
گزارش
مسئله بحران جمعیت کشور یکی از 

اولویت های رئیس جمهور منتخب باید باشد

دامنه  سـالخوردگی  جمعیت کشـور آن قدر گسترده 
اسـت کـه متأسـفانه برخـی تنها بـه بُعـد اقتصادی 
آن توجـه می کننـد کـه مثاًل تکلیف بیمه این قشـر 
چـه می شـود؛ درحالی که بـه دامنه هـای اجتماعی 
پرداختـه  کمتـر  مسـئله  ایـن  هولنـاک  فـردی   و 

شده است.
و  اسـت  مولتی فاکتوریـال  جمعیـت،  مسـئله  
متغیرهـای آن خیلـی زیـاد هسـتند، این کـه؛ چرا 
جـوان تمایلـش بـه ازدواج کـم اسـت؟ مشـکالتش 
آن  از  بخشـی  بلـه،  و...؟،  چیسـت؟  ازدواج  بـرای 
اقتصـاد اسـت امـا همـه آن نیسـت؛ بعـد از ازدواج 
چـرا زوج هـا فرزنـدآوری را بـه تأخیـر می اندازنـد؟ 
چـرا بیـن فرزنـدان فاصلـه می اندازند؟ چـرا به این 
یـک  تک فرزنـدی،  خانـواده  کـه  رسـیده اند  بـاور 
خانـواده اسـت؟ چـرا نابـاروری زیـاد اسـت؟ و چـرا 
آمار سـقط باالسـت؟ اینها سـؤاالتی اسـت کـه باید 

بررسـی شـود.
اتفـاق دیگـری که باید بیفتد این اسـت که بررسـی 
کنیـم سـهم هـر یـک از این علـل چقدر اسـت؛ آیا 
به انـدازه  در حـل مسـئله جمعیـت  ازدواج  سـهم 
جنیـن  سـقط  سـهم  آیـا  اسـت؟  جنیـن  سـقط 
به انـدازه ناباروری اسـت؟ بایـد ببینیم کـدام عامل، 
چـه تأثیـری دارد تـا با توجـه به محدودیـت زمانی 
کـه داریـم و با توجـه به منابـع موجود، بـه روی آن 

وقـت و هزینـه صـرف کنیم.
بـا توجـه بـه اینکـه اخیـراً به نـرخ رشـد جمعیتی 
زیـر یـک درصـد و نـرخ بـاروری زیـر 1.7 فرزنـد 
یـک  کشـور  در  جمعیـت  حـوزه  در  رسـیده ایم، 
برنامـه راهبـردی منسـجم و قابـل اتـکا نداریـم؛ 
حتمـاً یـک سـری از متغیرهـا زودبازده تر هسـتند 
دارنـد؛  بیشـتری  اثـرات  متغیرهایـی  حتمـاً  و 
توجـه بـه ایـن مـوارد باعـث می شـود بتوانیـم در 
الگـوی  یـک  بـه  اجـرا  و  سیاسـت گذاری   حـوزه 

درست برسیم.
وقتـی بـه یـک مـادر بگوییـم کـه عملـش، زندگی 
فرزنـدش را بـه چالـش می کشـد، تسـلیم می شـود 
و هیـچ مقاومتـی نـدارد امـا وقتـی بگوییـم، مـا در 
سـال های آینـده در منطقـه ای قـرار می گیریـم که 
تمام کشـورهای اطرافمان، کشـورهای جـوان با نرخ 
رشـد مثبـت و میانگیـن سـنی قابل قبول هسـتند 
و مـا یـک کشـور سـالخورده بـا نـرخ رشـد احتماالً 
منفـی هسـتم، فـرد می گویـد "بـه مـن چـه ربطی 
دارد؟ ایـن مسـئله مـن نیسـت"! خطـرات کاهـش 
جمعیـت بایـد بـه درسـتی و روشـنی تبیین شـود.

