گفت :در سالی که
از سوی رهبر معظم انقالب به نام « جهش تولید « نامگذاری شده است
مدیران پاالیشــگاه گام های بزرگی برای تحقق منویات برداشته اند و
امروز شاهد جذب سرمایه گذاران به منطقه عملیاتی خانگیران سرخس
هستیم.سید احســان قاضی زاده هاشمی با اشاره به تولید محصوالت
جانبی از گوگرد تولیدی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و ایجاد ارزش
افــزوده باالتر افزود :باید زمینه های ورود بخش خصوصی را تســهیل
نماییم تا ترغیب به سرمایه گذاری در حوزه گوگرد شوند.
ایــن نماینده مجلــس ورود بخــش خصوصی بــه فعالیت های
پاالیشگاهی را جشن حضور نامید و تاکید کرد :سرمایه گذاری ها باید به
این سمت هدایت شود تا در حین اینکه شاهد تکمیل صنایع پایین دستی
هستیم از خام فروشی نیز جلوگیری شود.

هفت هزار و  ۹۹۳خودرو متخلف در
ایالم جریمه شدند

رییس پلیس راه ایالم از اعمال قانون هفت هزار و  ۹۹۳وسیله نقلیه
در استان ایالم به دلیل نداشتن معاینه فنی طی سال جاری خبر داد.
سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت :طرح تشدید نظارت و کنترل
خودروهای فاقد معاینه فنی در جادههای برون شهری استان در دستور
کار ایــن پلیس قرار گرفته و ماموران بدون اغماض با متخلفان برخورد
میکند.
وی یادآور شــد :از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد هفت هزار و ۹۹۳
وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی در جادههای ایالم اعمال قانون شدند.
رییس پلیس راه ایالم تاکید کرد :خودروهای فاقد معاینه فنی به مبلغ
 ۵۱۰هزار ریال جریمه میشوند.

تاثیر واکسن «کووبرکت» بر ویروس
جهشیافته کرونا

محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کووبرکت ضمن تشریح وضعیت فاز یک و دو
مطالعه بالینی این واکســن،گفت :فکر میکنیم میتوانیمدر اواخرخرداد ماه اینواکسن
رابهتولیدانبوهبرسانیم.
دکترمینومحرزدرگفتوگوباایسنا،دربارهآخرینوضعیتواکسنایرانیکرونایکوو
برکــت،گفت:دراواخرفرآینــدفازیککارآزماییبالینیقرارداریم.بهطوریکهدرحال
حاضر تمام ۵۶داوطلب دوز اول واکســن را دریافت کردهاند و ۳۰نفر هم دوز دوم واکسن
را دریافت کردهاند که به تدریج سایر داوطلبان هم دوز دوم را دریافت کرده و سپس نتایج
برای بررســی و اخذ مجوز آغاز فاز دوم به ســازمان غذا و دارو ارسال میشود.وی با بیان
اینکه فاز اول کارآزمایی بالینی نهایتا تا اواســط اسفند ماه به پایان میرسد ،گفت :فاز دوم
کارآزمایی بالینی این واکسن با ۳۰۰تا ۵۰۰نفر آغاز میشود و سعی میکنیم هرچه زودتر
قبل از پایان ســال فاز دوم را آغاز کنیم .البته در صورتی که سازمان غذا و دارو زودتر صادر
کند ،ما هم هرچه زودتر فاز دوم کارآزمایی را آغاز میکنیم تا بتوانیم هرچه زودتر واکسن را
با رعایت همه ضوابط به مصرف برسانیم.محرز با بیان اینکه امکان این وجود دارد که فاز
دوموسوممطالعهبالینیادغامشود،افزود:درصورتیکهسازمانغذاودارومجوزهایالزم
را صادر کند ،میتواند فاز دو و سه را به صورت ادغام شده پیش برد .به هر حال ما برای آغاز
و انجام هر مرحلهای باید از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنیم و سپس کارمان را آغاز
کنیم .این موضوع به خوبی پیش میرود و انشاءاهلل به زودی از این واکسن و واکسنهای
دیگر بهرهمند خواهیم شد.وی با بیان اینکه امیدواریم نهایتا قبل از سال جدید ،فاز دوم را
آغاز کنیم ،ادامه داد :فکر میکنیم میتوانیم در اواخر خرداد ماه این واکسن را به تولید انبوه
برسانیم .بسیاری از واکسنها مجوز مصرف اورژانسی گرفتند ،اما ما واقعا داریم بر اساس
ضوابطبینالمللیپیشمیرویموهمهاقداماترابادریافتمجوزهایالزمپیشمیبریم.
البتهاگرشرایطایجابکند،میتوانبهصورتاورژانسیفازدووسهراادغامکرد،امامافعال
داریم روی روال پیش میرویم.