در مـورد تفـاوت انگاره هـای ذهنـی افـراد در حوزه 
جمعیـت نیـز بایـد بدانیـم کـه انگاره هـای ذهنـی 
یـک فـرد 19 تـا 24 سـاله مجـرد بـا یـک فـرد 
40سـاله   مجـرد، خیلـی فـرق دارد؛ از ایـن رو،  باید 
زاویـه ورود بـه موضوع جمعیـت را ناظر به مخاطب 
طراحـی کنیـم؛ در این باره نقش رسـانه این اسـت 
کـه اول، مسـئله را تبییـن کند، منتها هوشـمندانه 
و ناظـر به مخاطبش، دوم، رسـانه بایـد زبان گویای 

مردم شـود.
تـا به حال یک سـند باالدسـتی به نام سیاسـت های 
آن  بـرای  قانـون  کـه  داشـتیم  جمعیـت  کلـی 
حـال  در  سـند  ایـن  حاضـر  زمـان  در  نداشـتیم، 
تبدیل شـدن بـه قانون "جوانی جمعیـت و حمایت 
از خانـواده" اسـت؛ مردم مطالباتـی دارند، مجردها، 
متأهلیـن و خانواده هایی که دوسـت دارند فرزنددار 
شـوند امـا نمی تواننـد؛ راه انـدازی پرسـش هایی که 
می توانـد به گفتمان سـازی کمک کنـد، نیز یکی از  
کارهـای مهم رسـانه اسـت؛ تمام تالش مـا باید این 
باشـد کـه حداکثر سـود را از پنجـره جمعیتی خود 
ببریـم؛ چـون این فرصت در حال طی شـدن اسـت 
و بـا توجـه بـه بیمـاری کرونـا، احتماالً ایـن پنجره 

تنگ تـر هـم می شـود.
مـا بایـد پیامدهـای سـالخوردگی  جمعیـت را کـم 
سـالمندان  و  دارد  وجـود  جمعیـت  ایـن  کنیـم، 
سـعی  بایـد  لـذا  نمی آینـد  وجـود  بـه  یک دفعـه 
بـا  هـم  دهیـم،  کاهـش  را  پیامدهـا  ایـن  کنیـم 
اضافـه شـدن موالیـد و هـم بـا سیاسـت هایی کـه 
بتوانـد سـالمندان را فعـال نگـه دارد؛ در خیلـی از 
کشـورها سند سـالمندی فعال وجود دارد؛ در ایران 
ملـی  شـورای  دبیرخانـه  در  دست نوشـته ای  هـم 
سـالمندان وجـود دارد امـا به انـدازه کافـی جامع و 

کاربـردی نیسـت.
البته کسـی که الفبای مسـائل جمعیت را بشناسد، 
می فهمـد که وقتـی کشـوری از نرخ بـاروری باالی 
6 فرزنـد بـه نـرخ 1.7 سـقوط کنـد، برگشـتن بـه 
آن اعـداد از نظـر عملـی، تجربـی و عینـی قریب به 
محـال اسـت امـا اگـر بتوانیـم بـه نـرخ بـاالی 2.2 
برسـیم  شـاهکار کرده ایـم و در ایـن بـاره دهـه 60 

تکـرار نخواهد شـد.
بـا ایـن توضیحات، ایـن تحول مهم و ضـروری یکی 
از اولویت هـای رئیـس جمهـور منتخـب و دولـت 
سـیزدهم خواهـد بود؛ هـر گونه اهمـال، کم توجهی 
و عملکرد نادرسـت در این مورد تبعاتی وحشـتناک 
به همـراه خواهد داشـت؛ اقتصاد، اجتمـاع، فرهنگ، 
هسـتند  کالنـی  موضوعـات  امنیـت  و  سیاسـت 
"جمعیـت"  مقولـه  بـا  مسـتقیماً  همگـی   کـه 

گره خورده اند.

مخاطب شمایید

وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشــایی مدارس و روند واکسیناسیون معلمان و 
دانش آموزان توضیحاتی داد.

محســن حاجی میرزایی در حاشــیه مراســم افتتاحیه برنامه سنجش سالمت 
جســمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان که صبح امروز ۳0 
خردادماه در دبســتان اســتثنایی دخترانه رجائیه منطقه 1۵ برگزار شد با بیان 
اینکه در موضوع ســنجش 2400 پایگاه فعال و تعداد پایگاه های دو نوبته فعال 
از ۵00 تا به 600 پایگاه رســیده است اظهار کرد: ساعات مراجعه از ۸-1۳ فعال 

است که افراد با رعایت فاصله اجتماعی می توانند خدمات را دریافت کنند.
وی درباره ثبت نام این پایگاه ها افزود: ثبت نام و نوبت گیری مجازی اســت و در 
صورت نوبت به خانواده اطالع داده می شود تا در ساعت معین در پایگاه ها حضور 
یابنــد. در تیرماه دانش آموزان پیش دبســتانی هم مورد بررســی قرار می گیرند 
تجمیع اطالعات برای سیاســت گذاران کشور مؤثر اســت و سنجش دقیقی را 
بــه دنبال دارد. حاجی میرزایی درباره موضــوع ۳ میلیون دانش آموز بازمانده از 
تحصیل گفت: این مقوله جفا در حق کادر آموزشــی است. شاید برخی گوشی و 
تبلت نداشتند اما به شکل حضوری آموزش را دریافت کردند. شاید در سال های 
اخیر به اندازه سال گذشــته استمرار یادگیری نداشتیم اما کار آموزش به شکل 

مناسب انجام شده است.

وزیر آموزش و پــرورش درباره فوق العاده ویژه معلمان افــزود: هنوز دراین باره 
تصمیم گیری نشــده اســت. افزایش این میزان تا ۵0 درصد اســت و باید مورد 
تصویب قرار بگیرد و منابع اختصاص یابد. در ســامانه شفافیت، تمامی فعالیت ها 
انجام می شود و تاییدیه تحصیلی هم از این طریق انجام و امسال اولین سالی است 
که این اقدامات انجام می شــود. وی درباره واکسیناسیون معلمان گفت: مدارس 

در مهرماه افتتاح می شود و ســتاد ملی کرونا قرار است در مرداد واکسیناسیون 
را انجام دهد و تولیدات واکســن داخلی و خارجی توزیع و آهنگ واکسن سرعت 
بخشیده شود. باید به هر طریق بر اساس توصیه های جهانی مدارس را بازگشایی 
کرد این وقفه بافت افت کار آموزش می شــود. به گفته حاجی میرزایی از اسفند 
9۸ دانش آمــوزان نامنظم در مدارس حضور داشــته اند لــذا تاکید ما بر آموزش 

حضوری است؛ اما تزریق واکسن برای زیر 1۸ سال توصیه نمی شود.
وزیر آمــوزش و پرورش درباره تغییر ســامانه ثبت نام گفــت: یک میلیون نفر 
مربــی و معلم و 1۵ و نیم میلیون دانش آموز داریم و غربالگری های جســمانی و 
تاییدیه های تحصیلی و... در یک سامانه هماهنگ انجام می شود. جامعه مخاطب 
باید صبور باشــند و بدانند که همکاران ما در حال رصد و رفع مشکالت هستند. 

این کار برای کاهش مراجعات افراد مؤثر است.
حاجــی میرزایی درباره رتبه بندی معلمان بیان کــرد: الیحه رتبه بندی تقدیم 
مجلس و تصویب شده اســت این الیحه در کمیسیون در حال بررسی است که 
از ابتدای ســال 1400 قرار اســت اجرا شــود. وی در ادامه درباره اوقات فراغت 
دانش آموزان گفت: تابســتان را برای خدمات جبرانی و توسعه مهارت آموزی در 
نظر گرفتیم در هفته آینده جزئیات فعالیت های تابســتان و مدرســه تلویزیونی 

ایران در اولویت قرار می گیرد.
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استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان 
اینکه در تأیید واکســن »کوو ایران برکت« در سازمان 
غذا و دارو دقت و حساســیت زیادی به کار برده شــده 
اســت، گفت: در صورتی که بخواهیم واکســن را صادر 
کنیــم؛ نیاز به اخذ گواهی ســازمان جهانی بهداشــت 

خواهیم داشت.
دکتر حســین کیوانی در پاســخ به ســؤالی درباره روند 
تأیید واکسن کرونا توسط سازمان جهانی بهداشت اظهار 
کرد: در زمان پاندمی و شــرایط بحرانی، سازمان جهانی 
بهداشــت الزاماتی که برای تأیید برخی داروها گذاشــته 
اســت را برمی دارد، برای مثال برای واکســن کرونا، الزام 
داشتن برخی گواهی ها توســط سازمان جهانی بهداشت 
برداشــته شده اســت یعنی واکســن هایی که در شرایط 
عادی به صورت عمومی اســتفاده و یا صادر می شوند باید 
pre qualification )پیش صالحیت( داشــته باشند و 
از این جهت از نظر ســازمان جهانی بهداشت مورد تأیید 
باشند اما در مواقع اضطراری سازمان جهانی بهداشت این 
شرایط را برداشته اســت. وی تصریح کرد: اگر در شرایط 
عادی و غیربحرانی بودیم برای تولید یک واکســن کرونا، 
شرکت های واکسن ســازی حداقل به 10 سال وقت نیاز 

داشتند تا همه تأییدیه های بین المللی را اخذ کنند اما به 
دلیل همه گیری کرونا، سازمان جهانی بهداشت و سازمان 
غذا و داروی آمریکا )FDA( مجوزهای مصرف اورژانسی را 
صادر می کنند تا واکسن ها به سرعت تولید شوند و در واقع 
بســیاری از فاکتورهایی که اهمیت زیادی در این شرایط 
نداشــتند را حذف کردند تا جهان هرچه زودتر به واکسن 
کرونا دسترسی یابد و مردم از ابتال به کرونا مصون بمانند.

این ویروس شناس در پاسخ به این سؤال که " آیا برای تزریق 
عمومی واکسن ایرانی کرونا نیاز به تأییدیه سازمان جهانی 
بهداشت داریم؟" گفت: خیر؛ تأییدیه بهداشت جهانی صرفاً 
برای صادرات واکســن کرونا کاربرد دارد و در حال حاضر، 
تأمین واکسن مورد نیاز برای داخل کشور در اولویت است 
و در صورتی که بخواهیم واکسن را صادر کنیم، نیاز به اخذ 
گواهی این سازمان خواهیم داشت. کیوانی با بیان این که در 
تأیید واکسن »کوو ایران برکت« در سازمان غذا و دارو دقت 
و حساسیت زیادی به کار برده شده است، تأکید کرد: هیچ 
مقامی در وزارت بهداشت نمی تواند در تسریع صدور مجوز 
دخالت کند بلکه نتایج مطالعه به یک گروه علمی بی طرف 
واگذار شده است و این تیم، نتایج مطالعه را حتی باالتر از 

استانداردها نیز بررسی کرده اند.  تسنیم

تأییدیه سازمان جهانی بهداشت فقط برای صادرات واکسن کرونا کاربرد دارد

 واکسن برکت باالتر از استانداردهای جهانی

محسن هاشمی با اشاره به اینکه بر اساس گمانه زنی ها احتماال لیست شورای ائتالف 
برنده انتخابات شــورای ششم باشــد، گفت: شــورا را 1۵ مرداد و یا اول شهریور به 

منتخبین جدید تحویل می دهیم.
رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن شورا در جمع خبرنگاران درباره برگزاری 
انتخابات در 2۸ خرداد اظهار داشــت: این انتخابات با وقار انجام شد و مردم علیرغم 
مشــکالت در انتخابات شرکت کردند و نظرات شــان را ارائه دادند و آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور منتخب شــد. هاشمی گفت: ضمن تبریک به ایشان امیدواریم برنامه ها 
با کمک همه نخبگان، گروه های سیاســی و غیرسیاســی همچنین مردم انجام شود 
و جهــت انجام وعده های صورت گرفته به ویژه در حوزه رفع مشــکالت معیشــتی 
کمک کنند. وی درباره انتخابات شــورای ششــم تهران گفت:  هنوز نتایج نیامده ما 
هم منتظریم که آراء اعالم شــود و بعد در این زمینه صحبت کنیم البته گمانه زنی ها 
حکایت از این دارد که لیست شورای ائتالف احتماال برنده باشد که البته االن گفتنش 

شاید صحیح نباشد، بگذارید نتیجه بیاید و بعد صحبت کنیم.
 رئیس شــورای شــهر تهران خاطرنشان کرد: در صحن شــورا پیشنهادات مختلفی 
مــورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و چندین دســتور جلســه داشــتیم از جمله در 
مورد مصرف کیســه های پالســتیکی در شــهر محدودیت هایی در نظر گرفته شد و 
بررســی تفریغ بودجه ســال 9۸ مورد بحث قرار گرفت قبال این تفریغ بودجه با ۵0 
 پیشــنهاد به صورت مشروط تصویب شــده و باید به پیشــنهادات پاسخ داده شود 

تا تأیید نهایی را بگیرد.  فارس

محسن هاشمی: 

احتماال لیست شورای ائتالف برنده شود

حاجی میرزایی تشریح کرد:

جزئیاتبازگشاییمدارسوروندواکسیناسیونفرهنگیانودانشآموزان

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اتومبیل 

شــماره مزایده 140004310373000018- 
تاریخ ثبت 1400/3/19

یک دستگاه اتومبیل سواری سمند کرایه lxxu7 مدل 1396 
به رنگ زرد روغنی به شــماره شاسی naac91ce4hf121051 و 
شــماره موتــور 124ko986475 و به شــماره پالک 414 ع 29- 
ایــران 72 متعلــق بــه آقــای میثم فالحتــکار که طبــق گزارش 
کارشــناس الســتیکهای چرخهای جلو فرســوده و نیاز به تعویض 
دارد و سپر جلو و عقب دارای خط و خش بوده و نیاز به تعمیر می 
باشد درب عقب سمت چپ و گلگیر چرخ عقب نیاز به تعمیر دارد 
درب عقب سمت راست و گلگیر جلو سمت راست نیاز به تعمیر 
دارد چراغ جلو ســمت راســت شکســته و نیاز به تعویض دارد 
اتومبیــل مذکور متعلق اســت به آقای میثم فالحتــکار که خانم 
معظمه خاکســاری به اســتناد ســند نکاحیه علیه نامبرده اقدام 
به صدور اجرائیه نموده اســت طبق نظریه کارشــناس اتومبیل 
مذکور به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ارزیابی گردید 
که در روز ســه شنبه مورخه 1400/4/15 از ساعت 9 الی 12 
به نشــانی تنکابــن کمربندی ، پارکینگ مرکــزی تنکابن از طریق 
مزایــده به فروش می رســد مزایــده از مبلغ فوق شــروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب 
ســپرده ثبت اســت و حضور خریدار و یا نماینــده قانونی او در 
جلســه مزایده اســت برنده مزایده مکلف است به مابه التفاوت 
مبلــغ فروش را ظرف مهلــت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
اســترداد نبوده و به حســاب خزانــه واریز خواهد شــد در این 
صورت عملیــات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید 
می گردد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است 
ضمنــا چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم گــردد ، مزایده 
روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/3/31
شناسه آگهی 1149733

هادی مالحسینی - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن
آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای صادره هیــات موضوع تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متاقضی محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضی امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتکیه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود رابه اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود رابه مرجع قضایی 

تقدیم نمایید .
))امیــر دفتریــان فرزند یحیی ششــدانگ یکباب ســاختمان به نشــانی 
ذوالفقاری بهمنشیر16 به مساحت 135/93 متر مربع خریداری شده از مالک 
رسمی مجید دفتریان طبق رای شماره 140060317003000578قسمتی 

از پالک 2036 واقع در بخش 9 آبادان   (( 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشــار نوبــت اول :1400/3/31  تاریخ انتشــار نوبت دوم :15 

 1400/4/
م-الف :1/94  

 جودکی  - سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهی مزایده اموال منقول
آگهــی:  ذمــه( شــماره  )ســند  اتومبیــل  مزایــده  آگهــی 
140003910366000012 ، تاریــخ آگهی: 1400/3/26 ، 

شماره پرونده: 139904010366000098
خانــم فاطمه فتوکیــان نام پــدر جمشــید تاریخ تولــد 1363/6/18 
شــماره ملی 2279728508 شــماره شناســنامه 461 به نشانی رامسر خ 
ش م خمینــی بهــار 10 پ 129 منزل پدری بموجب ســند ازدواج شــماره 
سند 2475 تاریخ ســند 1398/11/23 دفترخانه صادر کننده دفترخانه 
ازدواج شــماره 18 و طالق شــماره 5 شــهر رامسر اســتان مازندران علیه 
آقــای امین پارســی نام پدر محمــد تقی تاریخ تولد 1367/1/25 شــماره 
ملی 0795008961 شــماره شناسنامه 16681 به نشانی خراسان رضوی 
ســبزوار بیهقــی 15 بــن بســت اول پ 7 منزل شــخصی موضوعــات الزم 
االجــرا تعــداد 14 چهارده عدد ســکه ی طالی تمام بهــار آزادی طرح جدید 
که دین اســت بر ذمه ی زوج عندالمطالبه به زوجــه پرداخت نماید. اقدام 
بصدور اجرائیه نمود که پرونده امر در اجرای ثبت رامســر تشکیل گردید 
اجرائیــه نیز مورخه 1399/6/18 از طریق ثبت ثنا به مدیون ابالغ گردید 
و بســتانکار نســبت به وصول مهریه 14 ســکه در واحد اجرای ثبت جهت 
وصــول طلب خویــش اقدام به بازداشــت اموال وی نمود و ســپس بنا به 
تقاضای بســتانکار خودرو به شــماره انتظامی 36 ایــران 479 م 95 متعلق 
به آقای امین پارســی بازداشت گردید و برابر نظریه بوارده 99002562 
- 1399/10/24 کارشــناس رســمی دادگســتری توصیف اجمالی خودرو 
مذکور عبارت اســت از نوع وســیله نقلیه نوع و سیستم و تیپ سواری رنو 
رنگ بژ متالیک تیپ مگان و مدل 2006 به شماره انتظامی 36 ایران 479 
م 95 اتومبیل در بیشــتر جاهای بدنه خط و خش دارد و نیاز به تعمیرات و 
رنگ مختصر دارد الســتیکها حدود 30 درصد اســتهالک دارند بنا به اظهار 
مالک دارای بیمه نامه شــخص ثالث معتبر میباشد نوع سوخت بنزین تعداد 
 VF1LM1BOF36416760 ســیلندر محور چرخ 4 ، 2 ، 4 شماره شاســی
شــماره موتــور K4MD8L2RO16590 بازدیــد با توجه به نــوع و مدل و 
موارد مذکور در توضیحات قیمت پایه کارشناســی روز وســیله نقلیه فوق 
بــه مبلغ 2/300/000/000 ریال معادل دویســت و ســی میلیون تومان 
ارزیابی شــده است لذا جهت وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتی کالسه 
فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ 1400/4/14 از ســاعت 9 الی 12 ظهر 
در پارکینــگ صداقت از طریق مزایده حضوری بفروش میرســد و مزایده 
از مبالغ ارزیابی شــده شــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط 
بــه پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیــع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلســه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزاینه واریز 
خواهد شد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد 
از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین 
و خریداران میتوانند جهت شــرکت در مزایــده در وقت مقرر با ارائه چک 
رمزدار به مبلغ پایه در جلســه مزایده به نشــانی اداره ثبت اسناد و امالک 

رامسر شرکت نمایند. تاریخ انتشار 1400/3/31
شناسه اگهی 1151753

حسن صالحی - مدیر واحد اجرای اسناد رسمی رامسر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به پالک 55 فرعی از سنگ 128 اصلی 
قریــه لومان که بنام خانم منتهی خلیلی و غیره فرزند مالجعفر می باشــد در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور مالک تــا کنون انجام نگردیده از طرفــی مطابق ماده 15 قانون 
ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنابه تقاضای کتبی نامبرده تحدیدپالک مذکور در روز 
یک شــنبه مورخ 1400/05/24 ســاعت 11 صبح در محل وقــوع ملک انجام می گردد 
بدینوســیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکیــن مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعالم 
می دارد که در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت اعتراض از 
تاریــخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکمــاه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 

قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/03/31- 7076
سیدمهردادصفائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

پژوهشگر جمعیت
صالح قاسمی

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بافت جمعیتی 
و فرهنگی مناطق حاشــیه ای نسبت به مناطق مرکزی 
شــهر تهران متفاوت است و برای همین نوع جرایم هم 
متفاوت خواهــد بود. پلیس هم با توجــه به اینکه نوع 
جرایم در ایــن مناطق متفاوت اســت طرح هایی را به 
صورت ثابت یا مقطعی بســته به نوع جرایمی که در آن 

نقاط اتفاق می افتد به اجرا در می آورد.
علیرضا ناصری نژاد جانشــین پلیس پیشگیری پایتخت 
درخصــوص اینکه چه عواملی در شــهر تهران به جرم 
خیز تر شدن یک منطقه نســبت به مناطق دیگر منجر 
می شــود به میزان گفت: توزیع فراوانی نیرو، امکانات و 
تجهیزات در مناطق مختلف تهران یکســان است. یعنی 
بر اســاس جغرافیای جرم که پلیس تعریف می کند این 
توزیع اتفاق می افتد. ولی یکی از موثرترین عوامل در این 
زمینه مساله فراوانی جمعیت است. یعنی هرچه جمعیت 
در منطقه ای متراکم تر باشد بدیهی است که جرم هم در 

آن منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.
 وی ادامــه داد: یکــی دیگر از موضوعاتــی که در این 
رابطــه وجود دارد مســاله جمعیت شــناور در مناطق 
مختلــف تهران اســت. یعنی در رابطه بــا این موضوع 

توزیع جــرم و نوع جرایــم هم متفاوت اســت. به این 
ترتیــب که در مناطــق دارای جمعیــت ثابت یک نوع 
جرم بســامد بیشــتری دارد، اما در جــای دیگری که 
 جمعیت شــناور وجود دارد نوع دیگری از جرم بیشــتر 

اتفاق می افتد. 
بــرای مثال در مناطــق مرکزی تهــران که بخش های 
اداری در آنجا گستردگی بیشتری دارد و جمعیت شناور 
زیادی هم دارد شــمار زیادی از مردم محل کارشان در 
آن مناطق قــرار دارد. پس طبیعی اســت که جرایمی 
مثل موبایل قاپی در آنجا آمار باالتری داشــته باشــد. 
چون مردم درگیر کار های اداری هســتند و با تلفن های 
همراهشان زیاد سر و کار دارند. برای همین موبایل قاپی 

در آنجا جرم شایع تری است.
ناصــری نژاد افــزود: یــا در مناطق شــمال تهران که 
خانه های بزرگی را شاهدیم و جمعیت زیادی هم در آن 
نقاط سکونت دارند جرایمی مثل سرقت منازل در آنجا 
آمار باالیی دارد؛ بنابراین بسته به بافت فرهنگی منطقه 
و میزان جمعیت و میزان شناور یا ساکن بودن جمعیت 
در هر منطقه نوع جرایم هم نســبت بــه جاهای دیگر 

متفاوت خواهد بود.  میزان

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت:

نوع جرائم در مناطق گوناگون تهران متفاوت است

ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی 
به زودی  

معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه ثبت نام وام 
بازنشستگان تحت پوشش این سازمان به زودی آغاز می شود، گفت: در سال جاری 

به تعداد بیشتری از بازنشستگان وام پرداخت می شود.
عادل دهدشــتی در مورد وام بازنشستگان تأمین اجتماعی، افزود: در سال جاری 2 
هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی 
اختصاص پیدا کرده است. وی ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته 2 هزار 
میلیارد تومان و در ســال 9۸ نیز 200 میلیارد تومــان اعتبار برای پرداخت وام به 

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کرده بود.
معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: ســال گذشته ۳۵0 
هزار بازنشســته از تسهیالت وام قرض الحسنه اســتفاده کردند و امسال با افزایش 
میزان اعتبار تعداد افرادی که از این وام بهره مند می شوند نیز افزایش پیدا می کند.
دهدشــتی در خصــوص مبلغ وام نیز گفت: ســال گذشــته میــزان وام پرداختی 
بازنشســتگان ۳ تا ۵ میلیون تومان بود. امسال هم آمادگی داریم مبلغ وام افزایش 
پیدا کنــد و هم افرادی که از وام بهره مند می شــوند، افزایش پیــدا می کنند. وی 
گفت: ثبــت نام وام ضروری بازنشســتگان به زودی به صــورت غیر حضوری آغاز 
می شود و بر اساس تعداد بازنشستگان هر استان، سهمیه استان ها خواهد شد. معاون 
فرهنگی اجتماعی ســازمان تأمین اجتماعی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا 
به بازنشستگان باالی 70 سال وام پرداخت نمی شود، افزود: جلساتی را با بانک عامل 
برگزار کرده ایم و قرار اســت ســاز و کاری را مشخص کنیم تا بتوانیم این مشکل را 
حل کنیم. دهدشتی گفت: عدم پرداخت وام به بازنشستگان باالی 70 سال ، ضوابط 
بانک اســت اما امیدواریم بتوانیم پیش بینی هایی را برای پرداخت وام و رفع مشکل 

این افراد انجام دهیم.  مهر


